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বা-রবাসৗ িযায় ড়ায়তা
মিাটৗ নিউসৗাি নিনিি ুত া আরাত যনতসৌ িিয ত্যালৡ
ম োটর নিউররোি নিনিি (MND) নিনি িোরি মেোরেরের উপর রিোি মেরে। অিযরের মে রর রে আপিোর
য়রেো িে এেই রর এেই রে উপস্গুনে িোও মেখো নেরে পোরর, েরি এেটো স রয় আপিোর বোস-রবোস
ররের মেরে আপনি পনরিেগ ি অিড়িি েররে পোররি।
এ এিনি (MND)-র িিয আপিোর বোসেরের মপীুনে েড়িগে রয় পরে এিং েনেও মসুনেরে আিোর আর্র
অিথোয় নেনররয় আিো েোয় িো, নেু এর উপস্গুনে ে োরিোর িিয নিনি মেরোনপ ও নিনেৎসো ররয়রে।
এই েেযপড়নিেোি এ এিনি (MND)-মে আরোত অিথোয় বোস-রবোস রে সংরোত আপিোর রনুনের উতর
মেরি। এরে িীরির নিিো্ুনে ররয়রেঃ
এর নিয়োিেীরে িীরির নিিো্ুনে অতগিড়ত ররয়রেঃ

1:

আনি খি বা-রবা নিই তখি নি ড়য়?

2:

এিএিনি (MND) নিোস আিাৗ বা-রবাস রো মেলসত পাসৗ?

3:

আিাৗ বা-রবাসৗ মেসে মিাি পনৗততি এসল তা আনি নিোস ািলাসত পানৗ?

4:

আনি নি নিনিৎা, ম্ৗানপ া ড়ায়তা মপসত পানৗ?

5:

আনি নিোস আসৗা িািসত পানৗ?

এই নিনি আ োরের অিযোিয রেোিোুনেরে আরেোেপোে েররে িযিোর রয় েোরে। নেিোরি মসুনে
মপরে পোররি, েোর িিয এই পড়নিেোর মর আররো েেযোিেী নিিো্ি মেখড়ি।
এই নিনি এ এিনি (MND) েড়ত িো েোরে আরোত অিযোিয িযনতরের নিিনেুনেরে আরেোেপোে
েররে িযিোর রয় েোরে।

অিড়র েরর, রি রোখরিি মে, এি উৎস েরেযর এেি অিড়িোেে ে সংকরে। এ এিনি (MND) অযোরসোনসরয়ি
নিখযোে অিড়িোে পনররিোুনে িযিোর েরর েোরে, েরি অিড়িোরে মেোি িড় ে েোেরে েোর েোয় রে েররি িো।
আপনি েখিই নিনেৎসো ও পনরিেগো নিরয় নসধোত মিরিি, পরো রগর িিয আপিোর বোথয ও সো োনিে পনরিেগো
ীর র সোরে েেো িেড়ি। েোরো অযোপরয়টর টুনেরে সোয়েোর িিয এেিি অিড়িোেেোরীর িযিথো েররে সে
রে পোররি।
এেোেোও আররো েরেযরও অিড়িোে পোওয়ো মেরে পোরর, েরি এি এেি সীন ে পনররিো। নিিররের িিয
আ োরের মপেোইি এ এিনি (MND) েোরিরের সোরে মেো্োরেো্ ে িঃ
মটনেরেোিঃ 0808 802 6262
ই-ম ইেঃ mndconnect@mndassociation.org
এই েেযোিেী পেোর পর আপিোর েনে মেোি নিঞোসো েোরে, আপিোর বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ী
আপিোরে সোোেয েররে পোররি। আপিোর বোস-রবোরস েনে মেোি স সযো য়, আপনি ে
ঢ় যোয়ি ও সোয়েোর
িিয এেিি মেোনেরের েোরে মরেোর েরোর অিড়ররোধ েররে পোররি।
আপনি এেোেোও আ োরের মপেোইি এ এিনি (MND) েোরিরের সোরে মেো্োরেো্ েররে পোররি। মেো্োরেোর্র
নিিররের িিয এই পড়নিেোর মর আররো েেযোিেী নিিো্ি মেখড়ি।

1: আনি খি বা-রবা নিই তখি নি ড়য়?
বোস-রবোস মিওয়োর োরি ে আপনি নেিোরি আপিোর েড় সেড় স মেরে িোেোস নিেরর নিরেি এিং িোইরর মির
েররেি। এই িোেোস মেরে অনিরিি আপিোর রতরিোর ্ীে য় এিং েো আপিোর রীরর েনেরয় পরে, েো
আপিোরে েোি েররে সোয়েো েরর।
এি ওয়োর সোরে সোরে, আপিোর রীর িিগয নরসরি েোিগি িোইঅিোইি তেরী েরর। এি আপিোর
েড় সেড় সুনেরে পনরিোনে য় এিং নিঃবোস মেেোর স য় েো রীর মেরে অপসোনরে য়। আপিোর রতরিোর
অনিরিি ও েোিগি িোইঅিোইরির সিে িোরসো য িিোয় রোখো খড়ি ু বপঢ়েগ।
বোস-রবোস মিওয়োর স য় আপনি অরিেুনে মপী িযিোর েররি, েোর




িোয়োরো

িো

রধয ররয়রেঃ

ধযেেো – আপিোর েড় সেড় রসর িীরি েোেো এেি িে মপী

ইটোররেোেোে – আপিোর পোঁিররর

ধযিেী মপীুনে।

বোস ররের িিয, এই মপীুনে সংুনিে রয় আপিোর িড়রের নিেরর িোয়্ো িোেোয়, েো িোেোসরে েড় সেড় রস
মটরি আরি। এই মপীুনে েখি ননেে য়, িোেোস েড় সেড় রসর িোরপ নিের মেরে মিনররয় েোয়।

