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অ্য াা া র্যাটে বা্য ংরাত ত্যালৡ
ট্াের ন্উররা্ নিনিি া টের্নি নিনিরি আরাত া এর বারা রানত
যনিরের ি্য ত্যালৡ
ইংরেজহপমদিপআনােপভাত় বাষাপনাপহয়পফাপআনােপি়দিগতপরদতফ কতাপথারক,পসেরেরেপসভাটেপদনউরোনপ
দিদজজপফাপসকরনদিপদিদজজপেংরাতপতথযাফলহপফাপলবযপেহায়তাুদলপরহরেপঅেদফধাপহরতপারে।
এইপতথযেিপফযা্যাপকরেপসম,পঅনযপবাষাুদলরতপফাপদফকপপপেভযাটুদলরতপসমভনপসেইল,পফড়পহেরপেপভরনপ
ফাপঅদিও রপদকবারফপেিকপতথযপসরতপারেন।পএইপতথযেিপফতত ভারনপদফদব পবাষারতপলবয।প
এইপদফষয়াফলহরতপনহরেেপদফবাগুদলপঅততবতপেরয়রে:
1:

আন্ নোর অ্য এেি াারত ত্যালৡ টেরত োনর?

2:

আন্ নে টেইল, ড় ড়ররর ্ৢর্ া অ্যা্য র্যােুনলরত ত্যালৡ টেরত োনর?প

3:

আর নে নে আ্ার ড়ায়তা েররত োরর?প

4:

MND অযারানরয়্ নযরতপনোর আ্ারে ড়ায়তা েররত োরর?প

5:

আন্ নোর আররা িা্রত োনর?প

এই দেনি আ্ারের অ্যা্য রো্াুনল-ে উে আরলাকাত কেরত ফযফহাে কো হরয়রে। এুদল
দকবারফ ফযফহাে কেরফন, তা জানাে জনয এই তথযরেে সেরষ আরো তথযাফলহ সি্ন।প
এইপদেনিপMNDপআরাতপফাপএেপবাোপরবাদফতপঅনযানযপফযদতরিেপউধ নতুনলরপউেপ
আরলাকাতপকোেপজনযপফযফৃতপহরয়রে।
MND অযারোদেরয়েনপদফবােরমাগযপবা্যপওপোভাদজকপদেেমতা(রোেযালপসকয়াে)েংরাতপ
তথযাফলহপরুতকােহপদহরেরফপেংোক় তপহরয়রে।
www.england.nhs.uk/tis
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দেদকৎোপফাপদেেমতাপেংরাতপদেধাতুদলপসনওয়ােপেভয়পেফেভয়পআনােপবা্যপোভাদজকপদেেমতাপ
(রোেযালপসকয়াে)পিরলেপোভেতপদনন।পতাোপঅযারয়িরভিুদলরতপেহায়তাপকোেপজনযপএকজনপ
অনফািকােহেপফযফ্াপকেরতপারে।
অনরহপকরে,পভরনপো্রফনপএিপউৎেপতরথযেপএকিপঅনফািক় তপেংকেে।পMNDপঅযারোদেরয়েনপ
নাভকোপঅনফািপদেরষফাুদলপফযফহােপকরেপথারক,পতরফপতাোপঅনফারিেপসকানপুিেপিায়বােপ
সনরফপনা।পআরোপতথযাফলহেপঅনফািপকোপেভফপহরতপারে,পতরফপএিপএকিপেহদভতপদেরষফা।প
দফতাদেতপদফফেরেেপজনযপআভারিেপসহপলাইনপMNDপকারনট-এেপোরথপসমাগারমাগপক ন:
সটদলরপান: 0808 802 6262
ই-সভইল: mndconnect@mndassociation.org

আন্ নোর অ্য এেি াারত ত্যালৡ টেরত োনর?প

1:

MND অযারানরয়র্র োছ ট্রেপ
আনােপমদিপেরেেপএকিপবাষারতপআভারিেপেহায়তােপররয়াজনপহয়,পআভারিেপMNDপকারনটপসহপলাইন-এেপ
োরথপসমাগারমাগপক ন।পআনােপরথরভপোহারমযেপজনয,পইংরেজহরতপকথাপফলরতপারেনপএেকভপকারোপেহায়তােপ
ররয়াজনপহরতপারে,পমারতপসহপলাইনপীভপআনােপররয়াজনুদলপফঝরতপারে।পএেে,পতাোপএকজনপ
অনফািকােহেপোরথপএকিপসটদলরপানপকরলেপফযফ্াপকরেপদিরতপারে,পদমদনপআনােপজনযপঅনফািপকরেপসিরফন।

MND োর্ট

সটদলরপান:
ই-সভইল:

0808 802 6262
mndconnect@mndassociation.org

আভো দফদব বাষারত আভারিে তথযেপি সভাটে দনউরোন দিদজজ-এে োরথ একি দেেয় - রিান করে
থাদক। সোগিে একি েফতাগহন দফফেরে ইংলযাড, ওরয়লপ
ে ও নিত ানত আয়ােলযাড জরড় লবয সমপসমপরাকরেে
েহায়তা েংরাত তথযাফলহও অততবত েরয়রে।
আনাে মদি সকরনদি’জ দিদজজ থারক এফং অনয একি বাষারত তথযে 2B – সকরনদি’জ দিদজজপ- সরত োন,পতাহরল
েহায়তাে জনয MND কারনট-এে োরথ সমাগারমাগ ক ন।প
এইপতথযেিপোড়াওপআভোপদফদব পবাষারতপনহরেেপতথযেুদলপরিানপকরেপথাদক:

•
•
•
•

7A – গলাধঃকেরেে েভেযাুদল
7B – িউফ দিরয় ্াওয়ারনা
8A – বারেে েভেযায় েহায়তা
8B–সভাটে দনউরোন দিদজজ (MND)-এে জনয সবদিরলেন

আভারিেপঅনফািক় তপরকােনাুদলপিাউনরলািপক নপএ্ানপসথরক:প
www.mndassociation.org/languagesপফাপMNDপকারনটপসথরকপসেুদলরকপদরিপকোেপঅিতােপদিন।প
অনরহপকরেপভরনপো্রফন,পআভোপনাভকোপঅনফািপদেরষফাুদলপফযফহােপকরেপথাদক,পতরফপঅনফারিপমদিপ
সকানপুিপথারক,পআভোপতােপিায়বােপসনফপনা।
আভারিেপইরতাভরধযপরিানক় তপবাষাুদলপোড়াপঅনযপসকানপবাষারতপউরেেপতাদলকায়পথাকাপসকানপতথযরেেপ
আনােপমদিপররয়াজনপহয়,পসেরেরেপMNDপকারনট-সকপতাপজানান।পআভোপএোড়াওপআরেকিপতথযরেেপ
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ফাপএকিপফড়পদনরিত েনােপএকিপদফবাগরকপঅনফািপকেরতপাদে,পমারতপদেদকৎোপফাপদেেমতাপেংরাতপএকিপ
ু বেতপদেধাতপসনওয়ােপসেরেপআনােপেহায়তাপহয়।
“আনারিে রিানক় ত তথযাফলহ, দেদকৎসা েংরাত আরলােনাুদলরত আভারক মত হরত এভনদক িাতাে
ও নােতরিে েযারলজ কেরত েহায়তা করেরে।”প

