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আর�ো তর্যে� জনযে  
alzheimers.org.uk-তত যোন।

0300 222 1122 নম্বর� National Dementia Helpline  
(নযেোশনোল ডিরেনডশয়ো তেল্পলোইন)-তে েল েরুন।B

এই গাইমি� ডেষময়
যডি আপনামক সম্প্রডি জানামনা হময় থামক রয আপনা� 
ডিমেনডিয়া হময়মে, িাহমল এই গাইিডি আপনা� জন্য। এডি 
রয রকান ধ�মর� ডিমেনডিয়া হমি পাম� রযেন অ্যালজাইো�স 
ডিডজজ, ভাস্কুলা� ডিমেনডিয়া ো ডেক্সি ডিমেনডিয়া। অথো িা 
হমি পাম� ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই েডিজ (ডিএলডে) ো আম�া 
কে সাধা�র রকান ধ�র, রযেন ফ্রম্ামিম্া�াল ডিমেনডিয়া 
(এফডিডি)। 

এছাড়া ক�ান ডিমেনডিয়া হওয়া ব্যডতিমের ঘডনষ্ঠ বন্ধু এবং পডরবারবম্ গের এই 
্াইি �ামে লা্মব �ারণ এমে ক�ান পডরচর গো �রা বা সহায়ো �রা ব্যডতির 
েন্য েথ্য আমছ।

এই ্াইিটি ডিমেনডিয়া এবং প্াপ্ত ডচড�ৎসা, সহায়ো এবং পডরমেবাগুডলর 
ডবেময় আমরা কবডি বুঝমে আপনাম� সাহায্য �রমব। এমে ডিমেনডিয়া ডনময় 
আপডন ড�ভামব রথাসম্ভব ভামলাভামব েীবনরাপন �রমে পামরন, ো ছাড়াও 
ভডবষ্যমের ডবেময় পডর�ল্পনা �রার ডবেময় েথ্য আমছ। 

এই ্াইমির প্থে সংস্করণ ডিপার গেমেন্ট অফ কহলমথর সাহায্য এবং 
অথ গেপ্োমনর সামথ Alzheimer's Society প্স্তুে �মরন। এটি হল ডবিেীয় 
সংস্করণ। ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতি, োমের ক�য়ারার এবং ডিমেনডিয়ার 
ডবমিেমঞেরা এটি পর গোমলাচনা �মরমছন। আেরা স�ল েোেে ডবমবচনা 
�মরডছ। 

রডে আপডন এই ্াইমির কর ক�ান েমথ্যর ডবেময় �থা বলমে চান, অনুগ্রহ 
�মর Alzheimer's Society-র National Dementia 
Helpline (ন্যািনাল ডিমেনডিয়া কহল্পলাইন)-এ কফান �রুন। আোমের 
ওময়বসাইমর এছাড়া আমরা েথ্য আমছ। 
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0300 222 1122 নম্বরে National Dementia Helpline  
(ন্যাশনযাল ডিরেনডশয়যা হেল্পলযাইন)-হে েল েরুন।

আম�া িমথ্য� জন্য  
alzheimers.org.uk-রি যান।

ভূডেকা  
Liz Cunningham
ডিমেনডিয়া� র�াগডনর্ণময়� রোকাডেলা ক�া ভীডিক� হমি 
পাম�। আপডন েে্ণাহি, ডন�াপত্াহীন, উমত্ডজি ো ডেভ্ান্ত রোধ 
ক�মি পাম�ন। আপডন যাই রোধ করুন না রকন, েকুখ্য ডেষয় 
হল এডি জানা রয আপডন একা নন। 

আোর করা্ডনণ গেময়র আম্, আডে Alzheimer's Society-র ওময়বসাইর 
ব্যবহার �মর েথ্য কপোে আর োনোে ক�াথায় সাহায্য এবং সহায়ো 
পাওয়া করমে পামর। ‘অ্াপময়ন্টমেন্ট পাওয়ার েন্য অমপক্া �রমে �রমে 
আডে খুব ডবোেগ্রস্ত হময় পমড়ডছলাে ড�ন্তু Alzheimer's Society-র 
ক�উ ক�উ আোয় সাহায্য এবং সহায়ো �মরন। এরা ছাড়া আডে ড� �রোে 
ো আডে োডন না – আবার বাঁচমে শুরু �রার ডপছমন ডছল কসই অডবরে 
সহায়ো।

করা্ডনণ গেময়র পর েথ্য এবং সহায়ো পাওয়া হল অে্ন্ত গুরুত্বপূণ গে - এরা 
আপনাম� পুনরায় আশ্বস্ত �রমে পামর এবং আপনার আবার েীবনরাপমন 
কফরে রাওয়া সম্ভব �রমে পামর। আপনার করা্ডনণ গেয়, ডচড�ৎসা, ভডবষ্যৎ, 
এবং ডিমেনডিয়া ডনময় ড�ভামব ভামলাভামব কেঁমচ থা�া রায় এই সমবর 
ডবেময় আপনার রা রা োনা প্ময়ােন ো এই ্াইিটি আপনাম� োনায়। রডে 
আপনার ক�ান লক্ণগুডলর ডবেময় আপডন ডচডন্তে থাম�ন োহমল আপডন ো 
কেখমে পামরন, আর কসরাম� সহেের �রমে আপডন ড� ড� �রমে পামরন 
কস ডবেময় এরা পরােি গে কেয়। 

অন্য ব্যডতিরা রারা আপনাম� সহায়ো প্োন �রমে পামরন োমের 
করা্ামরাম্র ডববরণ কেওয়া আমছ, রামে অন্তর্ গেতি Alzheimer's 
Society-র পডরমেবাগুডল করেন কহল্পলাইন। আোর পাডরবাডর� ক�য়ারার 
আমছ, ড�ন্তু কসাসাইটির �ামরার সামথ �থা বলমল ডবিধা এবং ভয় দূর হমে 
পামর এবং সহেভামব ডবেয়গুডল ব্যাখ্া পাওয়া করমে পামর - কিে পর গেন্ত এই 
ধরমণর পুনরায় আশ্বস্ত হওয়া গুরুত্বপূণ গে।

‘ অ্যাপময়্মে্ পাওয়া� জন্য অমপক্া 
ক�মি ক�মি আডে খকুে ডেষািগ্রস্ত হময় 
পমেডেলাে ডকন্তু Alzheimer's Society � 
রকউ রকউ আোয় সাহায্য এেং সহায়িা 
কম�ন। এিা োো আডে ডক ক�িাে িা 
আডে জাডন না। 

Liz Cunningham,  
ডিমেনডিয়া ডনময় কেঁমচ থা�া 
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আর�ো তর্যে� জনযে  
alzheimers.org.uk-তত যোন।

0300 222 1122 নম্বর� National Dementia Helpline  
(নযেোশনোল ডিরেনডশয়ো তেল্পলোইন)-তে েল েরুন।4

আপনা� র�াগডনর্ণময়� 
সামথ োডনময় রনওয়া 
যডি আপনা� ইডিেমধ্য ডিমেনডিয়া� র�াগডনর্ণয় ক�া হময় 
থামক, আপডন হয়ি ডেষণ্ণ, ভীি, অপে্যডয়ি, একলা, �াগাডবিি 
ো এেন ডক অডেশ্াসী হমি পাম�ন। ো আপডন হয়ি পড�ত্ার 
রোধ ক�মি পাম�ন রয এখন আপনা� থাকা সেস্যাগুডল� জন্য 
আপডন ে্যাখ্যা রপময়মেন। সকমলই আলািা আলািা হন, ডকন্তু 
ডেডভন্ন সেময় এই প্রডিডরিয়া� সকলগুডল সম্ভে এেং এগুডল 
সেই স্াভাডেক। আপডন রকেন রোধ কম�ন িা এক ডিন রথমক 
অন্য ডিন আলািা হমি পাম�। 

রডে সম্ভব হয়, আপডন ক�েন কবাধ �রমছন কস ডবেময় বন্ধু এবং পডরবারবম্ গের 
সামথ �থা বলুন। ক�ান ডবেময়র কো�াডবলা �রার প্থে ধাপ প্ায়ি হয় ো 
ডনময় �থা বলা। এমে অন্য ব্যডতিমের বুঝমে সাহায্য হমব কর আপডন ড�মসর 
েধ্য ডেময় রামছেন এবং ড�ভামব োরা আপনাম� সাহায্য �রমে পামরন। 
োমের হয়ে এরা �ঠিন েমন হমছে, োই �থা বলমল োমেরও ভামলা লা্মে 
পামর। এছাড়া ডবমিেঞে স্াস্্ এবং কসাশ্াল ক�য়ার কপিােীবীরা আমছন, 
করেন �াউমসেলর বা ডিমেনডিয়া পরােি গেোো রামের সামথ আপডন সহায়োর 
েন্য �থা বলমে পামরন। 

এরা োমের আপনার করা্ডনণ গেয় এবং �ী প্ে্ািা �রা রায় োর ডবেময় আমরা 
োনমে সাহায্য �রমব। এর ফমল ভডবষ্যমের েন্য পডর�ল্পনা �রা সহেের 
হমে পামর। আপডন হয়ে এখনই ো �রমে পামরন, বা ো �রার েন্য এখনই 
ডনমেম� প্স্তুে েমন �রমে না পামরন - আপনার ডনমের ্ডেমে �াে �রাই 
ভামলা। রখন আপডন ডনমেম� প্স্তুে েমন �রমবন, েখন অমন� েথ্য এবং 
পরােি গে পাওয়া রামছে। 

এরা োনা গুরুত্বপূণ গে কর আপডন এ�লা নন - ইউম�-কে প্ায় 850,000 
োনুমের ডিমেনডিয়া আমছ। ডিমেনডিয়া ডনময় ভামলাভামব কেঁমচ থা�া সম্ভব 
আর আপনার এবং আপনার পডরবামরর েন্য সহায়ো পাওয়া রামছে। আপডন 
হয়ে অন্যমের সাহায্যও �রমে চাইমবন - ্মবেণা, পডরমেবার উন্নয়ন, প্চার 
বা কস্ছোমসবায় েডড়ে হময়। 

আপডন হয়ে সম্পূণ গে পুডস্ত�াটি পড়া কবমছ ডনমে পামরন, বা, 
রডে আপডন পছন্দ �মরন, আপনার েন্য সবমচময় প্াসডগি� 
েমন হওয়া অংিগুডলর উপর কোর ডেন। রডে আপডন পুমরা 
ডবেয়বস্তুর পডরবমেগে এ�টি রূপমরখা পড়মে চান, প্মে্� 
ডবভাম্র শুরুমে মুখ্ ডবেয়গুডলর সারসংমক্প কেওয়া আমছ।

আপডন ক�ান ক�ান অধ্যাময়র কিমে কবি �ময়�টি 'পরবেতী 
পেমক্পগুডল' পামবন। এখন ভামলাভামব েীবনরাপন �রমে 
এবং ভডবষ্যমের েন্য পডর�ল্পনা �রমে সাহায্য �রমে 
এগুডল হল কেেন ড�ছু ডেডনে রা আপডন �রমে পামরন। 

সেগ্র পুডস্ত�াটি ধমর আপডন অন্য Alzheimer's 
Society র প্�ািনাগুডলর ডবেময় পরােি গে কেখমে পামরন 
রা আপনাম� এখামন আমলাচনা �রা ডবেয়গুডলর সম্বমধে আমরা 
েথ্য কেমব। এগুডলর কবডিরভা্ শুধুোত্র ইংমরডেমে পাওয়া 
রায়। ড�ন্তু আোমের অন্য ভাোগুডলমে ড�ছু েথ্য রময়মছ, 
এবং আোমের কহল্পলাইমন এ�টি অনুবাে পডরমেবা আমছ। 
োরা আমরা েথ্য, পরােি গে এবং সহায়ো প্োন �রমে সক্ে। 

আপডন 131 পৃষ্ঠায় অ্ালোইোর কসাসাইটির পডরমেবাগুডলর 
এ�টি োডল�া পামবন। অন্যান্য উপমরা্ী সংস্াগুডলর নাে 
পৃষ্ঠা 135-কে কেওয়া আমছ।

ডকভামে এই গাইিডি 
ে্যেহা� ক�মি হমে
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1 মুখ্ ডবেয়গুডল: ডিমেনডিয়া� ডেষময়

ডিমেনডিয়া বয়স বাড়ার স্াভাডব� প্ডরিয়ার অগি নয়। এরা ঘমর 
রখন েডস্তষ্ক এ�টি করা্ বিারা আরিান্ত হয়। ডিমেনডিয়া প্মে্�ম� 
আলাো আলাোভামব আরিান্ত �মর আর আপডন অমন�গুডল 
পডরবেগেমনর সম্মুখীন হমে পামরন। এমে স্মৃডে, ডচন্তা, েমনামরা্ 
কেওয়া এবং ভাোর সেস্া অন্তর্ গেতি হমে পামর। আপডন ডবভ্ান্ত 
হময় উঠমে পামরন বা আপডন রা কেমখন বা কিামনন োর অথ গে বুঝমে 
আপনার অসুডবধা হমে পামর। এছাড়া আপনার কেোে, আমব্ এবং 
আচরমণ পডরবেগেন হমে পামর। 

 ডিমেনডিয়া রিেি বামড়, রার অথ গে হল আপনার লক্ণগুডলর সেময়র 
সামথ অবনডে হমে থাম�। ড�ন্তু, ডিমেনডিয়া থা�া অমন� ব্যডতি 
অমন� বছর ধমর সডরিয় এবং পডরপূণ গে েীবন রাপন �রমে পামরন। 

অমন� ধরমণর ডিমেনডিয়া হয়। সবমচময় সাধারণ হল 
অ্ালোইোরস ডিডেে ও ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া। �ে সাধারণ হল 
ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই বডিে (ডিএলডব) এবং ফ্রমন্টামরম্ারাল 
ডিমেনডিয়া (এফটিডি)। এ�টির কবডি ধরমণর ডিমেনডিয়া হওয়া 
সম্ভব, কর করা্ম� বমল 'ডেক্সি ডিমেনডিয়া'। এরায় সবমচময় কবডি 
অ্ালোইোরস ডিডেে ও ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া কেখা রায়।

ড�ছু আমরা ডবরল পডরডস্ডে আমছ রার �ারমণ ডিমেনডিয়া হয়। 
সব ডেডলময়, এগুমলা ডিমেনডিয়া করা্ডনণ গেয় হওয়া ব্যডতিমের শুধু 5 
িোংমির হয়। 

 ডবডভন্ন উপাোন আমছ রা �ামরার ডিমেনডিয়া হওয়ার ঝুঁড� বাডড়ময় 
কেয়। বৃদ্ধ হওয়া, ডেন, স্াস্্, এবং েীবনশিলী (করেন, ব্যায়াে, 
খাবার এবং ধূেপান) সবই এমে ভূডে�া রামখ।

ডিমেনডিয়া হওয়া কবডিরভা্ ব্যডতির বয়স 65 বছমরর কবডি হয়, 
ড�ন্তু ডিমেনডিয়া এছাড়া আমরা অল্পবয়সী ব্যডতিমেরও আরিান্ত 
�রমে পামর। 
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12

ডিমেনডিয়া� ডেষময়

11 ডিমেনডিয়া কী?

'ডিমেনডিয়া' িব্দটি এ�গুছে লক্ণম� বণ গেনা �মর রামে অন্তর্ গেতি হল 
স্মৃডেভ্ংি, ডচন্তা �রা, সেস্া সোধান বা ভাোর ডবেময় অসুডবধা, এবং প্ায়ি 
কেোে, ধারণা বা আচরমণ পডরবেগেন। এই পডরবেগেনগুডল সাধারণে প্থেডেম� 
�ে থাম�, ড�ন্তু ডিমেনডিয়া থা�া �ামরার ো দেনডন্দন েীবনম� প্ভাডবে 
�রার েে রমথষ্ট খারাপ হয়। ডিমেনডিয়া বয়স বাড়ার স্াভাডব� প্ডরিয়ার 
অগি নয়। এরা ঘমর রখন েডস্তষ্ক এ�টি করা্ বিারা আরিান্ত হয়।

ডিমেনডিয়ার প্ায় 100-র কবডি োনা ধরণ আমছ। সবমচময় সাধারণ হল 
অ্ালোইোরস ডিডেে ও ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া। আমরা োনমে পৃষ্ঠা 16-কে 
ডিমেনডিয়ার ধরণগুডল কেখুন। 

ডিমেনডিয়া পড�সংখ্যান

■  ইউমক-রি প্রায় 850,000 ে্যডতি আমেন যা�া 
ডিমেনডিয়া ডনময় োস ক�মেন।

■  আপনা� ডিমেনডিয়া হওয়া� সম্ভােনা েয়মস� 
সামথ সামথ অমনকিাই োমে। 65 রথমক রেডি 
েয়মস 14 জমন� একজমন� ডিমেনডিয়া আমে, 
আ� 80 েেম�� রেডি েয়মস েয় জমন� েমধ্য 
একজমন� ডিমেনডিয়া থামক। এিা পকুরুষমি� 
রথমক েডহলামি� েমধ্য রেডি রিখা যায়। 

■  ইউমক-রি কে েয়সী (65 েেম�� কে েয়সী) 
অন্তি 42,000 ে্যডতি� ডিমেনডিয়া আমে। এিামক 
েমল আডল্ণ অনমসি ো ইয়ং অনমসি ডিমেনডিয়া।

এ� লক্রগুডল কী কী?