বা-রবাস ুত ্ািা মপিৡুনল
আপনি েনে খড়ি সনরয় ি িো আপিোর বোসরপীুনে েড়িগে রয় পরে, মসরেরে আপিোর ঘোে ও েোঁরধর
মপীুনেও বোস-রবোরস েড়ত রে পোরর।

আনি খি িানি, তখি নি ড়য়?
আপনি েখি েোরি, আপনি এেটো িে রবোস মিি এিং িোয়োরোর িোপ তেরীর িিয আপিোর মপরটর
মপীুনে সংুনিে য়। েোনর িিয মপীুনে সংুনিে ওয়োর সোরে সোরে আপিোর বরেে ও ্েো ি রয়
েোয়, এিং েোরপরর আপিোর েড় সেড় স মেরে িোেোস মিনররয় েোওয়োর স য় মসুনে খড়রে েোয়।
িড়রে সংর ে রে, এই িোপ নেরয় িোেোস মির েরোর িিয ন উেোস িো মেমো পনরকোর েররে সোয়েো য়।
এেোেোও মেোি খোিোর িো পোিীয় ্েোয় ‘িড় ে নেরে িরে ম্রে’ এিং আপিোর বোসিোেীরে শঅযোসনপররি িোর
পনরনিেষ ররি েররে েোনর োধযর েো মির েরর নেরে সোয়েো য়।

এিএিনি (MND) নিোস আিাৗ বা-রবাস রো মেলসত পাসৗ?

2:

“েনেও আ রো েখরিো েখরিো সরেযর রড় খো নড় খ রে িয় পোই, নেু েেযুনে পেরে েো বনি এরি
নেরে পোরর। িো িোিোর নিয়ি রোয়ই িরয়র উরেে েরর।”
এ এিনি (MND)-র েোররে মপীুনে েড়িগে রয় েোয়, েোর রধয আপিোর বোসেরের মপীুনেও অতগিড়ত েোেরে
পোরর। রের অিযোিয মপীুনে েড়িগে রয় েোয় এিং েোর সোরে সোরে বোসরে ধীরর ধীরর েড়িে
গ রে েোরে,
নেু েখিও েখিও বোস-রবোরসর স সযোই এ এিনি (MND)-র রে নিন রে পোরর। আপিোর েোেগেরীিোরি
েোোর ে েোও েড়িে
গ রয় মেরে পোরর।
আপিোর বোসেরের মপীুনে েড়িগে রয় পেরে, েো আপিোর নিঃবোস ও রবোস উিরয়র উপর রিোি মেরে।
বোস-রবোস অ্িীর রয় পরে এিং েড় সেড় স ে িোেোস মটরি আিরে পোরর। ে অনিরিি মোনে য় এিং
েোিগি িোইঅিোইি নিঃবোরসর োধযর মির েরর মেওয়ো আররো েিি রয় পরে।
আপিোর ঘড়র র স য়ও এি রিোি মেেরে পোরর, েোরে ররত অনিরিরির ির ওঠো-িো ো েররে পোরর। আপনি
মির্ উঠরে পোররি িো আপিোর ্িীর ঘড় িোও রে পোরর, েোর েরে সেোরে আপনি েরেোিোর িেরে লোনত
অিড়িি েররে পোররি। েোিগি িোইঅিোইরির োেোও মিরে মেরে পোরর, েোর িিয োেোিযেো রে পোরর।
আপনি িীরির নিন িো উপস্গুনে েেয েররে পোররিঃ














োঁে ধরো, এ িনে নিরো

মিওয়ো িো নিৎ রয় ুরয় েোেোর স রয়ও

অ্িীর িো ুে বোস-রবোস
েোন েড়িে
গ ওয়োর িিয ্েো মেরে ন উেোস িো মেমো পনরকোর েররে অসড়নিধো ওয়ো
িোরিোর িো মিী স য় ধরর িড়রে সংর ে েোেো
মোঁেোর ে েো েড়িগে রয় পেো
ঘড়র র িযোঘোে ওয়ো িো সেোরে িো্রে লোনতরিোধ ওয়ো
েড়ঃবন িো েনিনির
সেোে মিেোর

ওয়ো

োেোিযেো

সোরো নেি খড়ি লোত িো েরোে
েড়িগে

অিড়িি ওয়ো

রিোরেো্, েড়িগে মনে িো নিরোত মিোধ ওয়ো

আপিোর ্েোর বর েড়িগে রয় েোওয়ো
ে

নেরধরিোধ ওয়ো।

এেোেোও আপিোর ্িীর বোস নিরে স সযো রে পোরর এিং আপনি মেখরিি মে, আপিোর বোস-রবোরস
সোয়েোর িিয আপনি মিী েরর আপিোর ঘোে ও েোঁরধর মপীর সোোেয নিরেি।
আপনি েনে এই উপস্গুনের মেোিওি েেয েররি, পরো রগর িিয আপিোর বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ীর র
সোরে মেো্োরেো্ ে ি। এি আপিোর থোিীয় মরসনপররটনর ীর র েোরে মরেোরোরের িিয িেোর এেি িোে
স য় রে পোরর, েোরে আপিোরে পরীেো েরো য় এিং নিনেৎসো ও পনরিেগোর পেদুনে নিরয় আরেোিিো েরো
েোয়।

“আন িোই মে, সো োনিে পনরিেগো মেরের মপোেোররো েোরে এ এিনি (MND) েড়ত মেোরেরেররে
বোস-রবোরসর মেরে উপেধ সোয়েোুনে স োরি উদীনপে েরোর িিয আররো মিিো েররি। আপিোর
েনে এই উপস্গুনে িো রয় েোরে, আপনি য়রেো এুনে সপরেগ পেরিি িো। েোেোেো, আপনি আো
েররিি মে, আপিোর েোরে েখরিোই েো িো য়।”

3:

আিাৗ বা-রবাসৗ মেসে মিাি পনৗততি এসল তা আনি নিোস
ািলাসত পানৗ?