বা্য ও া্ানিে েনরচ্য াপশরাযাল টেয়ারষ ংরাত অযােরয়টর্টুনলরতপ
দেদকৎোপওপদেেমতাপেংরাতপদেধাতুদলপসনওয়ােপেভয়,পআনারকপেহায়তাকােহপবা্যপওপোভাদজকপদেেমতাপ
(রোেযালপসকয়াে)পসোিােরিেপোরথপদফকপুদলপদনরয়পআরলােনাপকোপু বেত।পতাঁোপমদিপআনােপবাষারতপ
কথাপনাপফরলন,পসেরেরেপতাপ্ফপকিনপহরয়পউঠরতপারে।পতরফ,পএইপআরলােনাুদলপফঝরতপসলারকরিেপ
েহায়তােপজনযপবা্যরেফাপরিানকােহোপঅফেযইপমদতেগতপদেফতত নুদলপকেরফন।প
তাোপঅযারয়িরভিুদলরত,পদফরেষপকরেপসভদিকযালপঅযারয়িরভিুদলরতপেহায়তােপজনযপএকজনপঅনফািকােহেপ
ফযফ্াপকেরতপারে।পঅরনকপGPপোজতােহপওপহাোতালপআিেত রপঅনফািকােহেপদেরষফাপরিানপকরেপথারক,প
তরফপফাকহুদলপুধভােপঅনরোধররভইপতাপরিানপকেরফ।
আনােপমদিপভরনপহয়পসম,পঅনফািকােহপনাপথাকােপজনযপআনােপিাতােপেফেভয়পআনােপেভেযাুদলপফঝরতপ
ােরেনপনা,পসেরেরেপআনােপGPপোজতােহরকপআনােপঅযারয়িরভরিেপেভয়পএকজনপঅনফািকােহপউদ্তপ
ো্ােপফযফ্াপকেরতপফলন।পআনারকপআরগপসথরকপতাপকেরতপহরফ,পমারতপসেপফযফ্াপকোপমায়।পতারিেরকপ
জানানপসম,পআনােপসেরেপএকজনপ ষপঅথফাপভদহলাপঅনফািকােহপথাকাপু বেত।প
মদিওপরদেদেতপঅনফািকােহপরিানপকোপবা্যপদেরষফােপআইনহপিাদয়রবেপভরধযপরড়,পতরফপআদনপআনােপ
জনযপঅনফািকােহপদহোরফপআনােপদেফারেেপেিেযরকওপোইরতপারেন।পআনােপইছােপভমতািাপসিওয়াপ
হরফ।পমদিপআনাে GPপফাপহাোতালপদলদ্তপতথযপরিানপকরেপথারক,পসেরেরেপসেিওপআনােপভাত় বাষারতপ
অনরোধপকোপসমরতপারে।
আদনপমদিপইংলযাডপফাপওরয়লপ
রেপএকিপোভাদজকপদেেমতা(রোেযালপসকয়াে)পভলযায়নপকদেরয়পথারকন,পসেরেরেপ
অনফািকােহেপফযাারেপআনােপ্ানহয়পকত়ত েপ(রলাকালপঅরথাদেি)রকপফলন।পনিত ানতপআয়ােলযারড,পআনােপ
্ানহয়পবা্যপওপোভাদজকপদেেমতা(রলাকালপসহলথপঅযাডপসোেযালপসকয়াে)পরাটরকপফলন।পমারতপআনােপ
ভলযায়নিপনযামযপহয়পএফংপতাপআনােপররয়াজনুদলরকপেেপকরেপসেদফষয়িপদনদিতপকোেপজনয,পঅদধকাংেপ
সেরে,পতাোপআনােপজনযপএেপফযফ্াপকোেপসেিাপকেরফ।
আদনপমদিপকটলযারডপফেফােপকরেন,পআদনপআরোপদনরিত েনাপাওয়ােপজনযপMNDপকটলযাড-এেপোরথপ
সমাগারমাগপকেরতপারেন।পসমাগারমারগেপদফফেরেেপজনযপএইপতথযরেেপসেরষপআরো তথযাফলহপসি্ন।

অ্যা্য ং্াুনল ও ওরয়াইেুনল ট্রে
ক্নওপ ক্নওপ ওরয়ফোইটুদলরতপ থাকাপ বয়ংদরয়প অনফািপ কারজপ আেরতপ ারে,প তরফপ তাপ একিভপ েিকপ
নাওপহরতপারেপএফংপদফরাদতকেপহরতপারে।পতরফ,পদকে পেং্াপদফদব পবাষারতপতথযাফলহপরিানপকরেপথারক,প
তারিেপওরয়ফোইটপসি্নপফাপআনােপহরয়পকাউরকপএকিপেং্ােপোরথপসমাগারমাগপকদেরয়পদিরতপফলন।পপ
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2: আন্ নে টেইল, ড় ড়ররর ্ৢর্ া অ্যা্য র্যােুনলরত ত্যালৡ
টেরত োনর?প
MND অযারানরয়র্র োছ ট্রে।
আভারিেপতথযাফলহপেংরাতপদনরিত েনাপওপলবযপপেভযাটুদলেপজনযপআভারিেপসহপলাইন,পMNDপকারনট-এেপ
োরথপসমাগারমাগপক ন।
সটদলরপান:
0808 802 6262
ই-সভইল: mndconnect@mndassociation.org
তাোপআনারকপনহরেেুদলপরহেপকেরতপেহায়তাপকেরতপারে:

টেইল:

আভারিেপ অনফািক় তপ দফষয়ফুুদলেপ াোাদে,প আদনপ আভারিেপ তথযেুদলপ ফাপ দনরিত েনােপ অংেুদলেপ
সেইলপ কদেপ জনযপ অনরোধপ জানারতপ ারেন।প অনরহপ করেপ ভরনপ ো্রফন,প আভোপ নাভকোপ সেইলপ
দেরষফাুদলপফযফহােপকরেপথাদক,পতরফপতাপততেহরতপহওয়াপসকানপুিেপজনযপআভোপিায়বােপরহেপকদেপ
না।

ড় ড়ররর ্ৢর্:

আভারিেপসোটপকািতুদলপওপে র-দতকাুদলপোড়া,পআভারিেপেভতপতথযাফলহরতপ12ptপপিপফযফহােপকোপহয়প
এফংপতাপআদনপঅনলাইরনপসি্রতপারেন,পসম্ারনপআদনপসি্ােপজনযপআকােপফাড়ারতপারেন।
নহরেেপএইপিিপদফষয়পফড়পহেরপেপভররনপ(16ptপফাপতােপসফেহ)পরকােপকোপহয়:

•
•

সভাটে দনউরোন দিদজজ(MND)-এে একি দেেয়
সভাটে দনউরোন দিদজজ(MND)-এে একি েহজ াঠরমাগয দনরিত েনা

অনিও:
সভাটে দনউরোন দিদজজ (MND)-এে একি দেেয় – তথযেি ইংরেজহরত একি অদিও সেকদিতং দহরেরফ
লবয। আদন োউডলাউরি এই দলরে তা সসত ারেন।প

https://soundcloud.com/mndassoc/mnd-audiobook
2019পোরলপআভারিেপদফষয়ফুুদলেপআরোপসেকদিতংুদলপাওয়াপমারফ।

ই-রৡি:

আভোপআভারিেপতথযেুদলপওপঅনযানযপদফদব পেং্ানুদলেপজনযপ2019পোরলপএকিপই-েহরি ল
পপ(ইিােরনরটপ
াঠরমাগয)পপেভযাটপোলপকেফ।পএইপপেভযাটিপমাটতপসপান,পটযাফরলটপফাপলযাটরপেহরজপড়াপমারফ,পসম্ারনপ
আদনপসল্ােপআকারেপফাড়ারতপােরফন,পাঠযাংেপআনা-আদনপ়ঠােপোরথপোমজযপসের্পদেফদতত তপহরয়প
মারফ।

বা্য ও া্ানিে েনরচ্য া অযােরয়টর্টুনলরত
GPপোজতােহুদল,পবা্যপদেরষফাুদলপবাোপফাপোভাদজকপদেেমতা(রোেযালপসকয়াে)পভলযায়নুদলপবাোপরুতক় তপ
তথযাফলহওপসেইল,পফড়পহেরপেপভরনপফাপঅনযানযপপেভযাটুদলরতপাওয়াপসমরতপারে।প
আনােপমদিপএেকভপসকানপরদতফ কতাপথারক,পমােপজনযপআনােপরেপতথযাফলহপড়াপএফংপকারজপ
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লাগারনাপকিনপহরয়পিাঁড়ারছ,পসেরেরেপআনােপররয়াজনুদলপফদঝরয়পফলন।পএইপদেদ্দতরত,পবা্যপওপ
োভাদজকপদেেমতাপদেরষফাুদলেপোধােেত: একিপদেেমতােপকতত ফযপথারক,পমারতপএিপদনদিতপকোপমায়প
সম,পআদনপমারতপতারিেপরিতপদেধাতপরহেকােহপতথযাফলহপসরতরতপারেনপওপফঝরতপারেন।
নহরেেপদফষয়ুদলরতপএইপফযাারেপইংরেজহরতপদফফেেপসিওয়াপেরয়রেপসম,পদকবারফপএইপদেেমতােপদফষয়িপদেোলনাপ
কোপহয়:

ইংলযারের ি্য
রহেরমাগয তথয টযাডািতপসি্নপএ্ারন:
www.england.nhs.uk/ourwork/accessibleinfo

ওরয়ল-এর ি্য
ইদিসমেপেভতাজদনত ঘাটদত আরেপমারিে,পতাঁো সমাগারমাগ ও তথযাফলহে জনয অল ওরয়লপ
েফযাহ টযাডািতপসি্ন। এিপ
ইংরেজহপওপওরয়লপ
েপউবয়পবাষারতইপলবয:পপ
gov.wales/topics/health/publications/health/guidance/standards/?lang=en

্েয া্য আয়ারলযারের ি্য
সমাগারমাগরক েফাে জনয ফযফহােরমাগয করে সতালা – সহলপ
থ অযাড সোেযাল সকয়াে (HSC) কভীরিে জনয একি দনরিত েনাপ

সি্নপএ্ারন:
www.belfasttrust.hscni.net/pdf/making_communication_accessible_to_all.pdf