প্মে্ম�রই ডনমের েে �মর ডিমেনডিয়ার অডভঞেো হয়। ডবডভন্ন ধরমণর 
ডিমেনডিয়া ডবডভন্নভামব ব্যডতিমের আরিান্ত �রমে পামর। ড�ন্তু, কবি ড�ছু 
সাধারণ লক্ণগুডলর োডল�া ডনমচ কেওয়া হল। আপনার অডভঞেো কথম� আপডন 
ড�ছু ড�ছু ডচনমে পামরন। 

স্মৃডিিডতি কমে যাওয়া: 
■   সাম্প্রডে� সেময় রা ঘমরমছ ো েমন �রায় সেস্া (রডেও অমন� আম্র 

ডবেয়গুডল হয়ে আপডন সহমে েমন �রমে পারমছন)
■   এ�ই �থা বার বার বলা, করেন বারবার এ�ই প্শ্ন �রা। 
 
রকান ডকেকু ডেন্তা ক�ায় এেং পড�কল্পনা ক�ায় সেস্যা: 
■   েমনামরা্ ডেমে, অমন�গুডল পেমক্প অনুসরণ �রমে, নতুন ধারণা বুঝমে 

বা সেস্া সোধান �রমে অসুডবধা
■   পডরডচে দেনডন্দন �াে �রমে অসুডবধা, করেন ক�ান পা�প্ণালী অনুসরণ 

�রা বা ডনমের অমথ গের ব্যবস্াপনা �রা (করেন আপনার কপনিন বা ব্যাং� 
অ্া�াউন্ট)। 

ভাষা ডনময় সেস্যা:
■   সঠি� িব্দ খু ুঁমে কপমে অসুডবধা
■   �থাবােগো বুঝমে অসুডবধা বা আপডন রা কিামনন োর র্ল ব্যাখ্া �রা। 

সেয় ো স্ামন� ডেষময় ডেভ্ান্ত হওয়া:
■   ক�ান সেয়, োডরখ বা েরশুে ো র্মল রাওয়া
■   হাডরময় রাওয়া, বা না োনা আপডন ক�াথায় আমছন, এেন ড� পডরডচে 

স্ামনও।

িমৃডটিগি ধা�রা ক�ায় অসকুডেধা:
■   দূরত্ব ডবমবচনা �রায় সেস্া (করেন, ডিঁডড়মে)
■   ন�িা বা আয়নায় প্ডেফলন র্ল কবাঝা।

আম�া িমথ্য� জন্য, িথ্যপমৃষ্া 400, What is 
dementia?
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11

সেময়� সামথ পড�েি্ণন
ডিমেনডিয়া রিেি বামড়, রার অথ গে হল আপনার লক্ণগুডলর সেময়র সামথ 
অবনডে হমে থাম�। �ে দ্রুে এরার অগ্র্ডে হমব ো ব্যডতি কথম� ব্যডতির েন্য 
আলাো হমব। ডিমেনডিয়া থা�া ড�ছু ব্যডতি অমন� বছর ধমর োমের স্াধীনো 
বোয় রামখন। 

ডিমেনডিয়ার েধ্য এবং পরবেতী পর গোময়, রান্না �রার েে দেনডন্দন �াে�ে গে, 
এবং �াপড় কধাওয়া এবং কপািা� পরার েে ব্যডতি্ে পডরচর গোর �ামে 
আপনার আমরা কবডি সহায়োর প্ময়ােন হমব। ডিমেনডিয়ায় আয়ু �মে রামব 
প্ে্ািা �রা রায়, রডেও ড�ছু ব্যডতি এরা ডনময় অমন� বছর কেঁমচ থাম�ন। 

ড�ন্তু ডিমেনডিয়া আপনাম� প্ভাডবে �মর, এবং কর পর গোময় আপডন থাকুন না 
ক�ন, এই অবস্া ডনময় েীবনরাত্রায় উন্নডে আনার উপায় থাম�। আমরা োনমে, 
পৃষ্ঠা 39-এ ভামলাভামব কেঁমচ থা�া কেখুন এবং পৃষ্ঠা 87-এ ডিমেনডিয়া থা�া 
ব্যডতিমের েন্য পডরমেবাগুডল কেখুন।

েডস্তমষ্কর ডবডভন্ন অংি ক্ডেগ্রস্ত হমল োর ডবডভন্ন প্ভাব পমড়। করেন েডস্তমষ্কর 
এ� অঞ্চল ক্ডেগ্রস্ত হমল ক�ান ব্যডতির স্ল্প-কেয়ামের (সাম্প্রডে�) স্মৃডে 
প্ভাডবে হয়, আবার অন্য অংমি ক্ডে হমল োমের ক�ান ড�ছু সং্ঠিে �রার 
ক্েোম� প্ভাডবে �মর। েডস্তমষ্ক পডরবেগেমনর ডবেময় আমরা োনমে পৃষ্ঠা 
16-কে ডিমেনডিয়ার ধরণগুডল কেখুন।

আম�া িমথ্য� জন্য, িথ্যপমৃষ্া 45, Dementia and 
the brain

রেজামজ পড�েি্ণন ো আমেগ ডনয়ন্ত্রমর অসকুডেধা: 
■   অস্াভাডব�ভামব উডবিগ্ন, দুঃডখে, ভীে, ডবরতি বা সহমে কখমপ রাওয়া
■   ক�ান ডবেময় আগ্রহ কখায়ামনা এবং গুটিময় রাওয়া
■   আত্মডবশ্বাস �মে রাওয়া।

কা�রগুডল কী কী?
ডিমেনডিয়া ঘমর েডস্তমষ্ক িারীডর� পডরবেগেমনর েন্য রা এ�টি করাম্র ফমল 
ঘমর। ডিমেনডিয়া বাড়ার সামথ সামথ, েডস্তমষ্কর �াঠামো আর রসায়মনর 
পডরবেগেন হয়, রার ফমল স্ায়ু ক�ােগুডল োরা রায়। কবডি স্ায়ু ক�াে োরা 
রাবার সামথ সামথ েডস্তষ্ক ক্ডেগ্রস্ত হয়। 

রডে আপডন �ড্উরার ব্যবহার �মরন, এছাড়া আপডন ডিমেনডিয়া ড�ভামব 
েডস্তষ্কম� প্ভাডবে �মর কস ডবেময় অ্াডনমেমরি ডভডিও কেখমে পামরন। এরা  
alzheimers.org.uk/braintour-কে পাওয়া রামব

রকন ডকেকু রলামক� ডিমেনডিয়া হয়?
এরা সব সেময় স্পষ্ট নয় ক�ন ড�ছু কলাম�র ডিমেনডিয়া হয় আবার অন্যমের 
হয় না। এরা বয়স, ডেন, স্াস্্ এবং েীবনশিলীর উপর ডনভগের �মর (করেন, 
ব্যায়াে, খাবার বা ধূেপান)। 

আম�া িমথ্য� জন্য, িথ্যপমৃষ্া 450, , Risk factors 
for dementia
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1
অন্য প্াথডে� পডরবেগেনগুডলমে অন্তর্ গেতি হমে পামর:
■	     ভাোর সেস্া করেন ক�ান ড�ছুর েন্য সঠি� িব্দ খু ুঁমে না পাওয়া
■  ডবভ্ান্ত কবাধ �রা বা রা বলা হমছে ো বুঝমে অসুডবধা কবাধ �রা 
■	 বস্তুগুডলম� ডেনটি োত্রায় কেখার সেস্া
■  দেনডন্দন �াে�মে গে অসুডবধা হয় - করেন, কো�ামন োে কেরামনার সেয় 

মুদ্া ডেডলময় ডেডিময় কফলা 
■	 ডনমেম� আমরা গুটিময় কনওয়া আর কেোমের ঘন ঘন পডরবেগেন হওয়া। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 616, Alzheimer's disease: 
Understanding your diagnosis

ডিমেনডিয়া� ধ�র
অমন� ধরমণর ডিমেনডিয়া হয়। করা্ডনণ গেয় �রা োনুেমের প্ায় 95 
িোংমির চারটি মুখ্ ধরমণর এ�টি হমব – অ্ালোইোরস ডিডেে, ভাস্কুলার 
ডিমেনডিয়া, ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই বডিে (ডিএলডব) বা ফ্রমন্টামরম্ারাল 
ডিমেনডিয়া (এফটিডি)। ডনম্নডলডখে পৃষ্ঠাগুডলমে এগুডলর সব�টি বণ গেনা �রা 
আমছ।

সবমচময় সাধারণ হল অ্ালোইোরস ডিডেে এবং োরপর ভাস্কুলার 
ডিমেনডিয়া। ডিমেনডিয়ার অন্য �ারণগুডল োনমে, পৃষ্ঠা 23 কেখুন। 

অ্যালজাইো�স ডিডজজ

েডস্তমকে� ডভিম�
েডস্তমষ্কর ডভেমর 'প্া�' এবং 'ট্াগিল' নামে অস্াভাডব� ডেডনে কবমড় ওমঠ। 
স্ায়ু ক�ােগুডল করভামব �াে �মর এবং পরস্পমরর সমগি করা্ামরা্ �মর 
োমে এগুডল বাধা কেয়, এবং কিে পর গেন্ত এগুডলর মৃতু্র �ারণ হয়।

এছাড়া অ্ালোইোরস ডিডেে থা�া ব্যডতির েডস্তমষ্ক ড�ছু গুরুত্বপূণ গে 
রাসায়ডনম�র অভাব কেখা রায়। এই রাসায়ডন�গুডল �মে রাবার ফমল 
েডস্তমষ্কর ডভের বােগোগুডল করভামব চলাচল �রা উডচে ো কেেডনভামব �মর 
না। 

প্রাথডেক পড�েি্ণন
অ্ালোইোরস ডিডেে সাধারণে মৃদ স্মৃডেভ্ংমির োধ্যমে ধীমর ধীমর শুরু 
হয়, করেন সাম্প্রডে� ঘরনাগুডল েমন �রার অসুডবধা বা নতুন েথ্য ডিমখ 
ডনমে অসুডবধা। এরার �ারণ হল কর েডস্তমষ্কর প্থে কর অংি আরিান্ত হয় ো 
হল স্মৃডে এবং ডিখমনর অংিটি। করেন আপডন হয়ে োনুমের নাে র্মল করমে 
পামরন বা ক�াথায় ক�ান ডেডনে করমখমছন ো র্লমে পামরন। 

ভাস্কুলা� ডিমেনডিয়া

েডস্তমকে� ডভিম�
ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া হয় েডস্তমষ্ক রতি সরবরামহর সেস্ার ফমল - 'ভাস্কুলার' 
িব্দটি রতি নালী স্ড�গেে। কেঁমচ থা�মে স্ায়ুর ক�ােগুডলর রতি কথম� 
অডক্সমেন এবং পুডষ্টর প্ময়ােন। রমথষ্ট রতি ছাড়া, এই স্ায়ুর ক�ােগুডল োরা 
রামব।

ডবডভন্ন ধরমণর ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া আমছ। এ� ধরমণরটি কট্া� কথম� হয় 
(এম� কট্া�-স্ড�গেে ডিমেনডিয়া বমল)। আমর�টির �ারণ হল েডস্তমষ্কর 
্ভীর অংমি �ে রমতির সরবরাহ হওয়া (রাম� সাব�টি গে�াল ভাস্কুলার 
ডিমেনডিয়া বমল)।

কট্া� ঘমর রখন এ�টি রতিডপণ্ড েডস্তমষ্কর এ�টি অংমি রতিপ্বাহম� আরম� 
কেয় বা রখন এ�টি রতি নালী েডস্তমষ্ক কফমর রায়। ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া 
�খমনা �খমনা এ�টি বড় কট্াম�র পমর হয় (রাম� কপাস্ট-কট্া� ডিমেনডিয়া 
বমল)। প্ায়ি রডেও এটি হয় অমন�গুডল কছার কছার কট্াম�র পমর (রাম� বমল 
োডটি-ইনফার্গে ডিমেনডিয়া)। 
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11
সাব�টি গে�াল ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া - রখন েডস্তমষ্কর ্ভীর অংমি রতি প্বাহ 
�ে হয় - প্ায়ি হয় কছার কছার ধেনী সরু হময় রাবার ফমল রা েডস্তমষ্ক রতি 
সরবরাহ �মর। 

প্রাথডেক পড�েি্ণন
কর পডরবেগেনগুডলর আপনার অডভঞেো হমব ো ডনভগের �রমব েডস্তমষ্কর ক�ান 
অংমির ক্ডে হময়মছ োর উপমর। সাধারণ প্াথডে� পডরবেগেনগুডলমে অন্তর্ গেতি 
হল পডর�ল্পনা �রা, োড়াোডড় ডচন্তা �রা বা েমনামরা্ কেওয়ায় অসুডবধা। 
এেনও সংডক্প্ত সেয়�াল থা�মে পামর রখন আপডন খুব ডবভ্ান্ত হময় পড়মে 
পামরন। এছাড়া আপডন ডবোেগ্রস্ত বা উডবিগ্ন হমে পামরন। প্াথডে� পর গোময় সব 
সেময় স্মৃডেভ্ংি নাও হমে পামর। 

রডে আপনার বড় কট্া� হয়, ভাস্কুলার ডিমেনডিয়ার লক্ণগুডল হঠাৎ কেখা 
কেয়। এরা ডস্ডেিীল থা�মে পামর, আবার প্াথডে� পর গোময় সেময়র সামথ 
সামথ ড�ছুরা ভামলাও হমে পামর। রডে আপনার এরপর আমর�টি কট্া� হয়, 
আপনার লক্ণগুডল আবার খারাপ হমে পামর। 

রডে আপনার অমন�গুডল কছার কছার কট্া� হয়, আপনার লক্ণগুডল ড�ছু 
সেময়র েন্য ডস্ডেিীল থা�মে পামর আর োরপর পর গোয়রিমে খারাপ হমে 
পামর, ধীমর ধীমর অবনডে হওয়ার বেমল। 

রডে আপনার সাব�টি গে�াল ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া থাম� আপনার লক্ণগুডল 
ধীমর ধীমর আমরা খারাপ হমব বা, আমরা ডবরল কক্মত্র ো পর গোয়রিমে হমব।

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 614, Vascular dementia: 
Understanding your diagnosis

ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই েডিজ (ডিএলডে)

েডস্তমকে� ডভিম�
ডিমেনডিয়ার এই ধরণটি োর নাে পায় কপ্াটিমনর ক্ষুদ্ �ডণ�াগুডল কথম� 
রা স্ায়ু ক�ােগুডলর ডভেমর দেডর হয় এবং রাম� ডলউই বডিে বলা হয়। 
অ্ালোইোরস ডিডেমের প্া� এবং ট্াগিলগুডলর েে , েডস্তষ্ক করভামব �াে 
�মর োম� োরা ডবপর গেস্ত �মর। োরা রাসায়ডন� বােগোবহমের স্তর �ডেময় 
কেয় এবং স্ায়ু ক�ােগুডলর মৃতু্র �ারণ হয়। 

ডলউই বডিগুডল পাড�গেনসনস ডিডেে থা�া ব্যডতিমের েমধ্যও পাওয়া রায়। 
পাড�গেনসনস থা�া ক�ান ব্যডতির অবস্ার অবনডে হমল ডিমেনডিয়া হওয়ার কবডি 
ঝুঁড� থাম�। রডে ো ঘমর োহমল োম� পাড�গেনসনস ডিডেে ডিমেনডিয়া বলা 
হয়। 

প্রাথডেক পড�েি্ণন
ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই বডিে-এর প্াথডে� পর গোময় আপনার হয়ে সে�গে 
থা�মে অসুডবধা হমব এবং ভডবষ্যৎ পডর�ল্পনা �রমে, �ারণ বুঝমে এবং 
সেস্ার সোধান �রমে সেস্া হমে পামর। এই লক্ণগুডল প্ায়ি এ� ডেন 
কথম� অন্য ডেন আলাো আলাো হমে পামর। 

আপডন ড�ভামব ড�ছু কেমখন োমেও সেস্া হমে পামর, করেন:
■	 দূরত্ব ডবমবচনা �রায় অসুডবধা হওয়া 
■	 বস্তুগুডলম� ডেনটি োত্রায় কেখার সেস্া
■	 এেন ডেডনে কেখা রা বাস্তমব কনই (ডভজ্্য়াল হ্ালুডসমনিন) 

আপনার হয়ে পাড�গেনসনস ডিডেমের েে লক্ণগুডল কেখা করমে পামর। এমে 
অন্তর্ গেতি থাম�: 
■	 ধীর এবং �ষ্ট�র চলামফরা
■	 ভারসামযে সেস্া 
■	 হাে বা পা �াঁপা।

ঘুোমনার প্ারামন গে বেল হওয়াও স্াভাডব�। ড�ন্তু, অ্ালোইোরস ডিডেে 
থা�া �ামরার তুলনায় আপনার স্মৃডে �ে প্ভাডবে হমব।

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 37, Dementia with Lewy 
bodies: Understanding your diagnosis
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ফ্রম্ামিম্া�াল ডিমেনডিয়া (এফডিডি)

েডস্তমকে� ডভিম�
ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়া অমন�গুডল ডবডভন্ন করাম্র সেন্বয়। এরাম� 
আম্ ডপ�স ডিডেে বলা হে আর �খমনা �খমনা পডরভাোটি এখমনা ব্যবহার 
�রা হয়। এটি েডস্তমষ্কর কসই অংিগুডলমে ক্ডের �ারমণ হয় করগুডলম� ফ্রন্টাল 
এবং করম্ারাল কলাব বমল। এই অঞ্চলগুডল আচরণ, আমব্্ে প্ডেডরিয়া 
এবং ভাোর েক্ো ডনয়ন্ত্রণ �মর। 

ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়ামে, অস্াভাডব� কপ্াটিমনর �ডণ�া এই কলাবগুডল 
স্ায়ু ক�ােগুডলর ডভেমর সংগৃহীে হয় এবং এর ফমল ক�ােগুডল োরা রায়। 
েডস্তমষ্কর ডভেমর বােগো বহন�ারী গুরুত্বপূণ গে রাসায়ডন�গুডলও প্ভাডবে হয়।

প্রাথডেক পড�েি্ণন
ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়া প্ায়ি 40, 50 এবং 60-এর ক�াঠায় থা�া 
ব্যডতিমের প্ভাডবে �মর (অ্ালোইোরস ডিডেে বা ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া 
হওয়া কবডির ভা্ ব্যডতিমের কথম� বয়স �ে)। ডেন ধরমণর ফ্রমন্টামরম্ারাল 
ডিমেনডিয়া আমছ, রাম� বমল ডবমহভডরয়াল কভডরয়ান্ট, কসোনটি� 
ডিমেনডিয়া আর কপ্ামগ্রডসভ নন-ফ্লুময়ন্ট ডিমেনডিয়া।

ডবমহভডরয়াল কভডরয়ান্ট ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়ায়, প্থমে ব্যডতিত্ব বা 
আচরমণ পডরবেগেন কেখা রায়। আপডন হয়ে ডনমেম� গুটিময় ডনমে পামরন বা 
অন্যমের ডবেময় আপডন ডনডল গেপ্ত হময় উঠমে পামরন বা আপডন সোমে স্ীকৃে 
নয় এেন েন্তব্য �রমে পামরন। এছাড়া আপডন বার বার ক�ান ড�ছু �রমে 
পামরন বা আমব্প্বণ হমে পামরন - করেন, অস্াভাডব� খাবামরর ডবেময় েীব্র 
আ�ে গেণ। 

রডে আপনার কসোনটি� ডিমেনডিয়া হময় থাম�, আপনার �থাবােগো 
সাধারণে সাবলীল থাম� ড�ন্তু আপডন ড�ছু িমব্দর োমন র্মল করমে পামরন 
বা আপনার বুঝমে অসুডবধা হমে পামর বা ক�ান ক�ান িমব্দর অথ গে র্মল করমে 
পামরন। 

রডে আপনার কপ্ামগ্রডসভ নন-ফ্লুময়ন্ট আফাডসয়া থাম�, োহমলও আপনার ভাো 
প্ভাডবে হমে পামর। আপডন �থাবােগো ধীর হময় করমে পামর আর আপনার 
অমন� প্মচষ্টার প্ময়ােন হমে পামর। 

ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়ার প্াথডে� পর গোময়, আপনার দেনডন্দন স্মৃডে 
সাধারণে প্ভাডবে হয় না। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 687, Frontotemporal dementia: 
Understanding your diagnosis

ডেক্সি ডিমেনডিয়া
ড�ছু ড�ছু ব্যডতির এ�াডধ� ধরমণর ডিমেনডিয়া থাম�। এরাম� বমল ডেক্সি 
ডিমেনডিয়া। সবমচময় সাধারণ ডেশ্রণ হল অ্ালোইোরস ডিডেেসহ 
ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া। পমরর সবমচময় সাধারণ হল অ্ালোইোরস ডিডেে 
ও ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই বডিমের ডেশ্রণ। রডে আপনার ডেক্সি ডিমেনডিয়া 
থাম�, োহমল আপনার সম্ভবে দই ধরমণর ডিমেনডিয়ার লক্ণগুডলর এ�টি 
ডেশ্রমণর অডভঞেো হমব। 
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কেেয়সী ে্যডতিমি� ডিমেনডিয়া (ইয়ং-অনমসি 
ডিমেনডিয়া) 
ইউম�-কে প্ায় 42,000 ব্যডতির 65 বছর বয়স হওয়ার আম্ ডিমেনডিয়ার 
করা্ডনণ গেয় �রা হময়ডছল। এম� প্ায়ই 'ইয়ং-অনমসর ডিমেনডিয়া' বা 'ওয়াড�গেং 
এে ডিমেনডিয়া' বলা হয়। 

আপনার বয়স 65-র �ে হমলও আপনার কর ক�ান ধরমণর ডিমেনডিয়া 
হমে পামর। ড�ন্তু, আপনার �ে সাধারণ এেন ধরমণর ডিমেনডিয়া হমে 
পামর, করেন ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়া বা ডেন্ে �ারণ থা�া অন্য 
ক�ান ডিমেনডিয়া। ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের শুধুোত্র এ�-তৃেীয়াংমির 
অ্ালোইোরস ডিডেে থাম�। 

করখামন ড�ছু ড�ছু লক্ণ এ� ধরমণর হমে পামর, আপডন প্ায়ি ডবডভন্ন 
চ্ামলমজের সম্মুখীন হমবন এবং আমরা বয়স্ক ব্যডতিমের েন্য আলাো ধরমণর 
সহায়োর প্ময়ােন হমব। আপনার এ�টি �ে বয়সী পডরবার থা�মে পামর, 
েম্ গেমের েে আডথ গে� কবাঝা থা�মে পামর, আর আপডন এখমনা হয়ে �াে 
�রমছন। আপডন ড�ভামব ডিমেনডিয়া ডনময় ভামলাভামব কেঁমচ থা�মবন কস 
ডবেময় এছাড়া আপনার আলাো আগ্রহ এবং প্ে্ািা থা�মে পামর। 

ডিমেনডিয়া থা�া অল্পবয়সী ব্যডতিমের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থা�া 
সেস্াগুডলর ডবেময় আমরা োনমে, আডথ গে� ডবেয়, ্াডড় চালামনা আর �াে 
�রার ডবভা্টি কেখুন। এরা অধ্যায় 4-এ আম্ কথম� পডর�ল্পনা �রা-কে 
কেওয়া আমছ, রা পৃষ্ঠা 63 কথম� শুরু হয়। এছাড়া পৃষ্ঠা 100-কে �ে বয়সী 
ব্যডতিমের পডরমেবার ডবেময় েথ্য কেখুন।

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 688, Young-onset dementia: 
Understanding your diagnosis

ডিমেনডিয়া এেং রিখা� অক্েিা
কিখার অক্েো থা�া ব্যডতিমের অল্পবয়মস ডিমেনডিয়া (সাধারণে 
অ্ালোইোরস ডিডেে) হওয়ার সম্ভাবনা কবডি, রামে অন্তর্ গেতি রময়মছ 
িাউনস ডসনম্াে। রডে আপনার ডিমেনডিয়া এবং কিখার অক্েো থাম�, 
আপনার প্াথডে� লক্ণগুডল এ�টু আলাো হমে পামর - করেন আপনার 
আচরমণ পডরবেগেন হওয়ার কবডি সম্ভাবনা আমছ। আপনার পাওয়া সহায়ো 
আপনার অনুধাবন এবং ড�ভামব আপডন করা্ামরা্ রামখন কসই অনুরায়ী 
পডরবেগেন �রমে হমব। 

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্য পমৃষ্া 430, Learning disabilities and 
dementia, পমৃষ্া ইআ�1, What is dementia? 