আপিোর বোসেরের মপীুনে এ এিনি (MND) বোরো রিোনিে রে, মরো্ি িোেোর সোরে সোরে মসুনে আররো
েড়িগে রে েোেরি। েরি আপনি ও আপিোর েবোিধোয়েরো এই পনরিেগ িুনে সো েোরিোর িিয অরিে নেেড়
েররে পোররি। এেোেোও নিিো্ 4 মেখড়িঃ আন নে নিনেৎসো, মেরোনপ িো সোয়েো মপরে পোনর?
িীরির পরো গুনে সোোেয েররে পোররঃ
অথাি িি িৗাঃ নিনিে ে ি মে, িরস েোেো, েোঁেোরিো িো মোওয়ো অিথোয় আপিোর িড়ে েোরে েেটো
সভি পঢ়েগিোরি রসোনরে রে পোরর। মোওয়োর িেরে িরস িো েোঁনেরয় েোেো অিথোয় বোস-রবোস মিওয়ো সিের
রে পোরর, েোরে অনিেরগর িিয িোয়োরো িো ধযেেো িীরির নেরে মির আসরে সোোেয য়, েোর িিয
আপিোর পঢ়েগ বোস ররে সোয়েো য়। এেটো উঁিড় আরো রিয়োর আপিোরে এেটো বোেদয য় মেোরে িসরে
সোয়েো েররে পোরর। মেোনেে মিিুনেরে স নিে েরর আপিোরে আররো খোেো এেি অিথোরি ঘড় োরে
সোোেয েরো েোয় এিং আপিোর নপরঠর িীরি িো আপিোর োরের িীরি িোনে রোখরে আপিোর িড়ে রসোনরে
েররে সোয়েো রি। আপিোর নেনিওরেরোনপে ও অুরপিোে মেরোনপে এ িযোপোরর পরো গ নেরে পোররি।
ায়ু িলািলঃ িোিোেো মখোেো রোখড়ি িো ঘররর রধয িোেোরসর এেটো রিো তেরীর িিয েযোি িোনেরয় নেি, এর
েরে আপিোর বোরস টোি ধররে রড় খর নোয়ড়ুনেরে উদীত েররে সোয়েো রি।
আ্ত তাঃ নেেড় মেোরের মেরে িোেোরসর আেগ েোর ির উ ে েররে এেি নউন নিেোয়োর িযিোর েররে
সোয়ে রে পোরর।
লু ও নিউসিানিয়াৗ িিাঃ েোন, সনেগ িো লড় েোেো মেোি িযনতর খড়ি েোেোেোনে আসোর িযোপোরর সেেগ েোুি
এিং আপিোর নিনপ (GP)-মে েেোেে িেোুনের নিরয় নিঞোসো ে ি। আপিোর রধোি েবোিধোয়েও িেোুনে নিরয়
আসরে পোররিি।
েুঃনিতা িিাসিাঃ আপিোর েনে বোরস টোি ধরর, েোরে োত েোেোর মিিো ে ি, েোরে েড়ঃনিতো িো উরব্
বোস-রবোরসর উপর রিোি মেেরে পোরর এিং েো আররো খোরোপ েরর েড় েরে পোরর। আপিোর েবোিধোয়ে এেটো
োত, আমনিবোসী পেরেপ নিরে মসিও সোয়ে রি। আপিোর বোরস টোি ধররে মেোি সোয়ে মেৌেুনে
িযিোর েরো েোয় মস িযোপোরর আপিোর বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ী রে নিঞোসো ে ি। পররর নররোিো ি
মেখড়ি, এ এিনি (MND) িোে ইি মেস নেট (JIC নেট)।
বাসৗ যায়ািঃ এি আপিোরে মেমো সো েোরে ও িড়রের সংর রের ঝড়ঁ নে ে োরে সোোেয েররে পোরর।
িযোয়ো ুনে েড় সেড় সরে আররো পঢ়েগিোরি রসোনরে রে সোয়েো েরোর োধযর আপিোরে আররো ্িীর বোস নিরে
সোয়েো েররে পোরর। এেিি নেনিওরেরোনপে িো মরসনপররটনর নেনিওরেরোনপরের েোরে এেি মরেোরোে
পোঠোরিোর িিয আপিোর নিনপ (GP) িো বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ী রে িেড়ি।

“আন েখি সেোরে ঘড় মেরে উি আ োর নেেড় উপস্গ মেখো নেরে ু েরর, নেু এেিোর উরঠ
ম্রে এিং নেেড় মেনিং িযোয়ো েরোর পর মসুনে িরে েোয়। আন এখি িোনি মে, েো আররো
িোেিোরি বোস-রবোস ররে েড় সেড় সরে সোোেয েরর।”
িানিৗ মিৌিলুনলঃ আপনি ও আপিোর েবোিধোয়ে আপিোর েোনর ধরে উ ে েররে মেৌেুনে নখরে
পোররি। পরো রগর িিয আপিোর বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ীর র সোরে েেো িেড়ি। খোিোর িো পোিীয় িড় ে
নেরে িরে েোওয়োর িিয েনে আপিোর েোন রয় েোরে, মসরেরে ম্েোর মেৌেুনে সপরেগ নিরেগ িো মপরে
আপিোর েীি ও েযোগড়রয়ি মেরোনপরের সোরে েেো িেড়ি।
িনত চয় িুি: নিরিরে খড়ি মিী খোটোরিি িো এিং ধোরপ ধোরপ েোিুনে ে ি। মে েোিুনের রে েপরে
ররয়োিি মিই মসুনের িেরে, িরং আপনি সনেযই েো েররে িোি মসই েোিুনের িিয নত সচয় ে ি।
খাওয়া-োওয়াঃ মিী পনর োরে খোওয়োর িেরে ে ে পনর োরে ঘি ঘি মখরে এরেরে সোয়েো রে পোরর।
মপট এেে িরো েোেরে, েো িোয়োরো িো ধযেেোর েোরির উপর রিোি মেেরে পোরর এিং আপিোর পরে
বোস-রবোস মিওয়ো আররো েিি রয় উঠরে পোরর।