3: আর নে নে আ্ার ড়ায়তা েররত োরর?প
ে্া ও ট্াগার্াগ ংরাত ্ৣলযায়্
MNDপকথাপফলাপওপসমাগারমাগপকোেপেভতােপউেপরবাফপসপলরতপারে,পকথাপফলাপফাপবগহপওপভ্বাফপ
রকােপকোরকপআরোপকিনপকরেপত লরতপারে।পসকরনদি’জপদিদজজওপআদনপসমবারফপকথাপফরলনপতােপউেপ
রবাফপসপলরতপারে।
আনােপমদিপেভেযাপহরতপু পহয়,পআনােপিাতােরক একজনপপহেপওপলযাগরয়জপসথোদরটেপকারেপ
েহোেপজনযপআনারকপাঠারতপ(রেপাোলপকেরত)পফলন।পতাঁোপসথোদপওপসমাগারমারগেপেহায়কুদলেপ
ফযাারেপোভেতপদিরতপােরফন,পমােপভরধযপএকিভপেহজপদজদনেুদলপসমভনপেদফপওপসল্ােপসফািতুদলপসথরকপ
ু পকরে,পকদপউটােপে প
টওয়যারেেপভতপআরোপদফেিপেহায়তাপঅততবতপথাকরতপারে।
আদনপএোড়াওপবরয়েপফযাদেংপফাপসভরেজপফযাদেং-এেপউরেপগাইরিসপোইরতপারেন,পমারতপআদনপ
কদপউটােপদিবাইেুদলেপভাধযরভপফাকযপফলােপজনযপআনােপসেকিতপকোপকঠবেপফযফহােপকেরতপারেন।
MND-েপসেরেপকথাপফলাপওপসমাগারমাগপেংরাতপআরোপদফফেরেেপজনযপসি্ন:
দফবাগ 8: কথা ফলা ও সমাগারমাগ, আভারিে সভাটে দনউরোন দিদজজ দনরয় সফঁরে থাকা দনরিত েনা সথরকপ
তথযেপ7Cপ–পকথা ফলা ও সমাগারমাগ েংরাত েহায়তা

•
•
•

তথযেপ7Dপ–পবরয়ে ফযাদেং

নলনিত ট্াে টেওয়া
আনােপকথাপফলরতপমদিপঅেদফধাপহয়পফাপআদনপইংরেজহপফলরতপনাপারেন,পসেরেরেপআনােপররয়াজনুদলপ
সলারকরিেপসফাঝারনােপজনযপআরগপসথরকপসল্াপসনাটুদলপকারজপআেরতপারে।পআদনপআনােপদেেমতােপোরথপ
েংদিিপেফােপেহায়তােপজনযপআনােপেরেেপবাষাপওপইংরেজহপউবয়পবাষারতপএইপসনাটুদলপো্রতপারেন।প
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আনারকপএইপফযাারেপেহায়তােপজনযপএকজনপআমহয়,পফ  পফাপএকজনপঅনফািকােহরকপফলরতপহরতপারে।
এইপধেরেেপসনাটুদলপএইপেভয়ুদলরতপকারজপআেরতপারে:

•
•
•

অযারয়িরভিুদলরতপসমাগপসিওয়া
সকাথাওপমাওয়া-আোেপেভয়পফাপআনােপবাবাদফকপ িনপসভরনপেলােপেভয়
োভাদজকপঅনঠানুদলরত।

নহরেেপিিপসল্াপকারজপআেরতপারে:
আ্ার েরে ে্া লা েি্ োরণ আ্ার ট্াের ন্উররা্ নিনিি/টের্নি’ি নিনিি ররয়রছ। আন্
এছাড়াও এই াারত ে্া নলপ(এ্ারনপআনােপেরেেপবাষােপনাভিপদল্ন)
আেন্ ্নে আ্ার াারত ে্া ্া রল্ এং আে্ার আ্ার ার্ ে্া লার ররয়াি্ ড়য়, আ্ার
েনরচ্য াোরৡ/আমৡয়/িািার ড়ায়তা েররত োরর্। অ্ৢরড় েরর, ট্াগার্াগ েু্:.প(এ্ারনপসমাগারমারগেপ
দফফেেপদল্ন)
এ্ারনপইংরেজহরতপিিপএইিিপসল্ােপএকিপেংকেেপসিওয়াপহল,পমারতপইংরেজহপাঠকরিেপআনােপ
ররয়াজনুদলপফঝরতপেহায়তাপহয়।পএকিপMND-েপজনযপওপএকিপসকরনদি’জপদিদজজ-এেপজনয,প
ররমাজযতাপঅনমায়হ।পুধপ্াদলপজায়গারতপআনােপবাষাপওপসমাগারমারগেপদফফেেপদল্ন।পএইপকাগজিপ
ফযফহােপক নপফাপপএকিপসনাটযারিপকদকরেপদনন:

ট্াের ন্উররা্ নিনিি-এর ি্য:

I find it difficult to communicate because I have
motor neurone disease. I also speak Bengali.

If you cannot speak my language and need to
communicate with me, my carer/relative/doctor can
help. Please contact:
সফরে সনওয়া সমাগারমারগে দফফেেি এ্ারন ররফে কোন:
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টের্নি’ি নিনিি-এর ি্য:

I find it difficult to communicate because I have
Kennedy’s disease. I also speak Bengali.