অ্যালমকাহল স্ডক্ণি েডস্তমকে� ক্ডি (রকা�সাকমফ�  
ডসনম্াে সহ)
অ্ালম�াহল স্ড�গেে েডস্তমষ্কর ক্ডে (এআরডবডি)-র অমন� বছর ধমর 
কবডি োত্রায় েদ্যপান �রমল হয়। এরা সাধারণে েধ্যবয়সী ব্যডতিমের আরিান্ত 
�রার প্বণো থাম�। এআরডবডি ক�ান ডিমেনডিয়ার ধরণ নয় ড�ন্তু এর 
লক্ণগুডল এ�র�ে, করেন স্মৃডে �মে রাওয়া, এবং ডসদ্ধান্ত কনওয়ায় সেস্া। 
রডে আপডন েদ্যপান বধে �মরন, ভামলা খাবার খান এবং �্ডনটিভ পুনব গোসন 
�মরন, আপনার স্মৃডে হয়ে আংডি� বা পূণ গেভামব কফরে আসমে পামর।

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্য পমৃষ্া 438, What is alcohol-
related brain damage?

ডিমেনডিয়া� দুল্ণভ কা�রগুডল
ডবডভন্ন ধরমণর অন্য অবস্ার ফমল ডিমেনডিয়া হমে পামর। এগুডল ডবরল, এবং 
সব ডেডলময় এগুডল সব ডিমেনডিয়ার ক�বল 5 িোংি হয়। ড�ন্তু, এগুডল 
সাধারণে অল্পবয়সী ব্যডতিমের েমধ্য কবডি হয়। 

আম�া িমথ্য� জন্য, িথ্যপমৃষ্া 442, Rarer causes of 
dementia
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মুখ্ ডবেয়গুডল: ডেডকৎসা

ডিমেনডিয়া সারামনার ক�ান উপায় োনা কনই। এর ডচড�ৎসা ওষুধ 
আর ওষুধ ছাড়া দই ভামবই �রা হয়, স্ামস্্র অবস্ার পডরচর গো �রা 
হয় এবং আপনার েীবনশিলীমে পডরবেগেন �রা হয়। এই সবগুডল 
ডেডলময়, ডিমেনডিয়া ডনময় অমন� বছর ভামলাভামব কেঁমচ থা�া সম্ভব। 

অ্ালোইোরস ডিডেমের ডচড�ৎসা �রার েন্য চারটি ওষুধ প্স্তুে 
�রা হময়মছ: 

■  কিামনমপডেল 
■  ডরভাডস্ট্োইন 
■  গ্ালান্টাোইন

■  কেোনরাইন – ডিমেনডিয়ার পমরর ডেম�র পর গোময় থা�া 
ব্যডতিমের েন্য। 

এই ওষুধগুডল ড�ছু ব্যডতিমের েন্য ড�ছু সেময়র েন্য 
অ্ালোইোরস ডিডেমের লক্ণগুডল উপিে �রমে সাহায্য �মর। 
রডে আপনার ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই বডিে থাম�, োহমলও 
আপনাম� এগুডলর এ�টি কেওয়া হমে পামর, অথবা ডেক্সি 
ডিমেনডিয়া হমল রা হল অ্ালোইোরস ডিডেে এবং ভাস্কুলার 
ডিমেনডিয়ার এ�টি ডেশ্রণ। 

আপনার ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়া থা�মল এই ওষুধগুডল 
উপমরা্ী নয়। আপনার ড�ছু ড�ছু লক্মণর েন্য আপনাম� 
অ্াডন্টডিমপ্মসন্ট ওষুধ কেওয়া হমে পামর। 

রডে আপনার ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া থাম� োহমল আপনাম� 
সাধারণে অন্তডন গেডহে সেস্া কো�াডবলার েন্য ওষুধ কেয়া হয়, 
করেন উচ্চ রতিচাপ অথবা হামর গের সেস্া।

 আপডন ওষুধ ছাড়া অন্যান্য পদ্ধডে অনুসরমণর োধ্যমে লাভবান হমে 
পামরন। এর এ�টি উোহরণ হল �্ডনটিভ ডস্টমুমলিান, করখামন িব্দ 
ডনময় ধাঁধা কেওয়া হয় অথবা সাম্প্রডে� ঘরনাবলী ডনময় আমলাচনা 
�রার োধ্যমে আপনার েডস্তষ্ক সডরিয় রাখা করমে পামর। আমর�টি 
উোহরণ হল েীবমনর ্মল্পর �াে, করখামন আপডন আপনার স্মৃডের 
সাহাময্যর েন্য আপনার েীবমনর অডভঞেোর এ�টি কর�ি গে দেডর 
�মরন। এটি হমে পামর এ�টি স্্াপবুম�, ফমরা অ্ালবামে বা 
�ড্উরার ব্যবহার �মর।

করাম্র প্থে ও েধ্যে পর গোময় 
থা�া ব্যডতিমের েন্য।
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ডিমেনডিয়া� ডেডকৎসা ক�া� ওষকুধ
বেগেোমন ডিমেনডিয়া সারামনার ক�ান উপায় োনা কনই। ড�ন্তু ডবঞোনীরা ক�ান 
উপায় কখাঁোর কচষ্টা �রমছন। আমরা োনমে পৃষ্ঠা 123-কে ্মবেণা কেখুন। 

ড�ন্তু ড�ছু ওষুধ আমছ রার কথম� সাহায্য হমে পামর। আপনার �ী ধরমণর 
ডিমেনডিয়া হময়মছ োর উপর ডনভগের �মর এই ওষুধগুডল ড�ছু লক্ণ উপিে 
�রমে পামর বা ড�ছুডেমনর েন্য োর অবনডে আর�ামে পামর। ওষুধ ছাড়া 
ডচড�ৎসা এবং করা্ডনণ গেময়র পমর সঠি� সহায়ো পাওয়া (করেন েথ্য এবং 
পরােি গে, অন্যমের সামথ �থা বলা এবং আপনার েন সডরিয় রাখা) এছাড়া 
অে্ন্ত মূল্যবান। 

অন্যান্য করা্ এবং সংরিেণগুডলরও ব্যবস্াপনা �রা প্ময়ােন – পৃষ্ঠা 49-এ 
সুস্ থা�া কেখুন।
 

অ্যালজাইো�স ডিডজজ
অ্ালোইোরস ডিডেমের ফমল েডস্তমষ্ক কর রাসায়ডন� পডরবেগেন হয় 
কসগুডলম� লক্্ �মর চারটি ওষুধ প্স্তুে �রা হময়মছ। এই ওষুধগুডল প্থমে 
স্মৃডেমে এবং ডচন্তা �রায় সাহায্য �রার েন্য দেডর হময়ডছল, ড�ন্তু অন্য 
ধরমণর লক্ণগুডলর েন্যও এছাড়া এগুডল লাভেন� হমে পামর। অন্য ধরমণর 
ডিমেনডিয়াগুডলমেও এছাড়া এগুডল কথম� লাভ পাওয়া রায়।

রিামনমপডজল, ড�ভাডটিগোইন, এেং গ্যালা্াোইন
রডে আপনার মৃদ কথম� োঝাডর অ্ালোইোরস ডিডেে থাম�, আপনাম� 
হয়ে এই ডেডনটি ওষুমধর এ�টি কপ্সরিাইব �রা হমে পামর:
■	 কিামনমপডেল
■	 ডরভাডস্ট্োইন
■	 গ্ালান্টাোইন

রডে আপনার ডেক্সি ডিমেনডিয়া থাম�, রার মুখ্ �ারণ হল অ্ালোইোরস 
ডিডেে, োহমলও আপনাম� এগুডলর এ�টি কেওয়া হমে পামর।

এগুডল এ�ই ভামব �াে �মর, অ্ামসরাইলম�ালাইন নামে এ�টি রাসায়ডনম�র 
পডরোণ বাডড়ময়, রা বােগোগুডলম� েডস্তষ্ক ডেময় চমল করমে সাহায্য �মর। 
অ্ালোইোরস ডিডেে থা�া ব্যডতিমের এই রাসায়ডন� �ে পডরোমণ থাম�। 

প্থমে এই ওষুধগুডল এ�েন ডিমেনডিয়া ডবমিেঞে কপ্সরিাইব �রমবন। ইডন 
হমে পামরন:
■	 ডবমিে ডিমেনডিয়া ডবমিেঞে এ�েন ডেডপ
■  কেেডর ডলিডনম� এ�েন েনস্তত্বডবে (এ�েন িাতিার ডরডন োনডস� স্ামস্্ 

ডবমিেঞে)
■  এ�েন কেডরয়াডরিডিয়ান (এ�েন িাতিার ডরডন বৃদ্ধমের িারীডর� স্ামস্্র 

ডবমিেঞে)
■  এ�েন ডনউমরালডেস্ট (এ�েন িাতিার ডরডন স্ায়ুব্যবস্ার করাম্র 

ডবমিেঞে)। 

এর পর, আপনার ডেডপ হয়ে ডনয়েোডফ� ওষুধ ডেমে থা�মবন, এবং 
আপনার ডেডপ বা �নসালমরন্ট ডনয়েোডফ� পর গোমলাচনা �রমবন।

সম্ভাব্য সুডবধা
আপডন হয়ে কেখমবন কর এই ওষুধগুডল ড�ছুডেমনর েন্য আপনার লক্ণগুডলমে 
সাহায্য �রমব। সুডবধাগুডলর অন্তর্ গেতি হমে পামর উমবি্ �মে রাওয়া এবং আমরা 
ভামলা অনুমপ্রণা, স্মৃডে, েমনামরা্ এবং দেনডন্দন েীবনরাপমনর েক্ো। 

সম্ভাব্য পাশ্বগেপ্ডেডরিয়া
এই ওষুধগুডলর পাশ্বগেপ্ডেডরিয়ায় অন্তর্ গেতি হল ডখমে �মে রাওয়া, বডে ভাব, 
বডে এবং কপর খারাপ। এগুডল ্মড় 10 েমনর েমধ্য এ�েনম� প্ভাডবে 
�মর। রডে ক�ান এ�টি ওষুমধর সেস্ামূল� পাশ্বগেপ্ডেডরিয়া হয়, আপডন হয়ে 
ো বেল �মর আমর�টি ব্যবহামরর কচষ্টা �রমে পামরন। 
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রেোনিাইন
রডে আপডন অ্ালোইোরস ডিডেমের েধ্যে পর গোময় থাম�ন ড�ন্তু পৃষ্ঠা 
28-এ উমলেডখে ডেনটি ওষুমধর এ�টিও গ্রহণ �রমে পামরন না - সম্ভবে োর 
পাশ্বগেপ্ডেডরিয়ার েন্য - োহমল আপনাম� কেোনরাইন কেওয়া হমে পামর। 
এছাড়া কেোনরাইন অ্ালোইোরস ডিডেমের পরবেতী পর গোময় কেওয়া হয়, 
রখন ক�ান ব্যডতির লক্ণগুডল েীব্র হময় রায়। �খমনা এরা কিামনমপডেল, 
ডরভাডস্ট্োইন, বা গ্ালান্টাোইন-এর এ�সামথ কেওয়া হয়। 

গ্লুরামের নামে এ�টি প্াকৃডে� উপাোমনর প্ভাব কথম� স্ায়ুম�ােগুডল রক্া 
�রার োধ্যমে �াে �মর। অ্ালোইোরস ডিডেে থা�া ব্যডতিমের েডস্তমষ্ক 
প্ায়ি গ্লুরামেমরর উচ্চ োত্রায় থাম� রা ক্ডে�র হমে পামর। 

সম্ভাব্য সুডবধা
অ্ালোইোরস ডিডেমের েধ্যে এবং পরবেতী পর গোময় ড�ছুডেমনর েন্য 
কেোনরাইন করা্ীমের েমধ্য লক্ণগুডলর অগ্র্ডে করাধ �রমে পামর। এছাড়া 
এরা েমনামরা্ এবং উমতেেনা বা আরিেণাত্ম� আচরমণর কক্মত্র �ামে লা্মে 
পামর, কর দটিই ডিমেনডিয়ার পমরর পর গোময় সাধারণে কেখা রায়।

সম্ভাব্য পাশ্বগেপ্ডেডরিয়া
সাধারণে কেোনরাইমনর অন্য ডেনটি ওষুমধর তুলনায় �ে পাশ্বগেপ্ডেডরিয়া 
থাম�, েবুও এর ফমল োথা কঘারা, োথা ধরা, লিাডন্তভাব, রতিচাপ বৃডদ্ধ এবং 
ক�াষ্ঠ�াঠিন্য হমে পামর।

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 407, Drug treatments 
for Alzheimer's disease

ভাস্কুলা� ডিমেনডিয়া
রডে আপনার ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া থাম�, োহমল অ্ালোইোরস 
ডিডেমের েন্য কপ্সরিাইব �রা ওষুধগুডল কেওয়া হয় না, রডে না আপনার 
অ্ালোইোরস ডিডেে এবং ভাস্কুলার ডিমেনডিয়া সহ ডেক্সি ডিমেনডিয়া 
থাম�। 

ড�ন্তু, ভাস্কুলার ডিমেনডিয়ার অগ্র্ডে �ডেময় কেওয়া সম্ভব অন্তডন গেডহে 
সেস্ার ডচড�ৎসার েন্য ওষুধ গ্রহণ �মর, এবং এ� স্াস্্�র েীবনশিলী 
পালন �মর (করেন, ধূেপান না �রা)। এই অন্তডন গেডহে সেস্াগুডলমে অন্তর্ গেতি 
রময়মছ: 
■	 উচ্চ রতিচাপ 
■	 উচ্চ োত্রায় ক�ামলমস্টরল 
■	 কট্া� 
■	 িায়ামবটিস 
■	 হামর গের সেস্া।

প্ায়ি ডেডপ এই করা্গুডলর েন্য ওষুধ কেমবন। আপডন হয়ে ইডেেমধ্যই 
এগুডল গ্রহণ �রমছন। ডচড�ৎসা্ে পরােি গে কেমন চলা আর ডনয়ডেে কচ�-
আমপর েন্য রাওয়া গুরুত্বপূণ গে।
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অন্যান্য ডিমেনডিয়া

ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই েডিজ 
রডে আপনার ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই বডিে থাম�, আপনাম� হয়ে 
অ্ালোইোরস ডিডেমের প্াথডে� অবস্ায় কেওয়া ডেনটি ওষুমধর এ�টি 
কেওয়া হমে পামর (কিামনমপডেল, ডরভাডস্ট্োইন, বা গ্ালান্টাোইন)। এগুডল 
ডবমিেভামব সহায়� হমে পামর রডে আপনার পীড়াোয়� লক্ণ থাম�, করেন 
হ্ালুডসমনিন (দৃডষ্টভ্ে) বা উমতেেনা। 

আমরা ওষুধ আমছ রা �খমনা �খমনা ঘুমে অে্ন্ত ব্যাঘাে ঘরমল সাহায্য 
�রমে পামর। নড়াচড়া বা ভারসামযের সেস্ার েন্য, আপনাম� কলভামিাপা 
নামে ওষুধটি কেওয়া হমে পামর। 

ফ্রম্ামিম্া�াল ডিমেনডিয়া 
ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের েন্য অ্ালোইোরস হওয়া 
ব্যডতিমের কেওয়া ওষুধ কথম� ক�ান লাভ কপমে কেখা রায়ডন। এগুমলা এেনড� 
ক্ডে�র হমে পামর। এগুডল ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়ার ডচড�ৎসার েন্য 
অনুমোডেে নয় এবং সাধারণে এগুডল কপ্সরিাইব �রা উডচে নয়। 

রডে আপনার ডবমহভডরয়াল কভডরয়ান্ট ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়া খাম� 
োহমল অ্াডন্টডিমপ্মসন্ট ওষুধ সাধারণে কপ্সরিাইব �রা হয়। এর োধ্যমে 
রথারথ নয় এবং বার বার �রা বা আবডশ্�ভামব �রা আচরণ �োমনা করমে 
পামর। 

নিকুন ডেডকৎসা� ডেষময় গমেষরা
ডিমেনডিয়া থা�া কবডির ভা্ োনুে নতুন ডচড�ৎসার ্মবেণার ডবেময় 
োনমে চান। ক�উ ক�উ ডলিডন�াল রিায়ামল অংি কনওয়া কবমছ কনমবন। আমরা 
োনমে পৃষ্ঠা 123-কে ্মবেণা কেখুন।

ওষকুমধ� ডেষময় িাতিা�মক ডজজ্াসা  
ক�া প্রশ্নগুডল

যখন আপডন িাতিাম�� সামথ রিখা ক�মি যামেন িখন 
প্রশ্ন তিড� ক�া ো সমগে কম� ডনময় আসা লাভজনক হমি 
পাম�। 

■  এ� েিমল ো প্রথমে ডক আডে রকান ওষকুধ োো 
ডেডকৎসা কড�ময় রিখমি পাড�? 

■ রকন আপডন আোমক এই ওষকুধিা ডিমছেন?

■	আডে ডকভামে এই ওষকুধিা গ্রহর ক�ে?
 ■	এিা আোমক কি ডিন ধম� ডনমি হমে? 
 ■	আডে একডি রিাজ না ডনমল কী হমে?
 ■	এসম্বেও ডক আডে আো� অন্য ওষকুধগুডল গ্রহর 
ক�মি পাড�?
 ■	আডে ডক েি্যপান ক�মি পাড�?

■	এই ওষকুমধ� লাভ এেং ক্ডি কী?
 ■	এিা আোমক ডকভামে সাহায্য ক�মে?
 ■	এিা আো� লক্রগুডলমক ডকভামে প্রভাডেি ক�মে?
 ■	এিা আো� তিনডদিন জীেমন� ডকভামে উন্নডি 
ক�মে?
 ■	আো� ডক রকান পাশ্্ণপ্রডিডরিয়া হমি পাম�?
 ■	কী কী পড�েি্ণনগুডল� ডেষময় আোমক আপনামক 
েলমি হমে?