আনি নি নিনিৎা, ম্ৗানপ া ড়ায়তা মপসত পানৗ?

4:

বোস-রবোস সংরোত সোয়েো ও মেরোনপুনেরে সোধোরেেঃ মরসনপররটনর পনরিেগো িো মরসনপররটনর িযিথোপিো
নরসরি উরেখ েরো রয় েোরে।
আপিোর েনে বোস-রবোরসর স সযোর েেে মেখো েোয়, আপিোরে এেি মরসনপররটনর ীর র েোরে মরেোর েরো
রি িো আপনি মরেোর েরোর িিয িেরে পোররি। এি নিনিে েরো ু বপঢ়েগ মে, আপনি েোরে স ি
নিেপুনে সপরেগ ও আপিোরে নেিোরি সোয়েো েরো মেরে পোরর মস সপরেগ পঢ়েি
গ োরি অি্ে েোরেি। এর
োধযর আপনি িে স রয় নসধোত নিরে পোররিি, েো আপিোর িিয সিে রি রি।
বোথয ও সো োনিে পনরিেগো মপোেোররের সিোর এ এিনি (MND) নিরয় েোি েরোর অনিঞেো িোও েোেরে
পোরর, নেু আপিোর নিনপ (GP) িো আপিোর বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ীর র অিয সেসযরো আপিোরে
ররয়োিি ে মেযোনেরের েোরে মরেোর েররে পোররি। এেোেোও আপনি এেি MND মেয়োর মসটোর িো
আপিোর থোিীয় নিউররোেনিেযোে সোনিগ রসর সোরে সংেড়ত মপোেোররের েোে মেরেও সভিে সোয়েো পোরিি।
িীিরির সভোিয মসরো োি অিগরির িিয রিের সোয়েো মপরে আপিোর নিনপ (GP) আপিোরে পযোনেরয়িি
মেয়োর সোনিগ রসরসর েোরেও মরেোর েররে পোররি।

মৗনপসৗটনৗ ীি নি িৗসত পাসৗ?
েোরো েো েররে পোরর:





আপিোর বোস-রবোরসর

ে
ঢ় যোয়রির িিয নিনি

পরীেো েরো

আপিোর মেরে উপেড়ত মেরোনপ ও নিনেৎসোর পেদরে নিননে েরো
আপনি েোরে আপিোর ইেোিড়েোয়ী অিনে পেদি মিরে নিরে পোররি েোর িিয আপিোরে েেয রেোি
েরো
আপিোর ইেোিড়েোয়ী িনিযে পনরিেগো িো নিনেৎসোুনে সড়নিনিে েররে আপিোর িনিযে পনরেপিোরে
সোয়েো েরো।

আপিোর বোস-রবোস

ে
ঢ় যোয়রির পরীেোুনের

রধয অতগিড়ত েোেরে পোররঃ

মোত ি োইটাল িযাপানিঃ আপনি েেটো মিোরোরেোিোরি নিঃবোস মেেরে পোররি েো পনর োপ েরর। েখরিো
েখরিো রড় খ এেি রড় খো পনররয় েো েরো য়।
িযানিিাি ইসনপসৗটনৗ মরাৗ (MIP): আপিোর বোস ররের স য় িযিৃে মপীুনের নত পনর োপ েরর।
িযানিিাি এিনপসৗটনৗ মরাৗ (MEP): আপিোর নিঃবোস েোেোর স য় িযিৃে মপীুনের নত পনর োপ
েরর।
নিে িযািাল ইসনপসৗটনৗ মরাৗ (SNIP): আপনি েেটো মিোরোরেোিোরি বোস রে েররে পোররি েো পনর োপ
েরর। িোরের েড় রটোরে এেি নেনপ েড়ত মেোট িউি েোন্রয় এি েরো য়।
আটতানৗয়াল া িযানপলাৗৡ লাি ্যাুনলঃ এেি ধ িী িো েোরির েনে মেরে মিওয়ো ররতর ি ি
ড় ো িযিোর
েরর আপিোর ররতর অনিরিি ও েোিগি িোইঅিোইরির ির পনর োপ েরো য়। অনিরিরির ে ঘিব ও
েোিগি িোই অিোইরির মিী ঘিব বোস-রবোরসর স সযোরে নিননে েরর।
পাল অনিসিন্ঃ আপিোর আঙড় রে নলপ নেরয় আটেোরিো এেি মসসর িযিোর েরর আপিোর ররতর
অনিরিরির ির পনর োপ েরর।
্াসনিউসটনিয়া িাত ি িাইঅিাইি পনৗিাপ (TOSCA): আপিোর বরে এেি নিটর িযিোর েরর এিং
সোধোরেেঃ আপিোর েোরি এেি নলপ েোন্রয় আপিোর েোিগি িোই অিোইরির ির পনর োপ েরো য়। এই
পরীেোি সোধোরেে রোে িযোপী েরো য়।