If you cannot speak my language and need to
communicate with me, my carer/relative/doctor can
help. Please contact:
সফরে সনওয়া সমাগারমারগে দফফেেি এ্ারন দল্ন:

ইনি রৡি া ড়ি োঠ
আভারিেপসভাটে দনউরোন দিদজজ েংরাত একি েহজ াঠ দনরিত েনাপ–পরকােনািপআনােপকারজপআেরতপারে,পমদিপ
আদন

•
•
•

ইংরেজহরতপেহজপসল্াপড়রতপোন
ফড়পহেরপেপভরনপওপসোটপসোটপফাকযপোন
সে্ােপেভেযাপথারকপফাপদেদেতপকারোপতাপথারক।

ইদজ েহি গাইিপফাপেহজপাঠপদনরিত েনাুদলপিাউনরলািপকেরতপwww.mndassociation.org/careinfo–এপ
গাইডপ
েপদনফতােনপক নপফাপআভারিেপMNDপকারনটপসহপলাইনপসথরকপতাপদরিপকোেপঅিতােপক নপ

(রমাগারমারগেপদফফেরেেপজনযপতথযরেেপসেরষপসি্ন)।

4:

MND অযারানরয়্ নযরত নোর আ্ারে ড়ায়তা েররত োরর?

আভোপএকিপিাতফযপেং্াপমাোপইংলযাড,পওরয়লপ
েপওপনিত ানতপআয়ােলযাডপজরড়পMND আরাতপফাপএেপবাোপ
রবাদফতপররতযরকেপজহফরনেপভারনা য়রনপদনরয়াদজতপআদে।পআভোপএোড়াওপসকরনদি’জপদিদজরজপআরাতপফাপএেপ
বাোপরবাদফতপফযদতরিেওপেহায়তাপকরেপথাদক,পমারিেপসেরেপএকইপেকরভেপউেগতুদলপথারক।
আভোপফদঝপসম,পসলারকরিেপদফদব পধেরেেপেে,পদেদ্দতপওপদফবােপথারক,পমাপআনােপদেেমতাপওপেহায়তাপ
দকবারফপসিওয়াপহরফপআদনপোইরেনপতারকপরবাদফতপকরে।পআনােপমদিপদনদিত িপসকানপোহারমযেপররয়াজনপ
থারক,পআভারিেপদেরষফাপিলুদলপ(োদবত েপিভ)রকপতাপজানান।পআভোপহয়রতাপআনােপবাষারতপকথাপনাওপ
ফলরতপাদে,পসেরেরেপআনােপকাউরকপররয়াজনপহরফপদমদনপআনােপহরয়পআভারিেপোরথপসমাগারমাগপকেরফন।
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আভারিেপMNDপকারনটপসহপলাইন(রমাগারমারগেপদফফেরেেপজনযপতথযরেেপসেরষেপঅংেিপসি্ন),পলবযতাপ
অনমায়হ,পআনােপোরথপআভারিেপদেরষফাুদলেপদেেয়পকদেরয়পদিরতপােরফ,পসমুদলেপভরধযপআরে:

•
•

সবছারেফহপঅযারোদেরয়েনপসথরকপআগতপফযদতো,পমাোপলবযতাপঅনমায়হ,পসটদলরপারন,পই-সভইরলপ
ফাপফাদড়রতপএরেপতথযাফলহপওপেহায়তাপরিানপকেরতপারেন।
্ানহয়পো্াপওপুুদল,পসম্ারনপআদনপMND-েপবাোপরবাদফতপঅনযানযপফযদতরিেপোরথপোোৎপ
কেরতপারেন।

•
•
•
•
•
•

আচদলকপদেেমতাপদফকােপোভেতিাতাো,পমাোপ্ানহয়পবা্যপওপোভাদজকপেদেমতাপ
দেরষফাুদলরক(রলাকালপসহলথপঅযাডপসোেযালপসকয়ােপোদবত ে)পরবাদফতপকেরতপেহায়তাপকরেন
আভারিেপেহায়তাপদেরষফাপীভ,পমাোপধারেপআনারকপদনদিত িপদকে পেেজাভপফাপএকিপেহায়তাভলকপ
অনিানপরিানপকেরতপারে,পসম্ারনপবা্যপওপোভাদজকপদেেমতাপদেরষফাুদলপতাপেেফোহপকেরতপ
ােরেপনাপ(অদধকাংেপসেরে,পআনােপররয়াজনুদলেপভলযায়রনেপে,পঅফেযইপএকজনপবা্যপওপ
োভাদজকপদেেমতাপসোিারেেপেপসথরকপএইপঅনরোধুদলপআেরতপহরফ)
আংদেক-অথতেহায়তাক় তপMNDপসকয়ােপসেিােপওপসনটওয়াকত ুদল,পমাোপদফরেষঞপেহায়তাপওপ
েভদিতপদেেমতাপরিানপকরেপথারকপ(এোড়াওপআচদলকপদনউরোলদজকযালপদেরষফাুদলেপভাধযরভপ
রিানপকোপহয়)
আভারিেপওরয়ফোইটপওপতথযভলকপদফষয়ফু:www.mndassociation.org
আভারিেপঅনলাইনপসপাোভ: http://forum.mndassociation.org মাপMNDপবাোপরবাদফতপ
অনযানযপফযদতরিেপঅদবঞতাপওপেহায়তাপবাগপকরেপসনওয়ােপএকিপদনোিপ্ানপরিানপকরেপ(এিপ
ইংরেজহরতপকোপহয়,পতাইপআনােপকাউরকপররয়াজনপহরতপারেপদমদনপসপাোরভেপসাটুদলপড়রতপফাপ
সে্ারনপদল্রতপেহায়তাপকেরতপারেন)
সভবােদেপফাপেিেযতা,পমাপMNDপফাপসকরনদি’জপদিদজজ-এপআরাতপফযদতরিেপফাপতারিেপবাভহ/রহ,প
জহফনেগহপফাপদেেমতাপরিানকােহরিেপদফনাভরলযপসিওয়াপহয়প(এেপভরধযপঅততবতপেরয়রেপআভারিেপ
ফাদষতকপোধােেপেবায়পসবাটাদধকাে)।