■	আপনা� ডক এেন রকান িথ্য আমে যা আপডন ডনময় 
রযমি পাড�?
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0300 222 1122 নম্বর� National Dementia Helpline  
(নযেোশনোল ডিরেনডশয়ো তেল্পলোইন)-তে েল েরুন।34

ডেডকৎসা

ওষকুধ োো ডেডকৎসা 
ডিমেনডিয়ার লক্ণগুডলর ডচড�ৎসার েন্য শুধু ওষুধই এ�োত্র উপায় নয়। 
আমরা অমন� ড�ছু আমছ রা আপনাম� ভামলাভামব কেঁমচ থা�মে সাহায্য 
�রমব। ড�ছু ওষুধ ছাড়া ডচড�ৎসা ডনমচ কেওয়া আমছ এবং ভামলাভামব কেঁমচ 
থা�ার আমরা ড�ছু পন্া অধ্যায় 3-এ আমছ রা পৃষ্ঠা 39-এ শুরু হমছে।

কর ওষুধ-ছাড়া ডচড�ৎসা পাওয়া রায়, আর কসগুডলমে ড�ভামব কপ্রণ �রা রায় 
ো কেমির ডবডভন্ন োয়্ায় ডবডভন্ন হমে পামর। আপনার ডেডপ, কেেডর সাডভগেস 
বা স্ানীয় Alzheimer's Society-ক� ডবিেভামব ডেঞোসা �রুন। 
আপডন হয়ে উমলেডখে ড�ছু ড�ছু পডরমেবার েন্য ডনমেম�ই করফার �রমে 
পারমবন। 

কগডনডিভ ডটিেকুমলিন রথ�াডপ
�্ডনটিভ ডস্টমুমলিন কথরাডপ (ডসএসটি)-র লক্্ হল আপনার েডস্তষ্ক সডরিয় 
করমখ আপনার োনডস� ক্েোর উন্নডে �রা। এরা �রা হয় ডবডভন্ন ধরমনর 
অমন�গুডল ডথেসহ �ে গে�ামণ্ডর কসিমনর োধ্যমে রা �ময়� সপ্তাহ ধমর চমল। 
করেন এ�টি কসিমন িব্দ ধাঁধাঁ �রমে হমে পামর বা বেগেোমনর ঘরনাবলীর 
ডবেময় �থা বলমে হমে পামর। োরপর আমর�টি কসিমন আপনাম� সগিীমের 
সামথ এ�টি বাদ্যরন্ত্র বাোমে হমে পামর। এছাড়া ডসএসটি-কে করডেডনমসসে 
কথরাডপর উপাোনগুডল থাম� (ডনমচ কেখুন)। 

এ�গুছে প্াথডে� কসিমনর পর, আপনাম� রক্ণামবক্মণর ডসএসটি প্োন 
�রার সুমরা্ কেওয়া হমে পামর (�ে ঘনঘন, 'রপ-আপ' কসিন) রামে 
লাভগুডল বোয় থাম�। প্োণ পাওয়া রায় কর ডসএসটি-র েে পন্াগুডল 
ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের োনডস� ক্েো এবং েীবমনর োমনর উন্নডে 
�মর।

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका

2
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কগডনডিভ পকুনে্ণাসন
�্ডনটিভ পুনব গোসমন, এ�েন েনস্তত্ত্বডবে বা অকুমপিনাল কথরাডপস্ট আপনার 
সামথ এবং আপনার �ামছর �ামরার সামথ �াে �রমব এ�েে হওয়া ক�ান 
লমক্্ কপৌুঁছমে আপনাম� সাহায্য �রমে। এরা হমে পামর কোবাইল কফান 
ব্যবহার �রমে কিখা বা রান্না �রার েে ক�ান েীবমনর েক্ো পুনরায় কিখা। 
ডিমেনডিয়ার প্াথডে� পর গোময়, �্ডনটিভ পুনব গোসন আপনাম� আপনার লক্্ 
অেগেন �রমে এবং অবস্াটির সামথ ভামলাভামব োডনময় ডনমে সাহায্য �রমে 
পামর। এরা �াে �মর আপনার েডস্তমষ্কর �াে �রা অংিগুডলম� ব্যবহার �মর 
কর অংিগুডল �াে �রমছ না কসগুডলর সাহায্য �রমে ডিডখময়। 

জীেনকাডহনী এেং স্মৃডিো�মর� কাজ
েীবন�াডহনীর �াে হল করখামন আপডন এ�টি স্্াপবু�, ফমরা অ্ালবাে 
বা ইমলক্ট্রডন� অ্াপ ব্যবহার �মর আপনার েীবমনর ডববরণ েমন �মরন এবং 
ডলডপবদ্ধ �মরন। এরা হমে পামর আপনার অডভঞেো, মূল্যমবাধ বা ডবশ্বাস। 
েীবন�াডহনীর �াে হল সাধারণে আপডন এবং এ�েন পাডরবাডর� সেস্, বন্ধু 
বা সহায়ো �েতীর েমধ্য যুগ্ম �ে গে�াণ্ড। 

স্মৃডেচারমণর �ামে েডড়ে থাম� আপনার অেীমের ক�ান বস্তু সম্বমধে �থা বলা, 
ফমরা, পডরডচে সােগ্রী বা সগিীমের েে ডেডনে ব্যবহার �মর। এরা আপনার 
েীবন সম্পূণ গেভামব কেখমে আপনাম� সাহায্য �মর এবং আপনার অডভঞেো এবং 
অেগেনগুডলম� স্ীকৃডে কেয়। 

�খমনা �খমনা এই পন্াগুডলর সামথ অেীমের পছন্দসই ডেডনেগুডলর এ�টি 
বাক্স বা ড�ছু স্ার� বস্তু যুতি �রা হয়। এই ধরমণর পন্াগুডল েনডপ্য় �ারণ ো 
আপনার প্থে ডেম�র স্মৃডের উপর ডভডতে �মর �রা হয়, রা আপডন েীঘ গে সেয় 
ধমর েমন রামখন। 

প্োণ আমছ কর েীবন �াডহনী এবং স্মৃডেচারণ লাভোয়� হয়, ডবমিেে রখন 
ো এ�েমনর সামথ এ�েমনর �রা হয় োহমল ো কেোে ও ভামলা থা�ার 
এবং স্মৃডের েে ড�ছু োনডস� ক্েোর উন্নডে �রমে পামর। আপডন ক� কস 
ডবেময় �থা বমল ো আপনাম� এবং অন্যমের আপনার ডিমেনডিয়ার উপর নের 
�ডেময় আপনার উপর নের ডেমে সাহায্য �রমে পামর এ�েন আগ্রহ সৃডষ্ট�ারী 
োনুে ডহসামব রার এ� নানা র�মের েীবন ডছল, রার এখনও েক্ো এবং আগ্রহ 
আমছ। 

সগেীি আ� সমৃজনিীল কলা রথ�াডপ
এগুডল হল কথরাডপ কসিন করখামন আপডন সগিীে দেডর �মরন, ্ান �মরন, 
নামচন, রং �মরন এবং সৃেনিীল হমে পামরন। এরা এ�া বা ক্াষ্ঠীর সামথ 
হমে পামর, এবং এ�েন করাগ্োস্ন্ন কপিােীবী োর কনতৃত্ব কেমবন। 
সৃেনিীল কথরাডপ উপমরা্ী হমে পামর রডে আপডন ক�েন অনুভব �রমছন কস 
ডবেময় বলমে আপনার অসুডবধা হয়। ো আপনার েডস্তষ্ক সডরিয় রামখ এবং 
আপনার আমব্ এবং ডনমের অডভব্যডতির ডবেময় সাহায্য �মর। 

পড�পূ�ক রথ�াডপ
পডরপূর� কথরাডপমে অন্তর্ গেতি হল অমন� ধরমণর ডচড�ৎসা রা প্চডলে ওষুমধর 
বাইমর। রডে আপডন এই কথরাডপগুডল পরখ �রার �থা ভামবন, োহমল ো 
আপনার ডেডপ-র সামথ আপনার আমলাচনা �মর কনওয়া উডচে। ডিমেনডিয়া 
থা�া ব্যডতিমের ডনম্নডলডখেগুডলর কথম� সম্ভাব্য লাভ পাওয়ার ড�ছু প্োণ 
আমছ: 
■  অ্ামরাোমথরাডপ - ডবমিেে কলেন বামের সামথ ল্যামভন্ার (উমবি্মুতি 

হওয়ার েন্য)
■	 যোসাে (উমতেেনার েন্য)
■  উজ্জ্বল আমলার কথরাডপ - এ�টি আমলার বামক্সর সােমন বমস (ঘুমের 

ব্যাঘাে বা খারাপ কেোমের েন্য)

আপনা� প�েি্ণী পিমক্প

আপনা� ডজডপ-রক ডজজ্াসা করুন আপনা� 
ওষকুধগুডল ডকমস� জন্য আ� ডকভামে িা ডনমি 
হমে।

আপনা� ডজডপ ো Alzheimer's Society রক 
ডজজ্াসা করুন, রয ভামলাভামে জীেনযাপন 
ক�ায় সাহাময্য� জন্য রকান রথ�াডপ ো 
কায্ণকলাপ আমে ডক না। 
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মুখ্ ডবেয়গুডল: ভামলাভামে রেমঁে থাকা

রডে আপনার ডিমেনডিয়ার করা্ডনণ গেয় হময় থাম�, আপডন অমন� 
ড�ছু �রমে পামরন রা আপনাম� রথাসম্ভব ভামলাভামব বাস �রমে 
সাহায্য �রমব। ইডেবাচ� থা�া এবং কর কর ডেডনেগুডল আপডন 
এখমনা �রমে পামরন এবং উপমভা্ �মরন োর উপর নের কেওয়া 
গুরুত্বপূণ গে। 

আপনার ডিমেনডিয়া হমল স্�গেগুডলমে পডরবেগেন হমে পামর, রার 
সামথ োডনময় কনওয়া �ঠিন হমে পামর। এর অথ গে এই নয় কর এরা �ে 
মূল্যবান হমব বা ভামলাভামব পডরচর গো �রমব না। ডবেয়গুডল সম্বমধে 
�থা বলা গুরুত্বপূণ গে। 

আপনার �খমনা �খমনা করা্ামরা্ রাখমে অসুডবধা হমে পামর। 
আপনার ড� ড� সেস্া হমছে আর ড�ভামব োনুে আপনাম� সাহায্য 
�রমে পামর ো ব্যাখ্া �রমে কসই ডেনগুডল ব্যবহার �রার কচষ্টা 
�রুন রখন আপনার করা্ামরা্ �রমে সুডবধা হয়। 

রডে আপনার স্মৃডেিডতির সেস্া থাম�, আপডন এ�টি বড় িাময়ডর 
ব্যবহার �রার কচষ্টা �রমে পামরন, এবং হয়ে ো �্ামলন্ার ঘডড়র 
পামি রাখমে পামরন। এছাড়া আপডন গুরুত্বপূণ গে বস্তুগুডল করেন চাডব 
এবং চিো এ�ই স্ামন এ�সামথ রাখমে পামরন - এেন োয়্ায় 
করখামন ো সহমে কেখা রায়, ক�ান ্য়ার বা আলোডরমে নয়। 

ডিমেনডিয়া থা�ার অথ গে এই নয় কর আপডন অসুস্ কবাধ �রমবন। সুস্ 
থা�মে কচষ্টা �রা ও থা�া গুরুত্বপূণ গে। ডনয়ডেে ব্যায়াে এবং এ� 
ভারসাযেপূণ গে খাদ্যাভ্াস সাহায্য �রমে পামর। আপডন রডে ধূেপান 
�মরন, ো বধে �রার কচষ্টা �রুন।

আপনার ডেডপ-র �ামছ ডনয়ডেে কচ�-আমপর ব্যবস্া �রুন, এছাড়া 
ডনয়ডেে োঁে, দৃডষ্ট ও �ামন কিানার পরীক্া �রান। বাডে গে� ফ্লু-এর 
টি�া গ্রহণ �রুন, আর আপডন অসুস্ কবাধ �রমল অডবলমম্ব িাতিামরর 
�ামছ রান। কছার কছার ডেডনে করেন ক�ান মূত্র বা বুম� সংরিেণ 
আপনাম� খুব ডবভ্ান্ত �মর ডেমে পামর রডে আপডন অডবলমম্ব সাহায্য 
না পান। 

আপনার েীবন করভামব পডরবেগেন হমছে োর েন্য আপডন ডবোেগ্রস্ত 
বা উডবিগ্ন কবাধ �রমে পামরন। রডে এরা হময় থাম�, আপনাম� 
অ্াডন্টডিমপ্মসন্ট ওষুধ কপ্সরিাইব �রা হমে পামর এবং �থা বলার 
কথরাডপ প্োন �রা হমে পামর, করেন �াউমসেডলং বা �্ডনটিভ 
ডবমহভরাল কথরাডপ (ডসডবটি)। 

42 পমৃষ্ায় রিেি
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সডরিয় থা�ার এবং োনুমের সামথ করা্ামরা্ রাখার কচষ্টা �রুন। 
এরা আপনার েক্ো আর স্মৃডে বোয় রাখমে সাহায্য �রমব, আর 
আপনার আত্মসম্ান, ঘুে এবং ভামলা থা�াম� উন্নে �রমব। করখামন 
সম্ভব, আপডন রা উপমভা্ �মরন োই আপডন �রমবন, রডেও 
ো আপনাম� এ�টু আলাোভামব �রমে হমে পামর। আপনার কর 
�ার গে�লাপগুডল �রমে �ঠিন েমন হমব োর ডবেময় পরােমি গের েন্য 
এ�েন অকুমপিনাল কথরাডপমস্টর (এ�েন স্াস্্ কপিােীবী ডরডন 
প্াে্ডহ� েক্ো বোয় রাখমে োনুমের সহায়ো �মরন) �ামছ 
োনমে চান।

আপনার বাসাম� আমরা ডনরাপে �রার েন্যও আপডন ড�ছু পেমক্প 
ডনমে পামরন। কর ডেডনেগুডল পাময় কলম্ কহাঁচর খাবার সম্ভাবনা 
আমছ কসগুডল সডরময় কফলুন আর �াব গেন িাই-অক্সাইি ডিমরর্র এবং 
কধাঁয়ার অ্ালাে গে লা্ান। এছাড়া আপডন প্া্, আমলা এবং ডহরামরর 
েন্য স্য়ংডরিয় রাইোর লা্ান। 

কছার কছার অমন� প্যুডতি আমছ রা আপনাম� ভামলাভামব কেঁমচ 
থা�মে সাহায্য �মর। এর েমধ্য আমছ ইমলক্ট্রডন� ওষুমধর ডবেময় 
স্ার�, ক�ান ডেডনে হাডরময় ক্মল ো খু ুঁমে পাবার েন্য কলাম�রর 
রন্ত্র, স্য়ংডরিয় লাইর এবং 'িার-অফ' রন্ত্র রা আপডন গ্াস, ওমভন 
বা �ল বধে �রমে র্মল ক্মল ো বধে �মর কেমব। 

রডে আপডন ডিমেনডিয়া ডনময় এ�া বাস �মরন, আপডন হয়ে 
অডেডরতি সেস্ার সম্মুখীন হমে পামরন। োনুমের সামথ স্�গে 
রাখা আর ডনমের বাসায় ডনরাপে থা�া আমরা �ঠিন হমে পামর। 
সাহায্য এবং সহায়োর েন্য এবং আপনার বাসাম� ডিমেনডিয়া 
সহায়� �রমে বন্ধু আর পডরবামরর �ামছ সাহায্য চাওয়া গুরুত্বপূণ গে 
হমে পামর। 

মুখ্ ডবেয়গুডল: ভামলাভামে রেঁমে 
থাকা(রিেি)
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ইডিোেক থাকা
ডিমেনডিয়া ডনময় বাস �রা �ঠিন হমে পামর এবং আপনার রা ঘরমছ 
োর েন্য আপনার রা্ হমে পামর বা আপডন হোি কবাধ �রমে পামরন। 
ভডবষ্যমের েন্য আপনার পডর�ল্পনায় পডরবেগেন হমে পামর, ড�ন্তু ডিমেনডিয়া 
আপডন রা োম� পাটিায় না। 

ইডেবাচ� থা�া গুরুত্বপূণ গে। আপডন রা �রমে পামরন এবং চান োর উপর কোর 
ডেন রা �রমে পামরন না োর বেমল এবং অন্যমের কথম� ডবডছেন্ন আর আলাো 
না হওয়ার কচষ্টা �রুন। ডনমেম� ব্যস্ত রাখা আর আপডন উপমভা্ �মরন এেন 
�াে �রার ফমল আপডন আমরা আত্মডবশ্বাসী আর পূণ গে কবাধ �রমে পামরন। 

আপডন রা উপমভা্ �মরন ো বধে �রার আপনার প্ময়ােন কনই, আপডন হয়ে 
ো অন্য র�েভামব �রমে পামরন। অমন�গুডল ব্যবহাডর� ডেডনে আমছ রা 
আপনাম� ভামলাভামব কেঁমচ থা�মে আর আপডন রা �রমে উপমভা্ �মরন ো 
�রমে সাহায্য �রমব - এই অধ্যাময় এর অমন�গুডল ব্যাখ্া �রা আমছ। 

স্মক্ণ পড�েি্ণন
আপডন হয়ে কেখমে পামবন কর আপনার ডিমেনডিয়া অন্যমের সামথ আপনার 
স্ম�গে পডরবেগেন এমনমছ। এর সম্মুখীন হওয়া �ঠিন হমে পামর, ড�ন্তু এর 
সামথ োডনময় ডনমে ড�ছু ডেডনে আমছ রা আপডন �রমে পামরন এবং োর 
কথম� অমন� ড�ছু ইডেবাচ� ঘরমে পামর। 

■  আপনার করা্ডনণ গেয় কেমন ডনমে অন্য ব্যডতিমের সেয় লা্মে পামর। োরা 
হয়ে এরা স্ী�ার �রমে চান না, বা �ী �রমে হমব বা বলমে হমব োরা 
নাও োনমে পামরন। এরা �ঠিন হমে পামর, ড�ন্তু আপনাম� োমের োডনময় 
ডনমে সেয় ডেমে হমব এবং েমন রাখমবন কর এর সামথ োডনময় ডনমে 
আপনারও হয়ে সেয় কলম্ডছল। 

■  ড�ছু ব্যডতি হয়ে আম্ আপনার সামথ করেনভামব আচরণ �রমেন োর 
কথম� আলাোভামব আচরণ �রমে পামরন। এরা ঘরমে পামর �ারণ োরা 
আপনার করা্ডনণ গেময়র ডবেময় বা আপনার সামথ �ী ঘরমছ ো অনুধাবন 
�মরন না। রডে আপডন এমে স্ডস্ত পান, োহমল আপনার করা্ডনণ গেময়র 
ডবেময় োমের সামথ �থা বলার কচষ্টা �রুন। এেনড� আপডন পরােি গে ডেমে 
পামরন কর োরা এই ্াইিটি পড়ুন। 

■  সেময়র সামথ সামথ হয়ে আপনার সংমরা্ রাখমে এবং পাডরবাডর� 
ডেলমনর েে সাোডে� পডরডস্ডের সেয় োডনময় চলমে অসুডবধা হমব। 
আপনার �ী অনুভূডে হমছে োর ব্যবস্াপনা �রমে আপনার এবং আপনার 
পডরবার ও বন্ধুমের উপায় খু ুঁমে কবর �রমে হমে পামর।