নি নি ম্ৗানপ ও নিনিৎা রোসিৗ ভািা ৗসয়সে?
ে
ঢ় যোয়রির পর, আপিোর মরসনপররটনর ী উপেধ নিেপুনে সপরেগ আপিোরে িযোখযো েররিি। আপিোর
ররয়োিরির উপর নিিগ র েরর, এরে এুনের িিয সোয়েো অতগিড়ত েোেরে পোররঃ




আপিোর বোস-রবোস
েড়িগে েোন
মেমো পনরকোর েরর মেওয়ো, নিরেঃ েনে আপিোর িড়রে িোরিোর সংর ে রয় েোরে।

আপনি এই নিেপুনে নিরয় িোিিোনিতো েরোর স য় িোইরে পোররি, েোরে আপনি এেি অিনে পেদ মিরে
নিরে পোররি। আপিোর িনিযরের পনরিেগোর িিয আপিোর পেদুনের নিরয় নিতোিোিিো েররে মিিো ে ি।
আপিোর িতর বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ী আপিোরে সো রির পনরেপিো েরোর মেরে সোয়েো েররে
পোররি এিং পযোনেরয়িি মেয়োর মপোেোররোও েো েররে পোররি।
বোস-রবোরস সোয়েো ও মিনটরেি সপরেগ আররো নিিররের িিয, মেখড়িঃ
েেয পড়নিেো 8B মেরে 8E
েড়েড়, েোন িো বোসররোধ রয় েোওয়োর িযোপোরর আররো নিরেগ িোর িিয, মেখড়িঃ
েেয পড়নিেো 7A: ম্েোর স সযোুনে
আপিোর বোস-রবোরসর সোয়েোর িযোপোরর আপনি
বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ী রে িোিোি। এর
িযিথোপিো েররে পোররিি। আপনি মেোি েোররে
নিয়ি েখি ু বপঢ়েগ রয় েোঁেোয়। উেোরেব
িেরে িোইরে পোররি।

মেোি নসধোত নিরে েো আপিোর েবোিধোয়েরের ও আপিোর
োধযর েোরো আপিোর ইেোিড়েোয়ী আপিোর িনিযে পনরিেগোর
িোিনিনি য় েররে িো নসধোত নিরে অস েগ রয় পেরে এই
প, আপনি অপনরেনপে িো অিোেোনিে নিনেৎসোুনে এনেরয়

আপিোর ররয়োিরির উপর নিিগ র েরর, আপিোর বোথয ও সো োনিে পনরিেগো ী
িীরিরুনে রেোি েররে পোররঃ

িো আপিোর মরসনপররটনর ী

উপস্ত ৗ উপৗ িিৗ ৗাখাঃ আপিোরে এেি মেযোনেে পযোনেরয়িি মেয়োর ী িো এেিি মরসনপররটনর
িোরসগর েোরে মরেোর েরো রে পোরর, নেনি আপিোর উপস্গুনে উপর সোয়েোর িিয আপিোর নিনপ (GP)র সোরে েোি েররে পোররি।
ওুধঃ মেমো িো পোেেো িো ঘি েোেোর স সযোয় সোয়েোর িিয নিনি ওড়ধ ররয়রে। আপিোর েনে েড়িগে
েোন, ন্েরে স সযো িো বোস-রবোরস পনরিেগ ি রয় েোরে, মসরেরে েো পনরকোর েরো েিি রয় উঠরে পোরর।
অিযোিয ওড়ধুনেও েোরি আসরে পোরর, মে ি বোরস টোি ধরো িো েড়ঃনিতো েোঘি েরোর ওড়ধুনে শএেোেোও
এই নররোিো ি মেখড়ি, এ এিনি (MND) অযোরসোনসরয়ি িোে ইি মেস নেটষ।
যায়ািঃ এেিি মরসনপররটনর নেনিওরেরোনপে, আপিোর েড় সেড় রসর সো েগযরে সিরিরয় িোেিোরি িযিোররর িিয
িযোয়ো ুনে সপরেগ পরো গ নেরে পোররিি এিং েীিোরি আররো েোেগেরীিোরি েোো েোয় আপিোরে েো নখরে
সোোেয েররিি।
মে্ ্যানিং া বা িিা িৗাঃ এই িযিোনরে মেরোনপি সিস য় এ এিনি (MND)-র িিয উপেড়ত িোও
রে পোরর, েরি আপিোর উপস্গুনের উপর নিিগ র েরর েো িযিোর েরো মেরে পোরর। এি আপিোর
েড় সেড় সুনেরে ইরেো রধয েোেো িোেোরসর উপর অনেনরত িোেোস থোপি েররে সোয়েো েরর, েো আপিোর
েোনরে অনেনরত মিোর নিরয় আসরে পোরর। েখরিো েখরিো এেি রড় খোেড়ত মেোেোরিো েোয় এরে এেি
িযো্ েোরি আসরে পোরর। িযো্িরে িোপরে, এি োেেোিোরি বোরস আররো িোেোস ররে সোয়েো েরর।
ুসিৗ িে পনৗকাৗ িৗা ও িানিসত ড়ায়তাঃ এেিি মরসনপররটনর নেনিওরেরোনপে আপিোর িড়ে মেরে মেমো
পনরকোররর িিয বোরসর িযোয়ো ও েোনর মেৌেুনে মেখোরে পোররি। এেি মেোট েেও আপিোর মেমো
পনরকোর েররে সোয়েো েররে পোরর। েেি এেি রড় খো িযিোর েরর এিং আপিোর িোয়ড়পরে ুে িোপ
থোিোতর েরর েো এেি বোিোনিে েোনর ে েোি েরর। এি পোওয়ো েোরি নে িো, মস সপরেগ আপিোর
থোিীয় মরসনপররটনর মসটোরর নিঞোসো ে ি, েোরে ইউরে (UK)-র সি িোয়্োয় েো পোওয়ো িোও মেরে পোরর।
এি আপিোর িিয উপেড়ত িোও রে পোরর, েোরে নেেড় মেোরের মেরে এর সোরে োনিরয় মিওয়ো স সযোিিে
রি য়, মসিিয আপিোর মরসনপররটনর ীর র েোে মেরে নিরেগ িোর ররয়োিি রি। আপনি েখি েড়িগে েোনর
েেে রে মেখরে পোরিি েখি এি ু েররে সোধোরেেঃ এর সোরে োনিরয় মিওয়ো সিের য়।
ািিি ইউনিটঃ এই েেি খ
ড় মেরে নিঃসনরে পেোেগুনে পনরকোর েররে িযিৃে রে পোরর। এি নেিোরি
িযিোর েররে রি েো এেিোর আপিোরে মেনখরয় নেরে, আপনি িো আপিোর েবোিধোয়ে েো েররে পোররিি।
িি-ইিসেনে মেনিসলিি (NIV): এিরে এেি েে আপিোর বোরস মিওয়ো বোিোনিে িোেোরসর পনর োেরে
মিোরেোর েরোর োধযর আপিোর নিরির বোস-রবোরস সোয়েো েরর। আপিোর িোে িো িোে ও রড় খর উপর
এেি রড় খো েোন্রয় এি েরো য়।
ইিসেনে মেনিসলিি (া এিি ্যানিওস্ানি িাসিও পনৗনিত): এিরে ্েোর ধয নেরয় বোসিোেীরে এেি
িউি ররি েরোরিো য় েোরে এেি েে আপিোরে বোস নিরে সোোেয েররে পোরর। মিনটরেি রের সোরো
রোরের িিয ররয়োিি য়, েরি মরো্ি িোেোর সোরে সোরে আপনি এর উপর আররো নিিগ রীে রয় উঠরে
পোররি এিং নেরির মিেোরেও আপিোর েো ররয়োিি রি। আপিোর েনে নিরনিনে িোরি এি ররয়োিি রয়,
মসরেরে এিরে িরে পঢ়েগ মিনটরেি। উিয় মেরেই এি ঘটরে পোরর।
মিনটরেি িযিোর সিোর িিয েেোেে িোও রে পোরর। েনে উপেড়ত য়, মসরেরে এি বোরসর স সযোয়
আরো নেরে সোোেয েররে পোরর, ঘড়র র উ নে েররে পোরর ও লোনত ে োরে পোরর, নেু এি মরোর্র
অর্নে আটেোরে পোরর িো।
উিয় ধররের মিনটরেি সংরোত আররো নিিররের িিয, মেখড়িঃ
েেয পড়নিেো 8B –ম োটর নিউররোি নিনিরির িিয মিনটরেি