5: আন্ নোর আররা িা্রত োনর?
ো্য েরৡ ং্াুনল
আভোপ সমপ নহরেেপ েং্াুদলরকপ অতযাফেযক রপ েভথতনপ কদেপ তাপ নয়,প তরফপ আভোপ সেুদলরকপ অততবতপ
করেদে,পমারতপআদনপআরোপতথযপাওয়ােপজনযপআনােপে ানপু পকেরতপারেন।পতাোপমদিপআনােপ
বাষায়পকথাপনাপফরলন,পআনারকপকাউরকপফলরতপহরতপারে,পদমদনপআনােপহরয়পতারিেপোরথপসমাগারমাগপ
কেরফন।
দররিেপেভয়পমততপএইপসমাগারমারগেপদফফেেুদলপেিকপেরয়রে,পতরফপেফতীপেংকেেুদলেপসবতরেপ
সেুদলপদেফদতত তপহরতপারে।পআনােপমদিপেং্াপস্াঁজােপসেরেপেহায়তােপররয়াজনপহয়,পআভারিেপ
MNDপকারনটপসহপলাইন-এেপোরথপসমাগারমাগপক ন।প(দফফেরেেপজনযপএইপতথযরেেপসেষপঅংেিপ
সি্ন)।
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অযািাই্াও (Advicenow)
অদধকােপওপআইনহপদফষয়ুদলেপউেপঅনলাইনপতথযাফলহ।
ওরয়ফোইট:

www.advicenow.org.uk

নিরিস অযািাই শCitizens Adviceষ
আইনহ,পঅথতপেংরাতপওপঅনযানযপেভেযাুদলপেভাধারনপেহায়তােপজনযপদফনাভরলয,পসগানহয়পোভেত।পওরয়ফোইরটপ
্ানহয়পো্াুদলপে ানপক ন।
সটদলরপান:

ওরয়ফোইট:

03444 111 444 (ইংলযাড,পফাপআনােপ্ানহয়পদেিরজসপঅযািবাইেপফযরোেপোরথপ
সমাগারমাগপক ন)
0344 477 2020 (ওরয়লপ
ে)
www.citizensadvice.org.uk (England)
www.citizensadvice.org.uk/wales (Wales)
www.citizensadvice.org.uk/nireland (Northern Ireland)

নিিযাননলি অযাে্ (Disability Action)
নিত ানতপআয়ােলযারডেপএকিপিাতফযপেং্া,পমাোপরদতফ হপফযদতরিেপঅদধকােুদলপদনরয়পকাজপকরে।
সটদলরপান:
ই-সভইল:
ওরয়ফোইট:

028 9029 7880
hq@disabilityaction.org
www.disabilityaction.org

নিিযাননলি ল ানয (Disability Law Service)
রদতফ হপআইনপেংরাতপেহায়তা।
সটদলরপান:
ই-সভইল:
ওরয়ফোইট:

020 7791 9800
advice@dls.org.uk
www.dls.org.uk

GOV.UK
ইংলযাডপওপওরয়লপ
রেপসফরনদপটুদলপওপেহায়তাপেংরাতপঅনলাইনপেেকােহপতথযাফলহ।
ওরয়ফোইট:

www.gov.uk

NHS চরয়র (NHS Choices)
বা্য,পোভেতপওপেহায়তা,পদিরনেপ24পঘিা,পফেরেেপ365পদিন।
সটদলরপান:
ওরয়ফোইট:

ইংলযাডপওপওরয়লপ
রেেপদকে পঅংরেপজ েহ,পদকুপতত-জ েহ-নয়পসভদিকযালপ
োভরেতেপজনযপ111
www.nhs.uk