■  আপডন হয়ে কেখমবন কর আপনার ডিমেনডিয়ার েন্য আপডন ড�ছু ব্যডতির 
সামথ করা্ামরা্ হাডরময় কফলমছন। এর �ারণ হমে পামর কর আম্ আপডন 
এ�সামথ কর �ােগুডল �রমেন ো এখন আর �মরন না, করেন �াে বা 
িখ, বা আপনার োমের সামথ করা্ামরা্ রাখমে অসুডবধা হয়। ড�ন্তু আপডন 
ডরিয়া�লাপ আর সহায়ো ক্াষ্ঠীগুডলর োধ্যমে অমন� নতুন ব্যডতিমের 
সামথ পডরডচে হমে পামরন। ইডেবাচ� ডেডনেগুডলর উপর এবং আপনার 
েন্য কর ব্যডতিরা আমছন োমের উপর কোর কেওয়ার কচষ্টা �রুন। 
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■  ড�ছু ড�ছু ব্যডতি করা্ামরা্ না রাখমে পামরন �ারণ োরা আপনার 
করা্ডনণ গেময়র সামথ োডনময় ডনমে পারমছন না। এমে আপনার দুঃখ হমে 
পামর, ড�ন্তু এরা েমন রাখা গুরুত্বপূণ গে কর ো আপনার কোে নয়। এরা অন্য 
ব্যডতির সেস্া, আপনার নয়। 

■  আপনার করাম্র অগ্র্ডে হমল আপডন অন্য ব্যডতিমের উপর সাহায্য এবং 
সহায়োর েন্য ডনভগেরিীল হময় পড়মে পামরন। আপডন হয়ে কেখমবন কর 
আপনার েন্য ক�উ ক�উ সব �রার কচষ্টা �রমছন এবং ো স্ী�ার �রমে 
আপনার �ষ্ট হমে পামর। আপনার �ী ধরমণর সাহাময্যর প্ময়ােন এবং 
ড�ভামব ো োরা ডেমে পামরন কস ডবেময় ব্যডতিমের সামথ �থা বলমল 
সুডবধা হমে পামর। েমন রাখমবন কর স�মল শুধু সাহায্য �রার কচষ্টা �রমছ। 

■  সেময়র সামথ সামথ এ�েন সগিী, সন্তান, বাবা-ো বা বন্ধু ক�য়ারামরর 
ভূডে�া গ্রহণ �রমে পামরন। ড�ছু ব্যডতি কেমখন কর এমে োমের স্�গে 
পামটি রায়। আপডন েমন �রমে পামরন কর আপনামের েমধ্য স্ম�গে সেো 
�ে, বা আপনার অস্ডস্ত হমে পামর কর ভূডে�া উমটি ক্মছ। রডে আপনার 
এই অনুভূডেগুডল হয়, োর ডবেময় �থা বলা েরুডর। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 1507, Your relationships

রযাগামযাগ ক�া
সেময়র সামথ সামথ আপনার হয়ে করা্ামরা্ রাখা �ঠিন হমে পামর। এরা খুব 
হোিােন� হমে পামর এবং োর ফমল আপডন আমরা �ে আত্মডবশ্বাসী কবাধ 
�রমে পামরন। আপডন হয়ে:
■  সঠি� িব্দ খু ুঁমে কপমে অসুডবধা কবাধ �রমে পামরন
■  �থা বলার সেয় এ�ই �থার পুনরাবৃডতে �রমে পামরন
■  অমন্যরা �ী বলমছ ো বুঝমে অসুডবধা কবাধ �রমে পামরন
■  িব্দ এবং োর অমথ গের ডবেময় ডবভ্ান্ত কবাধ �রমে পামরন।

আপডন হয়ে কেখমবন কর আপনার ভামলা আর খারাপ ডেন থা�মছ। সহে 
হয় রডে ভামলা কবাধ �রার ডেমন আপডন আপনার ঘডনষ্ঠ ব্যডতিমের সামথ 
�থা বমলন। োমের বলুন আপনার �ী �রমে �ঠিন েমন হয়, আর োরা 
ড�ভামব সাহায্য �রমে পামরন। করেন, আপনার সাহায্য হমে পামর রডে ক�উ 
আপনাম� �থা ধডরময় কেয়, বা আপনাম� েমন �ডরময় কেয় কর আপডন ড� 
�থা বলডছমলন, বা আপডন হয়ে ো ডবরডতি�র বা হোিােন� েমন �রমে 
পামরন। সাহায্য �রমে োরা �ী �রমে পামরন োনুেেনম� ো োনামল ো 
আপনার এবং োমের পমক্ সহেের �রমব। 

এছাড়া আপডন আমরা অমন� ডেডনে �রমে পামরন। 

■  ডনডচিে �রুন কর পডরমবি িান্ত থাম� আর ডবমক্পগুডল �ে �রার কচষ্টা 
�রুন (করেন টিডভ বধে �মর ডেন)। 

■  কর �থা আপডন বুঝমে না পামরন ো ব্যডতিম� আবার বলমে বলুন।
■  আপনার েন্য �ী �াে �মর ো কলা�মের োনান (করেন ধীমর �থা বলা 

এবং আপনাম� আমরা সেয় কেওয়া)। 
■  আপনার ডেডপ বা �নসালমরন্টম� এ�েন ডস্পচ অ্ান্ ল্যাঙ্গুময়ে 

কথরাডপমস্টর (এসএএলটি) �ামছ করফার �রমে বলুন। 
■  এেন প্যুডতি ব্যবহার �রুন রামে সাহায্য হমে পামর (করেন, এ�টি 

ট্াবমলর �ড্উরার)।

আম�া িমথ্য� জন্য, িথ্যপমৃষ্া 500, Communicating
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স্মৃডি হা�ামনা� সামথ োডনময় রনওয়া
স্মৃডে হারামনা পীড়াোয়� হমে পামর আর ো আপনার আত্মডবশ্বাস �ডেময় 
ডেমে পামর। ড�ন্তু, ড�ছু ডেডনে আপডন �রমে পামরন রা সাহায্য �রমে পামর। 
আপডন হয়ে এগুডলর ড�ছু �রার কচষ্টা �রমে পামরন: 
■  এ�টি কনারবই বা বড় 'উই� টু ডভউ' িাময়ডর রাখুন। আপডন রা রা েমন 

রাখমে চান ো ডলমখ রাখুন, করেন নাে, �ামের োডল�া বা কর �ােগুডল 
আপডন �মরমছন। িাময়ডরটি এেন োয়্ায় রাখুন রামে ো সহমেই কেখা 
রায়, করেন করডলমফামনর পামি। 

■  আলোডরমে কলমবল এবং ছডব লা্ান আপনাম� েমন �রামে কর োর 
ডভেমর ড� আমছ। অথবা আপডন প্ায়ই ব্যবহার �রা ডেডনে - করেন �াপ, 
কপ্র এবং �াঁরা চােচ - করডবমলর উপর রাখুন। 

■  কনারবই, িাময়ডর বা কেয়াল �্ামলন্ামরর েে েমন �ডরময় কেওয়ার ডেডনে 
ব্যবহার �রুন রামে আপডন অ্াপময়ন্টমেন্ট বা ডবনগুডল বাইমর রাখার েে 
�ামের �থা েমন রাখমে পামরন।

■  কফামনর পামি উপমরা্ী করডলমফান নম্বরগুডলর এ�টি োডল�া রাখুন।
■  েরোর উপর এ�টি কনার রাখুন রা আপনাম� েমন �ডরময় কেমব কর রামে 

েরো বধে �রমে হমব বা আপডন রখন বাইমর রামবন েখন েমন �মর চাডব 
আর অথ গে ডনময় করমে হমব।

■  চাডব আর চিোর েে উপমরা্ী ডেডনেগুডল এ�ই োয়্ায় রাখুন, আর ো 
এেন োয়্ায় রাখমবন করখামন ো আপডন কেখমে পামবন।

■  আপনার ফাে গোডসস্টম� আপনার বডড়গুডল এ�টি ডিসমপামেবল কিামসে 
বামক্স ডেমে বলুন। এই বামক্স �ময়�টি কখাপ থাম� করখামন সপ্তামহর 
ডেনগুডল কলখা থাম� রামে আপডন ড� গ্রহণ �মরমছন োর ডহসাব রাখমে 
পামরন।

■  প্যুডতির ক�ান উপমরা্ী অংি আমছ ড� না রা কথম� সাহায্য হমে পামর 
োর কখাঁে ডনন - আমরা েমথ্যর েন্য পৃষ্ঠা 58-কে প্যুডতি কেখুন।

স্মৃডি হা�ামনায় োডনময় রনওয়া� জন্য আম�া জানমি পকুডস্তকা 
1540, The memory handbook

সকুস্ থাকা
ডিমেনডিয়া থা�ার অথ গে এই নয় কর আপডন অসুস্, ডবোেগ্রস্ত বা উডবিগ্ন কবাধ 
�রমবন। আপডন অসুস্ কবাধ �রমল িাতিার কেখামনা গুরুত্বপূণ গে। অন্য করা্ 
এবং সংরিেণগুডল আপনার ডিমেনডিয়ার অবনডে �রমে পামর। 

আপডন ডনমচর পরােি গেগুডল কথম� উপ�ার কপমে পামরন: 

■  ভারসাযেপূণ গে খাবার খান আর অমন� পডরোমণ েরল পান �রুন। 
■  আপডন পারমল ডনয়ডেে িারীডর� ব্যায়াে �রুন।
■  রডে আপডন োমঝেমধ্য েদ্যপান উপমভা্ �মরন, আপডন হয়ে ো চাডলময় 

করমে চাইমবন (রডে না আপনার ডেডপ আপনাম� বারণ �মরন) ।
■  রডে আপডন ধূেপান �মরন, বধে �রার �থা ডবমবচনা �রুন।
■  ডনমেম� রমথষ্ট ্রে রাখুন।
■  রমথষ্ট ঘুোন।
■  রডে আপনার ডনয়ডেেভামব খারাপ, উডবিগ্ন বা ডবরতি লাম্, আপডন হয়ে 

ডবোমে র্্মছন। এর ডচড�ৎসা �রা করমে পামর (পৃষ্ঠা 51 কেখুন) �ামেই 
োর অবনডের আম্ আপনার ডেডপ-র সামথ �থা বলুন। 

■  ডনয়ডেেভামব আপনার শ্রবমণর পরীক্া �রুন। রডে আপনার ডহয়াডরং 
এইমির প্ময়ােন হয়, ো পরুন। ব্যারাডরগুডল পরীক্া �রুন আর কসটি 
পডরষ্কার রাখুন। 

■  ডনয়ডেে চক্ষু পরীক্া �রান রামে আপনার এ�টি বেগেোন কপ্সডরিপিন 
থাম�। রডে আপডন চিো পমরন োহমল ডনডচিে �রুন কর ো পডরষ্কার 
থাম� এবং সঠি� হয় (করেন, পড়ার চিো)। 

■  ডনয়ডেেভামব েন্তডচড�ৎসম�র �ামছ রান।
■  পাময়র রত্ন কনওয়ার ডেম� েমনামরা্ ডেন আর ডনডচিে �রুন কর আপনার 

জ্মো আর চটি ভামলাভামব ডফর �মর। 
■  প্ডে বছর ফ্লু-র টি�া গ্রহণ �রুন আর 65 বছমরর কবডি ব্যডতিমের েন্য 

ডনউমোডনয়ার টি�া আর 70 বছমরর কবডি ব্যডতিমের েন্য ডিং্লস-এর 
টি�ার ডবেময় ডেঞোসা �রুন।
আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 522, Staying healthy
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ডেষণ্ণিা, োপ এেং উমবেগ 
ডবেণ্ণো বা হোি কবাধ �রা, চাপ এবং উমবি্ ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের 
েন্য এ� সাধারণ সেস্া। রডে আপনার মৃদ লক্ণ থাম�, এগুডলর ওষুধ ছাড়া 
ব্যবস্াপনা �রা রায়। ড�ছু ড�ছু ডেডনে সাহায্য �রমব রামে অন্তর্ গেতি রময়মছ:
■	 িারীডর�ভামব সডরিয় থা�া
■	 উপমভা্ �রা �ার গে�লাপগুডল �রা (করেন, স্মৃডেচারণ)
■	 ক�ান সহায়ো বা ডবমনােমনর ক্াষ্ঠীমে করা্ কেওয়া 
■	 আপনার অনুভূডের ডবেময় বন্ধু বা পডরবামরর সামথ �থা বলা
■	 স্াস্্�র খাবার খাওয়া
■	 কবডি অ্ালম�াহল বা �্াডফন গ্রহণ না �রা।

রডে আপনার ডবেণ্ণো বা উমবিম্র ড�ছুরা অবনডে ঘমর, আপনাম� �থা বলার 
কথরাডপ প্োন �রা হমে পামর (ডনমচ কেখুন)। এরা ড�ছু ড�ছু সেয় ওষুমধর 
ডচড�ৎসার সামথ ডেডলময় ডেডিময় কেওয়া হয়। 

রডে আপনার েীব্র ডবেণ্ণো বা উমবি্ থাম�, বা ওষুধ ছাড়া ডচড�ৎসা পন্া �াে 
না �মর থাম�, আপনার ডেডপ সাধারণে আপনাম� ওষুধ কেমবন। এরা হমে 
পামর - কর এর পমর – �থা বলার কথরাডপ কেওয়া হমব।

অমন� ধরমণর �থা বলার কথরাডপমে �াে হমে পামর। সবমচময় সাধারণ 
হল �াউমসেডলং আর �্ডনটিভ ডবমহভরাল কথরাডপ (ডসডবটি)। এমে এ�েন 
করাগ্োস্ন্ন েনস্তাডত্ত্ব� কথরাডপস্ট বা �াউমসেলমরর সামথ ডনয়ডেে কসিমন 
উপডস্ে হমে হয় ডরডন আপনার সামথ ডবশ্বস্তভামব �াে �মর আপনার 
সেস্াগুডলমে সাহায্য �রমবন। এেন এ�েন কথরাডপস্ট বা �াউমসেলর খু ুঁমে 
কনওয়া উডচে রার সামথ আপনার ভামলা কবাঝাপড়া হয়। 

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 445, Talking therapies 
(including counselling, psychotherapy and CBT)

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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রডে আপনাম� ডবেণ্ণোর েন্য ক�ান ওষুধ কেওয়া হয় আপনাম� ো কবি 
�ময়� োস ধমর গ্রহণ �রমে হমব। ক�ান লাভ পাবার েন্য আপনাম� ো 
�ময়� সপ্তাহ ব্যবহার �রমে হমে পামর। আপনার ড�ছু পাশ্বগেপ্ডেডরিয়া হমে 
পামর। আপনার েন্য �ী �াে �মর ো পরীক্া �রমে ডেডপ আপনাম� ডবডভন্ন 
অ্াডন্টডিমপ্মসন্ট ডেময় পরীক্া �রমে পামরন। ডিমেনডিয়া না থা�া ব্যডতিমের 
তুলনায় ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের েন্য সাধারণ অ্াডন্টডিমপ্মসন্ট �ে 
ভামলাভামব �াে �মর। 

রডে আপনার অে্ন্ত কবডি উমবি্ হয়, আপনাম� কস কক্মত্রও এ�টি 
অ্াডন্টডিমপ্মসন্ট কেওয়া হমে পামর। কবনমোিায়ামেপাইন নামে ওষুধগুডল, 
রা �খমনা �খমনা েীব্র উমবিম্র ডচড�ৎসা �রার েন্য অল্প সেময় কেওয়া হয়, 
সাধারণে ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের েন্য করাগ্ হয় না। উমবিম্র েন্য 
আমরা ওষুধ পাওয়া রায় - আপনার ডেডপ-র সামথ �থা বলুন।

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 444, Apathy, depression  
and anxiety

স্ামস্্য� অন্যান্য অেস্া 
ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের অমনম�রই আমর�টি েীঘ গেমেয়ােী অসুখ থাম�। 
আপনার িায়ামবটিস ডনময় বাস �রমে হমে পামর, অথবা করেন ডনশ্বাস, হার গে বা 
রতিপ্বাহ (কট্া� সহ) ডনময় সেস্া থা�মে পামর। আপনার থা�া অন্য ক�ান 
করাম্র ব্যবস্াপনা �রা গুরুত্বপূণ গে। এগুডলর কেখাশুনা না �রা হমল আপনার 
ডিমেনডিয়ার অবনডে হমে পামর। 

■  সব ডনয়ডেে কচ�-আপ এবং অ্াপময়ন্টমেন্টগুডলমে উপডস্ে থা�ার কচষ্টা 
�রুন। রডে আপডন েমন �মরন কর আপনার ো প্ময়ােন োহমল আপডন 
আমরা েীঘ গে সেময়র েন্য অ্াপময়ন্টমেন্ট চাইমে পামরন। কেমন ডনন কর 
প্মে্�বার আপডন এ�ই কপিােীবীর সামথ কেখা �রমে পারমবন ড� না। 

■  আপনার পডরচর গো পডর�ল্পনায় কেওয়া পরােি গেগুডল কেমন চলুন। এমে 
অন্তর্ গেতি হল আপনার ওষুধ এবং েীবনশিলী সম্বমধে েথ্য (করেন, ব্যায়াে, 
খাবার)। 

■  আপনার হয়ে স্াস্্ কপিােীবীমের বলার প্ময়ােন হমে পামর কর আপনার 
ডিমেনডিয়া আমছ। কবি �ময়�েন ডবডভন্ন কপিােীবীর �ামছ আপনাম� 
হয়ে এই েমথ্যর পুনরাবৃডতে �রমে হমে পামর। আপনাম� কভমব ডনমল 
চলমব না কর োরা সব সেময় োনমবন বা োমের আম্ই বলা হময়মছ। 

■  প্যুডতি আপনাম� আপনার করা্ আমরা ভামলাভামব ব্যবস্াপনা �রমে 
সাহায্য �রমব - করেন, ওষুধ গ্রহণ �রমে আপনাম� েমন �ডরময় ডেময়। 
এছাড়া কেডি�অ্ালার গে এবং কেমসে ইন এ বরল নামে ডস্কে আমছ রা ক�ান 
আপৎ�ালীন অবস্ার সেয় স্াস্্ কপিােীবীমের আপনার ডচড�ৎসা্ে 
ইডেহাস োনমে সাহায্য �মর। এগুডল বা অন্য ডস্কেগুডলর ডবেময় আপনার 
�ডেউডনটি নাস গে, স্ানীয় ফাে গোডসস্ট বা ডিমেনডিয়া সামপার গে ওয়া�গোরম� 
(রডে আপনার ো থাম�) ডেঞোসা �রুন। 

আপডন ডক রিডলড�য়ামে� ডেষময় জামনন?