অনিসিিঃ বোরস টোি ধরোর মেরে এি সোয়েো েরর িো এিং সোধোরেেঃ এ এিনি (MND)-র মেরে এি
েরোরিোর পরো গ মেওয়ো য় িো, েোরে েো আপিোর রীরর অনিরিি ও েোিগি িোইঅিোইরির িোরসো য িি
েররে পোরর। েরি আপিোর রীরর অনিরিরির ির ের ম্রে েখরিো েখরিো সোিধোিেোর সোরে এি িযিোর
েরো রে পোরর। িোনেরে অনিরিি িযিোররর নিরয় মে মেোি নসধোত মিওয়োর আর্ আপিোর মরসনপররটনর
ীর র সোরে েো নিরয় আরেোিিো েরর নিি, েোরে ররত অনিরিরির উচ োেো েনেের রে পোরর।
এ এিনি (MND)-র মেরে অনিরিরির িযিোর ও নি োি েোেো সংরোত আররো নিিররের িিয,
মেখড়িঃ
েেয পড়নিেো 8E –ম োটর নিউররোি নিনিরির মেরে নি োি েোেো ও মিনটরেি

এিএিনি (MND) িা্ ইি মি নিট (JIC নিট)
মিআইনস (JIC) নেট ে এেি িোি েো আপনি িোনেরে রোখরে পোররি এিং এরে ি রী পনরনথনেরে
িযিোররর িিয ওড়ধুনে েোরে। আপিোর বোরস টোি ধররে িো েোন রে িো বোসররোধ রে, োরের েোরে
এেি মিআইনস (JIC) নেট েোেরে েো আপিোরে আবি েররে পোরর।
আ রো আপিোর নিনপ (GP)-মে, েোর অিড়ররোধ অিড়েোয়ী নিিো রঢ় েয মিআইনস (JIC) নেট সরিরো েরর েোনে।
এরপর আপিোর নিনপ (GP) িোরি রোখোর িিয উপেড়ত ওড়ধুনে মরসরোইি েররিি। এি সড়নিনিে েরর মে,
েনে অস রয় মেোি িোতোর িো েন উনিি িোসগরে িোেো য়, েোরে ওড়ধুনে েোরের োরের েোরে েোেরি।
অিয মপোেোররো েোরে এই ওড়ধুনে িযিোর েররে পোররি মসিিয আপিোর নিনপ (GP)-মে এেি বোেনরে
অিড় নে এরে অতগিড়ত েররে রি। িোিিরে এেোেোও মপোেোররের িিয নেনখে নিরেগ িো েোেরি এিং শেনে
আপিোর নিনপ (GP) উপেড়ত রি েররিষ আপিোর েবোিধোয়রের িিয ওড়ধ েোেরি েো েোরো মপোেোরী
ম নিেযোে সোয়েো আসোর িিয অরপেো েরোর স রয় রেোি েররে পোররিি।
আপিোর নিনপ (GP) মিআইনস (JIC) নেরটর িযোপোরর পরো রগর িিয আ োরের মপেোইি, এ এিনি (MND)
েোরিরের সোরে মেো্োরেো্ েররে পোররি। মেো্োরেোর্র নিিররের িিয নিিো্ 5: আন নেিোরি আররো িোিরে
পোনর?-মে আররো েেযোিেী মেখড়ি।