NHS নিররট ওরয়ল (NHS Direct Wales)
NHSপ111-এেপভতই,পতরফপওরয়লপ
রেেপজনয/
সটদলরপান:

0845 4647, ফা 111 মদিপআনােপএলাকায়পাওয়াপমায়।

ওরয়ফোইট:

www.nhsdirect.wales.nhs.uk
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টড়ল্ অযাে টাযাল টেয়ার ্েয া্য আয়ারলযােপ(Health and Social Care Northern Ireland)
(NHS ্েয া্য আয়ারলযাে)
নিত ানতপআয়ােলযারডপবা্যপওপোভাদজকপদেেমতাপদেরষফাুদলপেংরাতপঅনলাইনপতথযাফলহ।
ই-সভইল: ওরয়ফোইরটেপসমাগারমাগপসরজেপভাধযরভ
ওরয়ফোইট:

www.hscni.net

NI নিররট (NI Direct)

নিত ানতপআয়ােলযারডপবা্যপওপোভাদজকপদেেমতা(রোেযালপসকয়াে)পেংরাতপেেকােহপতথযাফলহ
ই-সভইল: ওরয়ফোইরটেপসমাগারমাগপসরজেপভাধযরভ
ওরয়ফোইট: www.nidirect.gov.uk

অ্ৢাে েনররাুনল

অনফািপদেরষফাুদলপ্েেপোরেপহরতপারে।পআদনপমদিপঅনফািপসকনােপদফষরয়পদফরফেনাপকরেন,পআনােপ
িাতারেেপোজতােহ,প্ানহয়পকত়ত েপফাপনিত ানতপআয়ােলযারডেপজনযপআনােপবা্যপওপোভাদজকপদেেমতাপ(রহলথপ
অযাডপসোেযালপসকয়াে)পরাটরকপতাপফলন।পতাোপকাজপকরেরেপএভনপেেেইপেেফোহকােহপথাকরতপারে।

টরাররসুনল
এইপতথযাফলহরকপেহায়তােপজনযপফযফৃতপসেপারেসুদলপঅনরোধররভপসরতপারেনপএ্ানপসথরক:
ই-সভইল: infofeedback@mndassociation.org
ফাপদেিপদল্নপএইপিকানায়:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

েতঞতা বৡোর
এইপতথযাফলহেপসেরেপভলযফানপদনরিত েনাপরিারনেপজনযপনহরেেপফযদতরিেপআতদেকপধনযফািপজানাদছ:
থপদিউ,পসনটওয়াকত পলহিপসকা-অদিতরনটেপপেপMND,পভদেেনপহেদটাল,পসোয়ানেহ,পওরয়লপ
ে
সলেদলপজনেন,পঅযািবাইেপঅযাডপইনপেরভেনপঅদপোে,পসকয়াোেতপনিত ানতপআয়ােলযাড
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আররা ত্যালৡ
আভোপদফদব পদফষরয়পতথযেপওপরকােনাুদলপরিানপকরেপথাদক।প
আদনপআভারিেপএইপওরয়ফোইটপসথরকপআভারিেপঅদধকাংেপরকােনাুদলপিাউনরলািপকেরতপারেন:
www.mndassociation.org/publications ফাপMNDপকারনটপসহপলাইরনপদরিপকোেপঅিতােপরিানপকেরতপ
ারেন।পসহপলাইনপীভপআভারিেপতথযপেংরাতপররেেপউতেপদিরত,পআনােপবাষাগতপররয়াজনুদলপদনরয়প
আরলােনাপকেরতপএফংপআনারকপআভারিেপদেরষফাুদলপওপঅনযানযপেহায়তাুদলরতপদনরিত দেতপকেরতপারে।পতাোপ
মদিপআনােপবাষারতপকথাপনাপফরলন,পআদনপকাউরকপআনােপহরয়পতারিেপোরথপসমাগারমাগপকেরতপফলরতপ
ারেন:প

MND োর্ট
সটদলরপান: 0808 802 6262
ই-সভইল: mndconnect@mndassociation.org

MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

MND অযারানরয়্ ওরয়াইে ও অ্লাই্ টারা্

ওরয়ফোইট: www.mndassociation.org
অনলাইনপসপাোভ: http://forum.mndassociation.org ফাপওরয়ফোইরটেপভাধযরভ

সেষপেংরোধন:
েফতীপেংরোধন:
েংকেে:

11/18
11/21
1

সেদজটািতপেযাদেিপনং. 294354
সকাপানহপদলদভরটি,পএইপগযাোদি নং.-এেপভাধযরভপ2007023
© MND অযারোদেরয়েন 2015
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