যডি আপডন হঠাৎ আম�া ডেভ্ান্ত, সহমজই ডেমক্ডপি, 
অি্যন্ত ডেেডলি ো অস্াভাডেকভামে ডনদ্ালকু রোধ কম�ন, 
িাহমল এিা রিডলড�য়ামে� জন্য হমি পাম�। অন্য 
লক্রগুডল হল হ্যালকুডসমনিন, উমত্ডজি হময় পো ো ধীম� 
ধীম� কথা েলা। এই সেগুডল সা�াডিন ধম� আসমি রযমি 
পাম�। 

রিডলড�য়াে গুরুি�, এেং ডিমেনডিয়া থাকা ে্যডতিমি� 
এিা অমনক রেডি হয়। এিা রকান সংরিের, ি�মল� 
অভাে, রকাষ্কাডঠন্য, ে্যথা এেং ডকেকু ওষকুমধ� জন্য হমি 
পাম�। রিডলড�য়ামে� ডেডকৎসা ক�া রযমি পাম�। 

যডি আপডন ো আপনা� জানা রকউ েমন কম�ন 
রয আপনা� রিডলড�য়াে আমে, একজন িাতিা�মক 
অডেলমবে রিখামনা গুরুত্বপূর্ণ, যামি িা�া ধ�মি পাম�ন 
রয এিা কী কা�মর হমছে। এেন একজমন� আপনা� 
সামথ যাওয়া উডেি ডযডন আপনামক ভামলাভামে রেমনন 
- ডিডন িাতিা�মক ে্যাখ্যা ক�মি পা�মেন রয আপডন 
রযেন আে�র ক�মেন িা আপনা� জন্য স্াভাডেক নয়।
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সডরিয় থাকা
ডিমেনডিয়া হওয়ার অথ গে এই নয় কর আপডন আপনার েীবনরাপন �রা 
বধে �মর কেমবন। সডরিয় থা�মল আপডন স্াধীন থা�মে পারমবন, অন্য 
ব্যডতিমের সামথ করা্ামরাম্ থা�মে পারমবন, এবং আপনার েীবমনর োন 
বাড়ামে পারমবন। অমন� ধরমণর ডরিয়া�লাপ আমছ রা আপডন �রমে 
পারমবন - িারীডর�, োনডস�, সাোডে� এবং সৃেনিীল। আপডন হয়ে নতুন 
ডরিয়া�লাপ শুরু �রমে চাইমবন বা করগুডল আপডন উপমভা্ �মরন ো চাডলময় 
করমে চাইমবন। 

আপনার স্ানীয় এলা�ায় অংিগ্রহণ �রার েে এর�ে ডবডভন্ন ডরিয়া�লাপ 
থা�মব। অমন� সম্প্রোয় এখন ডিমেনডিয়া-বাধেব হময় উঠমছ, রামে আমছ 
ডেউডেয়াে, ডবমনােন ক�ন্দ্র, আর গে গ্ালাডর এবং ডথময়রার। এর অথ গে হল কর 
অবস্ানটি ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের প্ডে আমরা অনুকূল হমব এবং �েতী 
এবং কস্ছোমসবীরা এর ডবেময় আমরা কবডি োনমবন। আপডন হয়ে এই 
ডরিয়া�লাপগুডলর �ময়�টি �মর কেখমে পামরন: 
■  ডনয়ডেে িারীডর� ব্যায়াে �রা করেন সাঁোর �ারা বা হাঁরা
■  বা্ান �রা
■  এ�টি স্্াপবু� বা ফমরা অ্ালবাে দেডর �রা
■  ক্ে বা োস কখলা, িব্দ, সংখ্া বা ডে্স ধাঁধা �রা
■  বই, সংবােপত্র বা যো্াডেন পড়া
■  অডিওবু�, করডিও বা ্ান কিানা
■  ডিল্প বা �লায় ব্যাপৃে হওয়া - করেন কবানা, রং �রা, ্ান �রা, নাচা, কলখা 

এবং �ডবো পড়া 
■  ডথময়রার বা ডেউডেয়ামে রাওয়া, ছুটিমে রাওয়া বা বন্ধু এবং আত্মীয়মের 

�ামছ রাওয়া
■  কলখাপড়া – করেন, University of the Third Age (ইউডনভাডস গেটি 

অফ দ্য থাি গে এে)-এর সামথ (পৃষ্ঠা 135 কথম� শুরু হওয়া অন্য উপমরা্ী 
সংস্া কেখুন) 

■  ক�ান কপামষ্যর সামথ সেয় �ারামনা।

আপডন হয়ে কেখমবন কর ড�ছু ড�ছু �ার গে�লাপ �রমে আম্র কথম� কবডি 
সেয় লা্মছ। আপডন করভামব ক�ান ড�ছু �মরন োমে হয়ে আপনাম� 
পডরবেগেন আনমে হমে পামর, বা ো �রমে সক্ে হমে আপনার সহায়োর 
প্ময়ােন হমে পামর। 

এর সামথ োডনময় কনওয়া �ঠিন হমে পামর, ড�ন্তু আপডন রা উপমভা্ �মরন 
ো �রা চাডলময় রাওয়া গুরুত্বপূণ গে। 

আম�া িমথ্য জন্য পকুডস্তকা 1506, Keeping involved  
and active

রকান ডকেকু সহজ ক�া

ডিমেনডিয়া থাকা� অথ্ণ এই নয় রয আপডন যা উপমভাগ 
কম�ন িা ক�া েন্ধ ক�া� প্রময়াজন হমে, ডকন্তু এডি িা 
আম�া কডঠন কম� িকুলমি পাম�। ডনম্নডলডখি প�ােি্ণগুডল 
রথমক সকুডেধা হমি পাম�: 
■  একডি ডনয়ডেি রুডিন �াখকুন - প্রডি ডিমন ো সপ্ামহ� 

একই সেয় রকান ডকেকু ক�মি আপডন হয়ি আম�া 
সহজ আ� আম�া স্ডস্তক� রোধ ক�মেন। যডি আপডন 
ডিমন� রকান সেয় ভামলা রোধ কম�ন, িাহমল ডিমন� 
এই সেয় ডরিয়াকলাপগুডল ক�া� রেটিা করুন (রযেন, 
সকামল)

■  ডজডনষগুডল সহজ �াখকুন - আপনা� রুডিন ো তিনডদিন 
কাজগুডল সহজি� করুন িা আম�া সহমজ ক�মি 
সেথ্ণ হমি।

■  একো� একডি কম� পিমক্প ডনন - এক সেয় একডি 
ডজডনমষ� উপ� রজা� ডিন আ� রকান কাজ রোি রোি 
অংমি ভাগ করুন।

■  রকান কাজ শুরু ক�া� আমগ আপনা� প্রময়াজন থাকা 
ডজডনষগুডল োইম� �াখকুন যামি আপডন িমৃি্যি িা েমন 
�াখমি পাম�ন - রযেন, োগামন� জন্য যন্ত্রপাডি ো 
�ান্না� জন্য �ন্ধনসােগ্রী। 

■  রকান ডেত্ডেমক্প এোমনা� রেটিা করুন - রযেন ডপেন 
রথমক আওয়াজ যখন আপডন পো� রেটিা ক�মেন। 

■  ডনমজমক যমথটি সেয় ডিন এেং যডি আপডন প্রময়াজন 
েমন কম�ন আম�া ধীম� ধীম� কাজ করুন। 

■  যডি রকানডকেকু ক�মি আপনা� আমগ� রথমক কডঠন 
েমন হয় িাহমল আপডন ডনমজমক দুষমেন না। 
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ভামলাভামে রেঁমে থাকা

আপনা� োসা ডিমেনডিয়া-োন্ধে ক�া 
আপনার বাসাম� আমরা সহায়� �রমে আপডন অমন� ড�ছু �রমে পামরন। 
কছার কছার পডরবেগেন �রমল আপনাম� ো স্াধীন, িারীডর�ভামব সডরিয় আর 
ডনরাপে থা�মে সাহায্য �রমে পামর। রখনই আপডন আশ্বস্ত কবাধ �রমবন 
েখন এই পডরবেগেন �রা কশ্রয়। 

■  আপনার বাসায় লাইটিং-এর উন্নডে �রুন, ক�ান ডরিপ �রার সম্ভাবনা 
থা�া ডেডনেগুডল সডরময় ডেন (করেন িেরডঞ্চ) এবং অডেডরতি বস্তু এবং 
অব্যবহৃে বস্তু সডরময় ডেন। এরা আপনার বাসা ডনরাপে �রমে পামর।

■  ক�ানড�ছু পডরষ্কার কেখার েন্য রং আর �নরিাস্ট ব্যবহার �রুন। আপডন 
সাোোরা, রডিন ডবছানা এবং করডবমলর ঢা�না ব্যবহার �রমে পামরন 
কেওয়াল আর কেমঝর সামথ �নরিাস্ট ডহসামব। বাসমনর েন্যও এগুডল 
ভামলাভামব �াে �মর। 

■  কধাঁয়ার অ্ালাে গে আর �াব গেন েমনাক্সাইি ডিমরর্র লা্ান, রডে আপনার 
ইডেেমধ্য ো না থাম�। 

■  রামে বাথরুমে এ�টি আমলা কবেমল রাখার �থা ডবমবচনা �রুন এবং 
ক�ানডেম� �ী থাম� ো েমন রাখার েন্য রামের আমলা ব্যবহার �রুন। 

■  আপনার স্ানীয় অডগ্ন পডরমেবার �ামছ ডবনামূমল্য বাসায় ডনরাপতোর ডভডের 
�রমে বলুন।

■  েরুডর�ালীন নম্বরগুডলর এ�টি োডল�া করডলমফামনর �ামছ রাখুন। 
আপনার ড�ছু হমল আপডন �ার সামথ করা্ামরা্ �রমে চাইমবন এগুডল হল 
োর োডল�া। 

■  গুরুত্বপূণ গে কফান নম্বরগুডলর (আপনার সাহায্য বা সহায়ো চাইমল রামের 
আপডন �ল �রমে পামরন) এ�টি োডল�া কফামনর �ামছ রাখমলও সাহায্য 
হমে পামর।

■  অমন� কছার কছার প্যুডতি আমছ রা আপনার বাসাম� আমরা ডিমেনডিয়া-
বাধেব �রমে পামর। পৃষ্ঠা 58-কে প্যুডতি কেখুন।

এইগুডলর ক�ানটির ডবেময় এ�েন অকুমপিনাল কথরাডপস্ট পরােি গে ডেমে 
পামরন। আপনার স্ানীয় কসাশ্াল সাডভগেমসস-এর সামথ করা্ামরা্ �রুন বা 
আপনার ডেডপ-ক� �ামরার �ামছ কপ্রণ �রমে বলুন। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 819, Making your home 
dementia friendly, 1502, Keeping safe at home

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं

3

56



ডিমেনডিয়া গাইি

3 3

59
আর�ো তর্যে� জনযে  
alzheimers.org.uk-তত যোন।

0300 222 1122 নম্বর� National Dementia Helpline  
(নযেোশনোল ডিরেনডশয়ো তেল্পলোইন)-তে েল েরুন।58

ভামলাভামে রেঁমে থাকা

প্রযকুডতি 
ডিমেনডিয়া থা�া অমন� ব্যডতি কেমখন কর প্যুডতি োমের দেনডন্দন েীবমন 
সাহায্য �রমে পামর। ো আপনাম� স্াধীন থা�মে আর আম্ রা রা 
�রমেন োর অমন�গুডল �রমে সক্ে �মর। প্যুডতি হমে পামর ঘডড়র েে 
সহে সােগ্রী বা আমরা হাই-কর� ডেডনে করেন কলাম�িন রন্ত্র। সব ডেডলময় 
এগুডলম� 'সহায়� প্যুডতি' বমল। ড�ছু সােগ্রী রা সাহায্য �রমে পামর, োর 
েমধ্য আমছ: 
■  ক্যামলন্া� ঘডে – এরা োডরখ, সপ্তামহর ডেন এবং সেয় কেখায়। 

ক�ান িাময়ডর বা সাপ্তাডহ� প্্ানামরর পামি এই ঘডড়টি রাখমল আপডন 
অ্াপময়ন্টমেমন্টর েে ডবেয়গুডলর কখয়াল রাখমে পারমবন। 

■  স্া�ক োি্ণা – এ�টি কর�ি গে �রা বােগো রা আপডন বাসায় এমল বা বাইমর 
ক্মল বাোমনা হয়, রা আপনাম� েমন �ডরময় কেয় আপনার চাডব ডনমে 
এবং েরো ল� �রমে।

■	  রলামকি� যন্ত্র– এগুডল আপনাম� প্ায়ি হাডরময় রায় এেন ডেডনে করেন 
চাডব খু ুঁমে কবর �রমে সাহায্য �মর। সােগ্রীটির সামথ আপডন এ�টি কছার 
ইমলক্ট্রডন� ট্া্ লা্ান। রডে আপডন ো হাডরময় কফমলন, কলাম�রর রমন্ত্র 
এ�টি ডলি� �রমল ট্া্টি ডবপ �রমে থাম�। 

■  ওষকুমধ� স্া�ক – আপডন এ�টি ডলিস্টার প্া� বা কিামসে বাক্স ব্যবহার 
�মর কেখমে পামরন (পৃষ্ঠা 48-এ স্মৃডে হারামনার সামথ োডনময় কনওয়া 
কেখুন)। এছাড়া স্য়ংডরিয় বডড় ডিসমপসোর আমছ রা আপনাম� আপনার 
ওষুধ গ্রহণ �রার সেয় হমল অ্ালার গে �রমব। আমরা েমথ্যর েন্য আপনার 
ফাে গোডসমস্টর সামথ �থা বলুন। 

■	  রিডলমফান – আপডন আমরা বড় কবাোেওয়ালা কফান কপমে পামরন বা 
আপনার সুডবধা হমল কবাোমের উপর ছডব সহ। এছাড়া আপডন সহমে 
ব্যবহারমরাগ্ কোবাইল কফান কপমে পামরন রামে আমরা �ে কবাোে এবং 
সহেের ডিোইন থাম�, রডে আপনার কোবাইল কফান ব্যবহার �রমে 
�ঠিন েমন হয়।

■  অ্যাপ – রডে আপনার স্ার গেমফান বা ট্াবমলর থাম� অমন�গুডল অ্াপ 
আমছ রা আপনার েন্য উপমরা্ী হমে পামর। এমে অন্তর্ গেতি �্ামলন্ার, 
স্ার� এবং োনডচত্র, এবং এছাড়া েীবন �াডহনীর �াে, ডবশ্রামের ব্যায়াে 
এবং েমন রাখার েন্য অ্াপ। 

■  স্য়ংডরিয় আমলা – এগুডল এ�টি কসসেমর সংযুতি থাম� এবং আপডন 
নড়মল ো চালু হয়, রামে আপডন কহাঁচর না খান বা পমড় না রান।

■  িাি-অফ যন্ত্র – আপডন এই রন্ত্রগুডল ইনস্টল �রমে পামরন রা এ�টি 
গ্াস, কু�ার বা �ল কখালা থা�মল ো বধে �মর কেমব। 

■  কড্উিা� রপ্রাগ্রাে এেং রসাি্যাল ডেডিয়া – করেন স্কাইপ, টুইরার 
বা কফসবু�, ব্যডতিমের সামথ স্�গে রাখার এগুডল ভামলা উপায় হমে পামর। 
ো এ�ই ধরমণর পডরডস্ডেমে থা�া অন্য ব্যডতিমের সামথ �থা বলার এবং 
ডিমেনডিয়া থা�া অথচ ভামলাভামব বাস �রা অন্য ব্যডতিমের ্ল্প কিানার 
েন্য ভামলা হমে পামর। 

এই রন্ত্রগুডলর অমন�গুডল স্েন্ত্রভামব ক�না করমে পামর। ড�ন্তু, ভামলা হয় রডে 
ক�ান কপিােীবীর সামথ �থা বলা রায় কেমন ডনমে কর �ী আপনার প্ময়ােন 
কেরামব। আপনার স্ানীয় কসাশ্াল সাডভগেমসস টিে বা স্েন্ত্র বা সহায়ো �রা 
ডলডভং কসন্টামরর সামথ করা্ামরা্ �রুন। The Disabled Living 
Foundation (ডিমেবল্ড ডলডভং ফাউমন্িন) এবং AT Dementia 
(এটি ডিমেনডিয়া) এছাড়া আপনাম� েথ্য এবং পরােি গে ডেমে পামর - পৃষ্ঠা 
135-এ শুরু হওয়া অন্য উপমরা্ী সংস্া কেখুন। 

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 437, Assistive technology 
– devices to help with everyday living
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ভামলাভামে রেঁমে থাকা

একা থাকা
রডে আপডন এ�া বাস �মরন, আপডন হয়ে অডেডরতি সেস্ার সম্মুখীন হমে 
পামরন। সডরিয় থা�া আর োনুমের সামথ স্�গে রাখা আর বাসায় ডনরাপে 
থা�া আমরা �ঠিন হমে পামর। ড�ন্তু, রডে আপডন চান, আপডন ড�ছু সেয় 
বাসায় থা�মে পামরন। এ�া থা�ার সেয় অমন�গুডল ডেডনে আমছ রা আপডন 
�মর ভামলাভামব থা�মে পামরন। 

সাহায্য চাওয়া এবং আপনার চারপামি এ�টি সহায়োর কনরওয়া�গে থা�া 
গুরুত্বপূণ গে। এরা হমে পামরন পডরবার, বন্ধু বা প্ডেমবিীরা রারা োমঝ োমঝ 
আপনাম� সাহায্য �রমে পামরন আর আপনার খবর ডনমে পামরন। আপনার 
ক�ান ডেডনমসর প্ময়ােন হমল, োমের কথম� সাহায্য চান। করেন, োরা 
আপনার সামথ কো�ামন করমে পামরন, বা প্ডেমবিীমের �ামছ আপনার এ�টি 
অডেডরতি চাডবর ক্াছা রাখমে পামরন রডে োমের ডভেমর আসমে হয়। 
োনুমের সামথ �থা বলুন ড�ভামব োরা সাহায্য �রমে পামরন। 

আপনাম� এছাড়া এরা ডচন্তা �রমে হমব কর কপিােীবীমের �াছ কথম� আপনার 
�ী ধরমণর সাহায্য এবং সহায়োর প্ময়ােন। আপডন হয়ে বাসায় খাবার ডেময় 
ক্মল বা কহােম�য়ার �েতী বাসায় এমল লাভবান হমে পামরন। পৃষ্ঠা 87-কে 
ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের েন্য পডরমেবাগুডল কেখুন। 

রখন আপডন এ�া থা�মবন েখন সডরিয় থা�া আর োনুমের সামথ আর বাসায় 
ডনরাপে থা�া আমরা �ঠিন হমে পামর। আপডন ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের 
এ�টি স্ানীয় ডরিয়া�লামপর ক�মন্দ্র করা্ ডেমে পামরন বা ক�ান ডিমেনডিয়া 
�্ামফমে করমে পামরন। স্কাইপ বা কসাশ্াল ডেডিয়ার েে প্যুডতি আপনাম� 
স্�গে রাখমে সাহায্য �রমে পামর (পৃষ্ঠা 58-কে প্যুডতি কেখুন)। 

রডে আপডন এ�া বাস �মরন, আপডন রা রা �রমে �ঠিন কবাধ �মরন 
কস ডবেময় হয়ে আপডন রমথষ্ট সাহায্য পামবন না, বা ড�ছু খারাপ হমল 
আমিপামির োনুেেনম� নাও কপমে পামরন। এরার েন্য বাসা ডনরাপে এবং 
ডিমেনডিয়া-বাধেব রাখা আমরা প্ময়ােনীয় হমে পামর। 'িার-অফ' রন্ত্র এবং 
করডলম�য়ার ডসমস্টমের েে প্যুডতি এছাড়া আপনাম� ডনরাপে রাখমে সাহায্য 
�রমে পামর (পৃষ্ঠা 58-কে প্যুডতি কেখুন)।

আম�া িমথ্য� জন্য পমৃষ্া 1508, Living alone

আপনা� প�েি্ণী পিমক্প
আপনা� স্মৃডি হা�ামনা� রোকাডেলা ক�া� 
জন্য ডকেকু পদ্ধডি রেটিা কম� রিখকুন। 

আপনা� োসায় ডকেকু পড�েি্ণন করুন যা� 
ফমল িা ডিমেনডিয়া-োন্ধে হময় উঠমে, 
রযেন রহাঁেি খাো� ঝকুডঁক থাকা েস্তু সড�ময় 
আ� আমলা� উন্নডি কম�। 

আপনা� তিনডদিন রুডিমন ে্যায়াে ডনময় 
আসকুন আ� ভা�সাে্যপরূ্ণ খাো� খাওয়া� রেটিা 
করুন।