5: আনি নিোস আসৗা িািসত পানৗ?
উপসা্ৡ ংথাুনল
আ রো িীরির মেোি সংথোর রয় মেোি েোয় রে েনর িো, েরি আপনি েোরে আররো েেয স োি েররে ু
েররে পোররি েোর সোয়েোর িিয এুনেরে এখোরি অতগিড়ত েরো রয়রে।
ে
ড় রের স রয় মেো্োরেোর্র নিিরেুনে সিে ররয়রে, েরি সংরোধিুনের রধয মসুনে পনরিনেগ ে রে পোরর।
আপিোর এেি সংথো খড়ঁরি মপরে সোয়েোর ররয়োিি রে িো আপিোর মেোি রন েোেরে, আ োরের এ এিনি
(MND)েোরিে মপেোইরি মেো্োরেো্ ে ি শনিিররের িিয এই পড়নিেোর মর আররো েেযোিেী মেখড়িষ।

্ে.ইউসি (GOV.UK)
রনেি েেোুনের িিয সোয়েো স, মিরিনেট ও েেযোে সংরোত অিেোইি সরেোরী পরো গ।
ই-ম ইে:
ওরয়িসোইট:

রনেি নিঞোসো সংরোত ই-ম ইে িেোিোুনে ওরয়িসোইরট রেোি েরো রয়রে
www.gov.uk
www.nidirect.gov.uk (িেগ োিগ আয়োরেযোড)

মড়ল্ ইি ওসয়ল
ওরয়েরস এিএইিএস (NHS)পনররিো ও মলে মিোিগুনে সংরোত অিেোইি সোয়েো (এেোেোও এিএইিএস (NHS)
নিররে ওরয়েস মেখড়ি)।
ই-ম ইে:
ওরয়িসোইট:

ওরয়িসোইরটর মেো্োরেো্ মপরির

োধযর

www.wales.nhs.uk

এিএিনি (MND) কটলযাড
কটেযোরড এ এিনি (MND)-মে রিোনিে মেোরেরের িিয পনরিেগো, েেযোিেী ও ্রিেোর অিড়েোি।
িেোিো:
মটনেরেোি:
ই-ম ইে:
ওরয়িসোইট:

76 Firhill Road, Glasgow, G20 7BA
0141 945 1077
info@mndscotland.org.uk
www.mndscotland.org.uk

িযািিাল ইিন্িউট ৌ মড়ল্ অযাড নিনিিযাল এসিসলস (NICE)
এেি বোধীি সংথো েো অসড়থেো রনেররোধ ও নিনেৎসোর িযোপোরর িোেীয় নিরেগ িেী রেোি েরর েোরে এিং এর
রধয এ এিনি (MND) িযিথোপিোরে এিআইনি (NIV)-র িযিোর সংরোত CG105 অতগিড়ত ররয়রে।
িেোিো:
মটনেরেোি:
ই-ম ইে:
ওরয়িসোইট:

10 Spring Gardens, London SW1A 2BU
0845 003 7780
nice@nice.org.uk
www.nice.org.uk

এিএইিএ (NHS) িসয়স
এিএইিএস (NHS)-এর রধোি অিেোইি মরেোররস, মেখোরি িেরে েোেো বোথযরসিো সংরোত েেযোিেী অতগিড়ত
ররয়রে।
িেোিো:
মটনেরেোি:
ই-ম ইে:
ওরয়িসোইট:

Customer Service Centre, The Department of Health
Richmond House, 79 Whitehall, London SW1A 2NL
0207 210 4850

ওরয়িসোইরটর মেো্োরেো্ মপরির

োধযর

www.nhs.uk

এিএইিএ (NHS) 111
অ-ি রী পরো রগর িিয এিএইিএস (NHS) মপেোইি। িেররর 365 নেি, নেরির 24 ঘটো উপেধ েোরে।
মটনেরেোি:

111 (ইংেযোড)
0845 4647 (েিগওয়োে, নকনে আইলস, েড়টি ও মিিরেোিগোয়োররর িিয)

এিএইিএ (NHS) নিসৗট ওসয়ল
ওরয়লরসর িিয বোথয পরো গ ও েেয পনররিো।
মটনেরেোি:
ওরয়িসোইট:

0845 4647
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

এিএইিএ (NHS) িেত ািত আয়াৗলযাড
িেগ োিগ আয়োরেযোরড এিএইিএস (NHS) পনররিোুনে সংরোত েেযোিেী। এি ুধড় োে এেি অিেোইি পনররিো।
ই-ম ইে:
ওরয়িসোইট:

ওরয়িসোইরটর মেো্োরেো্ মপরির

োধযর

www.hscni.net

এিআই (NI) নিসৗট
িেগ োিগ আয়োরেযোরডর িিয ্ি.ইউরে (GOV.UK)-র
ই-ম ইে:
ওরয়িসোইট:

ওরয়িসোইরটর মেো্োরেো্ মপরির
www.nidirect.gov.uk

ে েেযোে ও বোথয পনররিো সংরোত েেয রেোি েরর।

োধযর

মৗোসৗস তানলিা
অিড়ররোধরর , এই েেযোিেী স েগরির িিয িযিৃে মরেোররসুনে পোওয়ো েোয়
ই-ম ইে: infofeedback@mndassociation.org
িো এই িেোিোয় নিি নেখড়ি:
Care Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