আপনা� ডজডপ, িন্তডেডকৎসক, অপডিডিয়ান 
আ� ডেম�াপডিমটি� কামে ডনয়ডেি রেক-আপ 
ক�ান। 



ডিমেনডিয়া গাইি

1
2
3
4
5
6
7
8
9

আম�া তম্যে� জনযে  
alzheimers.org.uk-তত যান।62

4

63

এই ডেভামগ

মুখ্ ডবেয়গুডল: আম্ কথম� পডর�ল্পনা �রা 64

আডথ গে� ডবেয় 66

কবডনডফর 68

ভডবষ্যমের েন্য ডসদ্ধান্ত কনওয়া 74

্াডড় চালামনা 81

�াে �রা 82

আমগ রথমক 
পড�কল্পনা ক�া 4

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका

1
2
3
4
5
6
7
8
9

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं

4

62



ডিমেনডিয়া গাইি

4 4

6564

আমগ রথমক পড�কল্পনা ক�া

মুখ্ ডবেয়গুডল: আমগ রথমক 
পড�কল্পনা ক�া
আপনার করা্ডনণ গেময়র সামথ োডনময় ডনমে সেয় কনওয়ার পমর, 
ডনডচিে �রুন কর আপনার আডথ গে� এবং অন্যান্য ডবেয়গুডল ভামলা 
অবস্ায় থাম�, আর আপনার সব �া্েপত্র এ� োয়্ায় থাম�। 

আপনার অমথ গের ব্যবস্াপনা সহেের �রার েন্য আপডন ড�ছু ডেডনে 
�রমে পামরন। আপডন আপনার ব্যাংম�র সামথ �থা বলমে পামরন রামে 
আপনার হময় অন্য �াউম� আপনার ব্যাং� অ্া�াউমন্ট কলনমেন �রমে 
কেয়। এ�টি 'ডচপ অ্ান্ ডস্মনচার' বা �ন্টার্মলস �াি গে গ্রহণ �রার �থা 
ডবমবচনা �রুন রামে আপনাম� ডপন নম্বর েমন রাখমে হয় না। 

আপডন হয়ে অমন�গুডল কবডনডফমরর করাগ্ হমবন, রামে অন্তর্ গেতি 
অ্ামরনমিসে অ্ালাওময়সে বা (রডে 65 বছমরর �ে হন) নতুন 
পামস গোনাল ইডন্মপমন্সে কপমেন্ট। এছাড়া আপনার ক�য়ারার ক�য়ারার'স 
অ্ালাওময়মসের েন্য উপযুতি হমে পামরন। পরােমি গের েন্য কসাশ্াল 
সাডভ গেমসস, Citizens Advice (ডসটিমেনস অ্ািভাইস) বা Age 
UK (এে ইউম�)-ক� বলুন। আপডন োমের করা্ামরাম্র ডববরণ পৃষ্ঠা 
135-এ শুরু �রা অন্য উপমরা্ী সংস্াগুডল ডবভা্টিমে পামবন। 

রডেও ো �ঠিন হমে পামর, ভামলা হয় রডে আপডন আম্ কথম� 
পডর�ল্পনা �মর ভডবষ্যমের ডবেময় আপনার ঘডনষ্ঠমের সামথ �থা 
বমলন। রডে আপডন ো �রমে পামরন োহমল ো রথাসম্ভব িীঘ্র �রুন। 

ডনডচিে �রুন কর আপনার এ�টি সাম্প্রডে� �রা উইল আমছ। এ�টি 
লাডস্টং পাওয়ার অফ অ্ারডন গে কসর আপ �রার �থা ডচন্তা �রুন। এর 
ফমল আপনার ডবশ্বাস �রা ক�উ আপডন আর ডসদ্ধান্ত না ডনমে পারমল 
আপনার হময় ডসদ্ধান্ত কনমবন। এছাড়া আপডন ডচড�ৎসা প্ে্াখ্ান 
�রার এ�টি অডগ্রে ডসদ্ধান্ত কসর আপ �রমে পামরন বা এ�টি অডগ্রে 
ডববৃডে, রার ফমল ভডবষ্যে ডচড�ৎসা কসবায় আপনার েোেে 
থাম�। এই ডবেময় আপনার ডেডপ বা সডলডসরামরর সামথ �থা বলুন। 

রডে আপডন ্াডড় চালান, আপনাম� হয়ে অডবলমম্ব ো বধে �রমে 
হমব না, ড�ন্তু আপনাম� কগ্রর ডব্রমরমন Driver and Vehicle 
Licensing Agency (DVLA) (্াইভার অ্ান্ কভডহ�ল 
লাইমসডসেং এমেডসে (ডিডভএলএ)) আর নে গোন গে আয়ারল্যামন্ Driver 
and Vehicle Agency (DVA) (্াইভার অ্ান্ কভডহ�ল 
এমেডসে (ডিডভএ))-ক� আপনার করা্ডনণ গেময়র ডবেময় বলমে হমব। 
আপডন পৃষ্ঠা 140-এ োমের করা্ামরাম্র ডববরণ পামবন। আপনার 
অবশ্ই আপনার ্াডড়র ডবো�ারীম� ো োনামে হমব। 

রডে আপডন এখমনা �াে �মরন, আপডন ো চাডলময় রাওয়া কবমছ 
ডনমে পামরন। আপনার ডনময়া্�েগোর সামথ �থা বলা গুরুত্বপূণ গে। রডে 
আপডন �াে �রা বধে �মরন বা আপনার ঘণ্া �ডেময় কেন, আপডন 
হয়ে আমরা ড�ছু কবডনডফর োডব �রমে পারমবন, করেন এেপ্য়মেন্ট 
সামপার গে অ্ালাওময়সে বা ড�ছু োয়্ায় ইউডনভাস গোল করিডির। 
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0300 222 1122 নম্বর� National Dementia Helpline  
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আডথ্ণক ডেষয়
এ�বার আপডন আপনার করা্ডনণ গেময়র সামথ োডনময় ডনমল, আপডন হয়ে আপনার 
আডথ গে� অবস্ার এবং ভডবষ্যমে আপডন আপনার অমথ গের ড�ভামব ব্যবস্াপনা 
�রমবন কস ডবেময় ডচন্তা �রার শুরু �রমবন। এগুডল হল কসই ডেডনেগুডল রা আপডন 
�রমল ক�ান ড�ছুর েন্য অথ গে কেরামনা সহেের হমে পামর, এবং ভডবষ্যমের েন্য 
আপনার আডথ গে� পডর�ল্পনা �রার ড�ছু উপায় আমছ। 

ড�ছু সেয় ডনময় ডনডচিে �রুন কর আপনার ডবেয়আিয় ঠি� আমছ এবং আপনার 
সব অে্াবশ্� েডললগুডল সহমেই পাওয়া রায়। এমে অন্তর্ গেতি হল আপনার 
ব্যাং� অ্া�াউন্ট, ট্াক্স, কবডনডফরস এবং কপনিমনর ডববরণ, এবং এছাড়া 
আপনার েম্ গেে বা ভাড়ার েডললগুডল, ডবো পডলডসগুডল এবং আপনার উইল। 

ভডবষ্যমের েন্য আপনার �ে অথ গে আমছ ো োনমল আপনার সুডবধা হমে 
পামর। এরা উপমরা্ী রখন কসবার ডবেময় সাহায্য, বা ক�ান সরজোে ক�নার 
ডবেময় ডচন্তা �রা হয়। এর ফমল হয়ে আপডন এখন �ী �ী �রমে পামরন কস 
ডবেময় ডচন্তা �রমে পারমবন, করেন কবড়ামে রাওয়া, রা আপনার ডিমেনডিয়া 
কবমড় ক্মল �রমে অসুডবধা হমে পামর। 

অথ্ণ রেিামনা� উপায়
কবি ড�ছু উপায় আমছ রার ফমল আপনার দেনডন্দন অথ গে কেরামনা সহেের হমে 
পামর। রডে এগুডল এখনও না �রা হময় থাম�, োহমল গ্াস এবং ডবদ্মের 
ডবমলর েে ডনয়ডেে কপমেমন্টর েন্য ডিমরর্ কিডবর কসর আপ �রার �থা 
ডবমবচনা �রুন। এর অথ গে হল কর োরা স্য়ংডরিয়ভামব অথ গে পামব এবং ো আমরা 
সস্তা হমে পামর। 

রডে আপনার স্মৃডের সেস্া থাম�, োহমল আপনার হয়ে কিডবর বা করিডির 
�ামি গের ডপন নম্বর েমন রাখা �ঠিন হমে পামর। ডব�ল্পগুডলর ডবেময় ব্যাংম�র 
সামথ �থা বলুন, করেন এ�টি 'ডচপ অ্ান্ ডস্মনচার �াি গে' বা �ন্টার্মলস 
কপমেন্ট �াি গে।

এছাড়া আপডন হয়ে আপনার কিডবর বা করিডির �ামি গের সীো কসর আপ �রমে 
চাইমে পামরন। এর অথ গে হল কর এ�বামর ক�বল এ� সীো পর গেন্ত অথ গে কোলা রামব। 
এরা ভামলা হমে পামর রডে আপডন প্ায়ই ডেডনে হাডরময় কফমলন বা খু ুঁমে না পান। 
 

ে্যাংক অ্যাকাউ্
রডে আপনার েময়ন্ট ব্যাং� অ্া�াউন্ট থাম�, - করেন আপনার সগিীর সামথ - 
আপনার ব্যাং� আপনাম� এর বেমল আলাো আলাো অ্া�াউন্ট রাখমে পরােি গে 
ডেমে পামর। এরা ডেডনেগুডলম� সহেের �রমে পামর। করেন আপনার কবডনডফরস 
এবং কপনিন সরাসডর আপনার অ্া�াউমন্ট েো পড়মে পামর। আলাো অ্া�াউন্ট 
থা�মল কবডনডফরগুডলর েন্য আডথ গে� করাগ্োর পরীক্া আমরা সহে হময় পড়মব। 

রডে আপডন আপনার ডনমের অ্া�াউন্ট চান, ড�ন্তু চান কর অন্য ক�উ োর 
ব্যবস্াপনা �রমে সাহায্য �রু�, আপডন এ�টি 'থাি গে পাটি গে যোনমিমরর' ব্যবস্া 
�রমে পামরন। এর ফমল এ� তৃেীয় পক্ আপনার হময় কচম� স্াক্র �রমে 
আর অথ গে কেরামে পারমবন। এরা শুধু দবধ হমব রখন পর গেন্ত আপনার অ্া�াউমন্টর 
ব্যবস্াপনা �রার ক্েো (অবস্া) অব্যাহে থাম�। রডে আপডন চান কর এরপর ক�উ 
আপনার হময় আপনার অমথ গের ব্যবস্াপনা �রু�, োহমল আপনাম� এ�টি লাডস্টং 
পাওয়ার অফ অ্ারডন গে �রমে হমব - েমথ্যর েন্য পৃষ্ঠা 75 কেখুন।

ট্াটি
রডে আপনার স্ডতে বা সঞ্চয় থাম�, আপডন হয়ে এ�টি রিাস্ট দেডর �রমে চাইমে 
পামরন। এর ফমল অন্য ক�উ আপনার হময় আপনার স্ডতেগুডলর ব্যবস্াপনা �রার 
অনুেডে পায়। এরা ডনডচিে �রমব কর আপডন করেনভামব কবমছ ডনময়মছন, এখন 
এবং ভডবষ্যমে সবড�ছুর ব্যবস্াপনা �রা হমব। এ�েন সডলডসরার বা আডথ গে� 
পরােি গেোোর কথম� পরােি গে ডনন। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 1501, Managing your money
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রেডনডফি-এ� ধ�র

অ্যামিনমিন্স অ্যালাওময়ন্স, ডিমজডেডলডি ডলডভং অ্যালাওময়ন্স 
এেং পামস্ণানাল ইডন্মপমন্ন্স রপমে্ 
এগুডল হল মুখ্ কবডনডফর রা ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিরা োডব �রমে 
পামরন। আপডন এগুডল োডব �রমবন ড� না ো ডনভগের �রমব আপনার 
দেনডন্দন েীবনরাপন, পডরচর গো আর চলামফরার প্ময়ােমনর উপর, আপনার 
ডিমেনডিয়ার করা্ডনণ গেময়র উপর নয়। এই কবডনডফরগুডল ডেনস-করমস্টি বা 
ন্যািনাল ইনসু্মরমসে অবোমনর ডভডতেমে নয়। এগুডল �র-মুতি। প্মে্� 
কবডনডফমরর েন্য প্াসডগি� এনম�ায়াডর লাইমনর েন্য পৃষ্ঠা 139 কেখুন।

অ্ামরনমিসে অ্ালাওময়সে (এএ) হল এ�টি কবডনডফর রার েন্য আপডন 65 
বছর বা োর কবডি বয়মসর হমল আমবেন �রমে পামরন। এরা কসই ব্যডতিমের 
সহায়োর েন্য রামের ব্যডতি্ে পডরচর গোয় সাহাময্যর প্ময়ােন হয় - করেন, 
ওষুধ গ্রহণ �রমে, স্ান �রমে বা �াপড় পরমে বা োমের রডে ডনরাপে 
থা�মে সাহাময্যর প্ময়ােন হয়। এগুডল দটি আলাো হার রার ডভডতেমে অথ গে 
কেরামনা হয়। রডে আপনার হয় ডেমন বা রামে সাহাময্যর প্ময়ােন হয় োহমল 
আপডন �ে হামর অথ গে পামবন। রডে আপনার ডেমন এবং রামে দটি সেময় 
সাহাময্যর প্ময়ােন হয় োহমল আপডন কবডি হামর অথ গে পামবন। 

অ্ামরনমিসে অ্ালাওময়সে োডব �রমে আপনাম� এ�টি ফে গে ভরমে হমব। 
আপডন এটি ডিমেডবডলটি কবডনডফরস কহল্পলাইমন �ল �মর কপমে পামরন 
(করা্ামরাম্র ডববরমণর েন্য পৃষ্ঠা 140-এ অন্য উপমরা্ী সংস্াগুডল কেখুন)। 
োডবর ফে গেটিমে এই প্শ্নগুডল অন্তর্ গেতি থা�মব রা োনামব কর ক�ান ক�ান 
ডরিয়া�লাপ �রমে আপনার অসুডবধা হয় বা ো �রা আপনার পমক্ অসম্ভব। 
এরা আমরা ডেঞোসা �রমব আপনার ড� পডরচর গো আর েত্ত্বাবধামনর প্ময়ােন 
করেন স্ান �রা বা রান্না �রার েন্য আপনার সাহাময্যর প্ময়ােন ড� না। এই 
প্শ্নগুডলর ড�ছু ড�ছু অে্ন্ত ব্যডতি্ে হমে পামর, ড�ন্তু এরা গুরুত্বপূণ গে কর আপডন 
সৎভামব োর উতের ডেন। অ্ামরনমিসে অ্ালাওময়সে-এর েন্য সব সেয় 
ডচড�ৎসা্ে মূল্যায়মনর প্ময়ােন হয় না। 

রেডনডফি
আপডন এবং আপনার ক�য়ারার, রডে আপনার ো থাম�, অমন�গুডল কবডনডফর 
কপমে পামরন। এর েমধ্য ড�ছু 'ডেনস-করমস্টি', রার অথ গে হল কর আপডন ো 
পামবন ড� না ো ডনভগের �রমব আপনার আডথ গে� অবস্ার উপর। অন্যগুডল ডনভগের 
�মর আপনার ন্যািনাল ইনসু্মরসে কর�ি গে বা আপনার স্াস্্ এবং ব্যডতি্ে 
প্ময়ােমনর উপর। 

আপডন করসব কবডনডফর পাওয়ার েন্য উপযুতি ো পাওয়া েটিল েমন হমে 
পামর, ড�ন্তু এেন োনুে আমছন রারা আপনাম� সাহায্য �রমে পামরন। এমে 
অন্তর্ গেতি হমে পামর আপডন �ী �ী কবডনডফর কপমে পামরন কস ডবেময় আপনাম� 
পরােি গে কেওয়া, এবং আপনাম� ফে গেগুডল ভরমে সাহায্য �রা (রা েীঘ গে ও ডবিে 
হমে পামর)। 

সাহায্য এখান কথম� পাওয়া করমে পামর:
■	 এ�েন কসাশ্াল ওয়া�গোর (আপনার কলা�াল অথডরটির সামথ করা্ামরা্ 
�রুন) 
■	 এ�টি স্ানীয় ওময়লমফয়ার রাইরস পডরমেবা 
■  Citizens Advice, Age UK, বা অন্য অলাভেন� সংস্াগুডল 
■	 ডিপার গেমেন্ট ফর কসাশ্াল কিমভলপমেন্ট ইন নে গোন গে আয়ারল্যান্। 

সর�ারী ওময়বসাইর GOV.UK এছাড়া উপমরা্ী েথ্য প্োন �মর। ক�ান 
ক�ান কবডনডফমরর েন্য, ডিপার গেমেন্ট ফর ওয়া�গে অ্ান্ কপনিনস (ডিিডলিউডপ) 
ব্যবস্া �রমে পামর কর ক�উ আপনার বাসায় এমস কেখা �মরন। এছাড়া আপডন 
ডিমেডবডলটি কবডনডফরস কহল্পলাইমন (ইংল্যান্ এবং ওময়লস) বা কবডনডফরস 
এনম�ায়াডর লাইন (নে গোন গে আয়ারল্যামন্) �ল �রমে পামরন। আপডন োমের 
করা্ামরাম্র ডববরমণর েন্য পৃষ্ঠা 135-এ শুরু �রা অন্যান্য উপমরা্ী সংস্া 
কেখুন।
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আমরা দটি কবডনডফর আপডন কপমে পামরন, রডে আপডন েখন োডব �মর 
থাম�ন রখন আপডন 65 বছমরর �ে বয়সী ডছমলন, এগুডল হল ডিমেডবডলটি 
ডলডভং অ্ালাওময়সে (ডিএলএ) বা পামস গোনাল ইডন্মপমন্সে কপমিন্ট 
(ডপআইডপ)। এই কবডনডফরগুডল কসই ব্যডতিমের সহায়োর েন্য রামের 
দেনডন্দন েীবনরাপন, পডরচর গো আর চলামফরার কক্মত্র প্ময়ােন আমছ। আপডন 
এগুডল োডব �রমে পারমবন ড� না ো ডনভগের �রমব আপনার প্ময়ােনগুডলর 
উপর, আপনার করা্ডনণ গেময়র উপর নয়। এগুডল ডেনস-করমস্টি বা ন্যািনাল 
ইনসু্মরমসে অবোমনর ডভডতেমে হয় না। 

ডপআইডপ হল এ�টি কবডনডফর রার েন্য আপডন আমবেন �রমে পামরন রডে 
আপনার বয়স 65-র �ে হয়। এমে দ'টি অংি বা '�ম্ামনন্ট' আমছ - এ�টি 
দেডন� েীবনরাপমনর েন্য (করেন, কধাওয়া, খাবার দেডর �রা, অমথ গের ব্যবস্া 
�রা) আর আমর�টি হল চলামফরা �রার েন্য (করেন, বাইমর চলামফরা 
�রমে অসুডবধা বা ক�ান পডর�ল্পনা �রমে বা রুর অনুসরণ �রমে অসুডবধা)। 
প্মে্� অংমির েন্য দটি হার আমছ, এবং আপডন ক�ানরা পামবন ো ডনভগের 
�রমব আপনার �েরা সাহাময্যর প্ময়ােন োর উপমর। 

ডিএলএ হল কসই কবডনডফর রা ডপআইডপ-র আম্ ডছল, ড�ন্তু ক�ান নতুন োডব 
এখন আর �রা রামব না। রডে আপডন 8 এডপ্ল 1948-এর আম্ েন্মগ্রহণ 
�মরমছন আর ইডেেমধ্যই ডিএলএ পামছেন, োহমল আপডন ো পাওয়া চাডলময় 
রামবন আর আপনাম� ডপআইডপ-কে স্ানান্তর �রা হমব না। রডে আপডন 8 
এডপ্ল 1948-এর পমর েন্মগ্রহণ �মরমছন আর ডিএলএ পামছেন, োহমল 
আপনাম� আ্ােী বছরগুডলমে ডপআইডপ-কে স্ানান্তর �রা হমব। 