িৃতঞতা বৡিাৗুনল
আ রো িীরির িযনতরেররে, এই নিয়োিেী পেগোরেোিিো েরোর মেরে েোরো মে সেয় সোয়েো নেরয়রেি েোর িিয
ধিযিোে িোিোনেঃ
সোরো্ ইওরয়লস, নলনিেযোে মেযোনেে নেনিওরেরোনপে ইি মরসনপররটনর ম নিনসি, মরসনপররটনর মসটোর,
ইউনিিোনসগি সনপটোেস সোউেোপটি এিএইিএস (NHS) রোে
নরনেিো েে, পযোনেরয়িি ম নিনসি েিসোেরটট, LOROS, মেেোর
েীয়ো্ ্যোেি, নলনিেযোে মেযোনেে মরসনপররটনর নেনিওরেরোনপে, মরসনপররটনর নিপোটগর ট, সযোনেসিোনর
েোউরডি রোে
োিগি েযোেো , মেযোনেে িোসগ, লীপ সোনিগ স, মসট মিমস সনপটোে, েীডস
অযোনরয়ো ম নরসি, নিউররো োসুেোর নিনিরি মেযোনেে আর েোেো েিসোেরটট নিউররোেনিে, নিেে
এ এিনি (MND) মেয়োর মসটোররর নিররের

আসৗা ত্যালৡ
আ রো বোস-রবোরসর সোয়েো ও এ এিনি (MND) সংরোত আররো েেয পড়নিেোুনে রেোি েরর েোনেঃ
8B –ম োটর নিউররোি নিনিরির িিয মিনটরেি
8C –িি-ইিরিনসি মিনটরেি (NIV) সংরোত NICE নিরেগ িো
8D – িি-ইিরিনসি মিনটরেি (NIV) িযিোরেোরে উভঢ় ে স সযোুনের স োধোি
8E – ম োটর নিউররোি নিনিরির মেরে নি োি েোেো ও মিনটরেি

14A –অযোিিোস নিনসি টড় নরনেউি নরটর ট (ADRT) িযোখযোে ে

আ রো এেোেোও িীরির নিরেগ নেোুনে রেোি েরর েোনেঃ

ম োটর নিউররোি নিনিি নিরয় মিঁরি েোেো – আপিোর মরোর্র রিোি িযিথোপিোর সোয়েোর িিয আ োরের রধোি
নিরেগ িো

পনরিেগো ও এ এিনি (MND): আপিোর িিয সোয়েো – এ এিনি (MND) নিরয় মিঁরি েোেো মেোি িযনতর
সোয়েোেোরী মিেি-েোেো িো পোনরিোনরে েবোিধোয়েরের িিয নিে েেযোিেী

পনরিেগো ও এ এিনি (MND): ুে নিরেগ নেো – েবোিধোয়েরের িিয আ োরের েেযোিেীর সোর

গ সংকরে

িীিি স োনতঃ ম োটর নিউররোি নিনিি েোেো মেোরেরের িিয এেি নিরেগ নেো – আপিোর িনিযে পনরিেগোর
পনরেপিোরে আপিোরে সোয়েোর িিয আ োরের েেযোিেী
আপনি আ োরের এই ওরয়িসোইট মেরে আ োরের মিীর িো্ রেোিোুনে িোউিরেোি েররে পোররি:
www.mndassociation.org/publications
িো এ এিনি (MND) েোরিে মপেোইি মেরে মসুনের

নড় েে েনপর অিগোর েররে পোররি এিং েোরো এই

িযোপোরর আররো েেয ও সোয়েো রেোি েররে পোররি।
এ এিনি (MND) েোরিে এেোেোও আপিোরে িোইররর পনররিো ও রেোিেোরীরের নিননে েররে সোয়েো েরর
এিং উপেধেো অিড়েোয়ী আ োরের পনররিোুনের সোরে আপিোরে পনরিয় েনররয় মেয়, েোর রধয আপিোর
থোিীয় িযোচ, ুপ, অযোসনসরয়ি নিনিটর িো আচনেে মেয়োর মিরিেপর ট পরো গেোরীরো অতগিড়ত ররয়রে।
এ এিনি (MND) েোরিে
মটনেরেোি: 0808 802 6262
ই-ম ইে: mndconnect@mndassociation.org
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

এ এিনি (MND) অযোরসোনসরয়রির ওরয়িসোইট ও অিেোইি মেোরো
ওরয়িসোইট: www.mndassociation.org
অিেোইি মেোরো : http://forum.mndassociation.org িো ওরয়িসোইরটর

োধযর

আিৗা আপিাসৌ িতািতসি বা্ত িািাই
আপিোরের েো ে আ োরের েোরে সনেযই ু বপঢ়েগ, েোরে েো এ এিনি (MND) নিরয় মিঁরি েোেো িযনতরের ও
েোরের েবোিধোিেোরীরের সড়নিধোর িিয আ োরের েেযোিেীরে উ ে েররে সোয়েো েরর।
আপনি আ োরের মেোি েেয পড়নিেো সপরেগ েো ে রেোি েররে িোইরে, এখোরি এেি অিেোইি ে গ িযিোর
েররে পোররি: www.surveymonkey.com/s/infosheets_1-25
আপনি ে গির এেি েো্রির েনপর িিয অিড়ররোধ েররে পোররি িো ই-ম ইরের
রেোি েররে পোররি: infofeedback@mndassociation.org
িো এই িেোিোয় নিি নেখড়ি:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

োধযর সরোসনর

েো ে

ম সংকরে: 01/15
পরিেী পেগোরেোিিো: 01/18
সংকরে: 3