65 বছর বয়মসর আম্ রারা ডিএলএ বা ডপআইডপ কপমেন, োরা এই বয়মসর 
পমরও এগুডলর এ�টি পাওয়া চাডলময় রামবন। আপডন এ�া বা অন্য কলা�মের 
সামথ থা�মলও এই কবডনডফরগুডলর সব�টি োডব �রমে পারমবন। রডে 
আপনাম� অমন� সেময়র েন্য হাসপাোমল বা করডসমিডসেয়াল ক�য়ামর ভডেগে 
�রা হয় োহমল এরা অস্ায়ীভামব মুলতুডব রাখা হমে পামর। 

রকয়া�া�স অ্যালাওময়ন্স
রডে আপনার এেন ক�উ থাম� ডরডন অন্তে সপ্তামহ 35 ঘণ্া আপনার কেখাশুনা 
�মরন, োহমল কসই ব্যডতি ক�য়ারারস অ্ালাওময়মসের েন্য করাগ্ হমে 
পামরন। এরা হল ক�য়ারারম� কেরামনা এ�টি অমথ গের পডরোণ রা োমের 
পডরচর গোর ভূডে�ায় থা�মে সহায়ো �রমব। োরা শুধু েখনই ো োডব 
�রমে পারমবন রখন আপডন অ্ামরনমিসে অ্ালাওময়সে, সমব গোচ্চ বা েধ্য হামর 
ডিএলএ ক�য়ার �ম্ামনন্ট, বা ডপআইডপ-র দটি হামরর এ�টিমে দেডন� 
েীবনরাপমনর �ম্ামনন্ট পান।

আপনার ক�য়ারারম� ক�য়ারারস অ্ালাওময়সে োডব �রমে আপনার আত্মীয় 
হমে হমব না বা আপনার সামথ বাস �রমে হমব না, ড�ন্তু োমের বয়স 16 বা 
োর কবডি হমে হমব এবং প্মে্� সপ্তামহ োমের এ�টি ডস্র �রা পডরোমণর 
�ে করাে্ার �রমে হমব। রডে োরা ক�য়ারারস অ্ালাওময়সে পান, োর ফমল 
আপডন আপনার ড�ছু কবডনডফর হারামে পামরন। আপনার ক�য়ারামরর ড� োডব 
�রা উডচে কস ডবেময় ডসদ্ধান্ত কনওয়ার আম্ আপনার পরােি গে কনওয়া উডচে। 

ক�য়ারারস অ্ালাওময়সে োডব �রমে আপনার ক�য়ারারম� এ�টি ফে গে ভরমে 
হমব। আপডন এরা কপমে পামরন 0345 608 4321 নম্বমর ক�য়ারারস 
অ্ালাওময়সে ইউডনরম� �ল �মর বা GOV.UK ওময়বসাইমর ড্ময়।
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অন্যান্য রেডনডফি
অন্য ড�ছু কবডনডফর আমছ রার েন্য আপনার ক�য়ারার করাগ্ হমে পামরন। করেন:

■  রটিি রপনিন ো রপনিন ররিডিি – রডে আপডন বা আপনার 
ক�য়ারার অবসর ডনময় থাম�ন, ডেডলময় ডনন কর করসব কস্টর কপনিন বা 
কপনিন করিডিমরর েন্য আপনার করাগ্ ো আপনার পামছেন। Pension 
Service (কপনিন সাডভ গেস)-এ কফান �রুন বা GOV.UK ওময়বসাইমর রান 
- ডবিমের েন্য পৃষ্ঠা 135-এ শুরু �রা অন্য উপমরা্ী সংস্াগুডল কেখুন। 

■  হাউডজং রেডনডফি ো কাউডন্সল ি্যাক্স সামপাি্ণ –রডে আপনার 
আয় �ে হয়, আপডন হয়ে ডেনস-করমস্টি হাউডেং কবডনডফর (রডে আপডন 
ভাড়া ডনময় থাম�ন) বা �াউডসেল ট্াক্স সামপার গে োডব �রমে পামরন। 
আপনার কলা�াল অথডরটি এই ডবেময় পরােি গে ডেমে পামর। োমের আয় 
রাই কহা� না ক�ন ডিমেনডিয়া থা�া অমন� ব্যডতিরা �াউডসেল ট্াক্স ডবমল 
�োমনার েন্য ইডেেমধ্যই করাগ্ হমে পামরন।

■  উই্া� ডফউময়ল এেং রকাল্ড ওময়িা� রপমে্ – রডে আপডন 
করাগ্োর বয়মসর উপমর থাম�ন, োহমল আপডন সাধারণে আপনার ডহটিং 
ডবমল সাহায্য পাওয়ার েন্য উইন্টার ডফউময়ল কপমেমন্টর েন্য করাগ্ হমবন। 
এছাড়া খুব ঠাণ্ডা পড়মল আপডন হয়ে ক�াল্ড ওময়োর কপমেমন্টর েন্য করাগ্ 
হমবন - এরা ডনভগের �রমব আপনার আময়র উপর, বয়মসর উপর নয়। 

ডবমিেে �ামের বয়স থা�া ব্যডতিমের েন্য কবডনডফরগুডলর ডবেময় েমথ্যর 
েন্য পৃষ্ঠা 83 কেখুন। 

আম�া িমথ্য� জন্য, িথ্য পমৃষ্া 413, Benefits

অন্য কাউমক রেডনডফি-এ� িাডয়মত্ব �াখা
আপডন রডে ো কবমছ কনন, োহমল আপডন চাইমে পামরন কর এ�েন রাম� 
আপডন ডবশ্বাস �মরন - রাম� 'অ্াপময়ডন্ট' বলা হয় - আপনার কবডনডফর-এ 
পাওয়া অথ গে গ্রহণ �রমে পামরন আর োর ব্যবস্াপনা �রমে পামরন। এরা 
�রমে, আপনাম� ডিপার গেমেন্ট ফর ওয়া�গে অ্ান্ কপনিনস (ডিিডলিউডপ)-র 
সামথ করা্ামরা্ �রমে হমব। অ্াপময়ডন্টম� প্োণ �রমে হমব কর আপনার 
কসরা স্াথ গে োথায় করমখ ডেডন আপনার অমথ গের ব্যবস্াপনা �রমছন।

राष्टीय डिमेन्शिया हलेपिाइन को  
0300 222 1122 पर कॉि करें
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আমগ রথমক পড�কল্পনা ক�া

ভডেষ্যমি� জন্য ডসদ্ধান্ত রনওয়া
ডিমেনডিয়ার করা্ডনণ গেময়র পমর, ভডবষ্যমের ডবেময় ডচন্তা �রা �ঠিন হমে 
পামর। ড�ন্তু োরপর রখনই আপডন আশ্বস্ত কবাধ �রমবন েখনই ো �রা 
গুরুত্বপূণ গে। প্মে্� ব্যডতিরই সেময় সেময় োমের স্াস্্, পডরচর গো, অথ গে এবং 
বাসার ডবেময় ডসদ্ধান্ত কনওয়ার প্ময়ােন হয়। ডিমেনডিয়া কবমড় রাবার সামথ 
সামথ, আপনার পমক্ এরা �রা �ঠিন হময় রামব। এেন সেয় আসমে পামর 
রখন আপনার আর ক্েো (রাম� 'োনডস� অবস্া' বমল) থা�মব না। এখন সব 
ড�ছু ডস্র �রার অথ গে হল কর আপডন োনমবন কর আপনার ইছোগুডল কর�ি গে �রা 
হময়মছ এবং ভডবষ্যমে োর সম্ান �রা হমব। 

এরা আপনার েন্য এবং আপনার বন্ধু এবং পডরবারবম্ গের েন্য স্ডস্তেন� হমে 
পামর। োরা হয়ে আপনার েন্য সঠি� �াে �রমে কবডি সক্ে হমবন রডে 
আপডন োমের স্পষ্টভামব োডনময় থাম�ন কর আপডন �ী �ী ঘমর ো চান আর 
আপনার পছন্দগুডল �ী �ী। 

রডে আপনার ডিমেনডিয়া থাম�, োহমল আইন আপনার এই অডধ�ারগুডল 
সুরডক্ে রামখ:
■  আপনার ডনমের ডসদ্ধান্তগুডল কনওয়া এবং আপনাম� প্ভাডবে �মর এেন কর 

ক�ান ডসদ্ধামন্ত স্পৃতি হওয়া 
■  কর ডসদ্ধান্তগুডল ডনমে আপনার �ঠিন েমন হয় কসগুডলর েন্য সহায়ো পাওয়া 
■  রডে আপডন ভডবষ্যমে ডসদ্ধান্ত ডনমে সেথ গে না হন োহমল োর েন্য 

পডর�ল্পনা �রা
■  আপডন ডবশ্বাস �মরন এেন এ�েনম� ভডবষ্যমে আপনার হময় ডসদ্ধান্ত কনওয়ার 

েন্য ডনযুতি �রা - করেন, আপনার পডরচর গো বা আপনার আডথ গে� ডবেময়। 

উইল
স�মলর এ�টি উইল �রা উডচে। এর ফমল আপডন কবমছ ডনমে পামরন কর 
আপনার অথ গে আর স্ডতেগুডল ক� উতেরাডধ�ার সূমত্র পামবন। ক�ান উইল 
বানামনার আর আপমির �রার ডবেময় এ�েন সডলডসরামরর সামথ �থা বলুন। 

রডে আপডন ডিমেনডিয়া ডনময় বাস �রমছন, আপডন এসমত্ত্বও আপনার উইল 
আবার বানামে পামরন বা োমে পডরবেগেন �রমে পামরন রেক্ণ আপনার 
কনওয়া ডসদ্ধামন্তর ডবেময় এবং োর অথ গে �ী ো আপডন বুঝমছন। এ�েন 
সডলডসরার সাহায্য �রমে পারমবন। 

লাডটিং পাওয়া� অফ অ্যািডন্ণ
লাডস্টং পাওয়ার অফ অ্ারডন গে (এলডপএ) হল এ�টি আইডন হাডেয়ার রা 
আপনার কবমছ কনওয়া ব্যডতিম� আপনার হময় ডসদ্ধান্ত কনওয়ার ক্েো কেয়, 
রডে আপডন আর কসই ডসদ্ধান্ত ডনমে না পামরন। কর ব্যডতি (বা ব্যডতি্ণম�) 
আপডন কবমছ কনমবন োম� 'অ্ারডন গে' বলা হয়। োরা প্ায়ি পডরবামরর সেস্ বা 
বন্ধু হমবন, ড�ন্তু আপনার উপযুতি পডরবামরর সেস্ বা বন্ধু না থা�মল, আপডন 
সডলডসরার বা অ্া�াউমন্টন্ট-এর েে এ�েন কপিােীবীম� বলমে পামরন। সব 
কক্মত্রই োমের অবশ্ই আপনার কসরা স্ামথ গে ডসদ্ধান্ত ডনমে হমব। 

বেগেোমন নে গোন গে আয়ারল্যামন্ এলডপএ কনই �ারণ কসখামন আইন আলাো। নে গোন গে 
আয়ারল্যামন্র ডসমস্টেটির েন্য পৃষ্ঠা 77-এ এনডিওডরং পাওয়ার অফ অ্ারডন গে 
কেখুন। 

দই ধরমণর এলডপএ আমছ:
■  স্াস্্য এেং কল্যামর� জন্য এলডপএ – এরার ফমল অ্ারডন গে ক�ান 

ব্যডতির দেনডন্দন পডরচর গো এবং ডচড�ৎসার ডবেময় ডসদ্ধান্ত ডনমে পারমবন, 
রার েমধ্য অন্তর্ গেতি ডচড�ৎসার ডবেময় সম্ডে কেওয়া বা না কেওয়া। ব্যডতিটি 
ক�াথায় বাস �রমবন কস ডবেময় ডসদ্ধান্তও এর েমধ্য অন্তর্ গেতি হমে পামর। 

■  স্ডত্ এেং ডেষয়আিময়� জন্য এলডপএ – এরার ফমল অ্ারডন গে 
ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতির হময় ডবল কেরামনা, আয় এবং কবডনডফর সংগ্রহ 
�রা, ব্যাং� অ্া�াউন্ট ব্যবহার �রা এবং বাডড় ডবডরি �রার েে �ােগুডল 
�রমে পারমবন।

আপডন রডে এলডপএ কসর আপ �রমে চান, আপনার োনডস� ক্েো 
থা�া�ালীন এরা আপনাম� �রমে হমব। এ�েন স্াস্্ এবং �ল্যামণর েন্য 
এলডপএ শুধু েখনই ব্যবহার �রা রামব রখন আপনার আর োনডস� ক্েো 
থা�মব না। স্ডতে এবং ডবেয়আিময়র েন্য এলডপএ েখনও ব্যবহার �রা 
রামব রখন আপনার োনডস� ক্েো থা�মব।
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এ�েন এলডপএ �রমে আপনাম� অমন�গুডল ফে গে ভরমে হমব। এগুডল অডফস 
অফ দ্য পাবডল� ্াডি গেয়ামনর �ামছ পাওয়া রায়। আপডন োমের করা্ামরাম্র 
ডববরমণর েন্য পৃষ্ঠা 135-এ শুরু �রা অন্য উপমরা্ী সংস্াগুডল কেখুন। 
এলডপএ ব্যবহার �রার আম্ োম� অডফস অফ দ্য পাবডল� ্াডি গেয়ামনর �ামছ 
ডনবধেন �রার প্ময়ােন হমব। এর েন্য এ�টি ডফ আমছ।

এই ফে গেগুডল েটিল হমে পামর, এবং অমন� ব্যডতি এগুডল সম্পূণ গে �রার েন্য 
সডলডসরারম� অথ গে কেন ড�ন্তু ো আপনাম� �রমে হমব না। www.gov.uk/
power-of-attorney-এ সর�ামরর অনলাইন টুল ব্যবহার �মর আপডন 
আপনার ডনমের এলডপএ সৃডষ্ট �রমে পামরন

রডে আপনার ইন্টারমনর ব্যবহামরর সুমরা্ না থাম�, বা �ড্উরার 
ব্যবহার �রমে আত্মডবশ্বাসী না হন, Alzheimer's Society এ�টি 
লাডস্টং পাওয়ার অফ অ্ারডন গে ডিডেরাল সহায়োর পডরমেবা প্োন �মরন। 
আোমের প্ডিডক্ে কস্ছোমসবীমের এ�েন আপনার হময় কফামনর োধ্যমে 
অনলাইন ফে গেটি সম্পূণ গে �রমে সক্ে হমবন। এই পডরমেবাটি ব্যবহার �রমে, 
0300 222 1122 নম্বমর Alzheimer's Society National 
Dementia Helpline-এর সামথ করা্ামরা্ �রুন। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 1510, Planning ahead

এনডিওড�ং পাওয়া� অফ অ্যািডন্ণ
নে গোন গে আয়ারল্যামন্ �াউম� পাওয়ার অফ অ্ারডন গে ডেমে আপনাম� এ�টি 
এনডিওডরং পাওয়ার অফ অ্ারডন গে (ইডপএ) �রমে হমব। এটি এলডপএ-র েে 
ড�ন্তু ো শুধু স্ডতে আর ডবেয়আিয় আওোর্তি �মর স্াস্্ এবং �ল্যাণ 
নয়। এ�টি ইডপএ দেডর �রার আম্ আপনার সডলডসরামরর সামথ �থা বলুন। 

ইডপএ ইংল্যান্ ও ওময়লমস পুরমনা ডসমস্টে ডছল। আপডন আর এখন ইডপএ 
দেডর �রমে পামরন না। ড�ন্তু আপডন রডে 1 অমর্াবর 2007-এর আম্ 
ইডপএ দেডর �মর থাম�ন আর ো সঠি�ভামব ফাইল �রা হময় থাম�, ো 
এখমনা দবধ থা�মব এবং ো করডেস্টার আর ব্যবহার �রা করমে পামর।

আম�া জানমি িথ্যপমৃষ্া এনআই NI472, , Lasting power of 
attorney and controllership

রিপকুডি এেং কমট্ালা�গর
আপনার ক্েো থা�ার সেয় রডে আপডন ক�ান ইডপএ বা এলডপএ না বাডনময় 
থাম�ন, োহমল ো পমর আপনার ঘডনষ্ঠমের েন্য সেস্ার সৃডষ্ট �রমে পামর। 
রখন আপডন আর ো �রমে পারমবন না, েখন রডে ক�ান ক�য়ারার বা 
পডরবামরর সেস্ আপনার হময় ডসদ্ধান্ত ডনমে সক্ে হমে চান, োমের েখন 
এ�েন কিপুটি (ইংল্যান্ এবং ওময়লমস) এবং �মট্ালার (নে গোন গে আয়ারল্যামন্) 
হওয়ার েন্য আমবেন �রমে হমব। এরা এ�েন পাওয়ার অফ অ্ারডন গে ডে 
করডেস্টার �রার তুলনায় কবডি খরচসামপক্, এবং �ময়� োস সেয় ডনমে 
পামর। এছাড়া এরা আপনাম� কবমছ ডনমে কেয় না কর ক� আপনার হময় এই 
ডসদ্ধান্তগুডল কনমবন, বা োরা �ী �ী ডসদ্ধান্ত ডনমে পামরন। 

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 530, Becoming a deputy for 
a person with dementia
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আইডন প�ােি্ণ গ্রহর ক�া
রডে আপডন এ�েন সডলডসরমরর েন্য অথ গে খরচ �রমে চান, আপডন হয়ে 
আলাো �ময়�েমনর সামথ �থা বলমে চাইমবন এবং োে ও পডরমেবার 
তুলনা �রমে চাইমবন। এেন এ�েন সডলডসরর পাওয়া গুরুত্বপূণ গে রার সামথ 
আপডন স্াছেন্দ্ কবাধ �রমবন এবং রার পরােি গে আপডন বুঝমে পারমবন এবং 
ডবশ্বাস �রমবন। 

আপনার স্ানীয় Citizens Advice হয়ে পরােি গে ডেমে পামরন বা 
আপডন Solicitors for the Elderly (সডলডসররস ফর দ্য এল্ডারডল) 
ওময়বসাইরটি খু ুঁমে বা োমের কফান �মর আপনার এলা�ায় এ�েন 
সডলডসরার খু ুঁমে পামবন। এছাড়া আপডন Law Society (ল কসাসাইটি) 
ওময়বসাইমরও এ�েন স্ানীয় সডলডসরর খু ুঁমে কপমে পামরন। আপডন োমের 
করা্ামরাম্র ডববরমণর েন্য পৃষ্ঠা 135-এ শুরু �রা অন্য উপমরা্ী সংস্াগুডল 
কেখুন।

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 1510, Planning ahead

ভডেষ্যমি আপনা� পড�েয্ণা� পড�কল্পনা ক�া� অন্য 
উপায়গুডল 
আপডন ডবডভন্ন উপাময় আপনার ভডবষ্যমের ডবেময় ডসদ্ধান্ত ডনমে পামরন। 
ভডবষ্যমের েন্য আপনার পছমন্দর ডবেময় আপনার পডরবার এবং স্াস্্ ও 
কসাশ্াল ক�য়ার কপিােীবীমের সামথ �থা বলাম� প্ায়ই অডগ্রমে পডরচর গো 
পডর�ল্পনা বলা হয়। এমে অন্তর্ গেতি হমে পামর: 
■  লাডস্টং পাওয়ার অফ অ্ারডন গে (পৃষ্ঠা 75 কেখুন)
■  এ�টি অডগ্রে ডববৃডে (পৃষ্ঠা 79 কেখুন)
■  ডচড�ৎসা প্ে্াখ্ান �রার এ�টি অডগ্রে ডসদ্ধান্ত (পৃষ্ঠা 80 কেখুন)।

আপনার ভডবষ্যৎ পডরচর গো ডনময় �থা বলা এবং ডবমিেে েীবমনর কিে ডেম� 
ো �রা আপনার পমক্ �ঠিন হমে পামর। আপডন রডে না চান, োহমলও 
আপনাম� এই আমলাচনাগুডল �রমে হমব ো আপডন ভাবমবন না। 

ড�ন্তু েমন রাখমবন কর রডে আপডন ভডবষ্যৎ পডর�ল্পনা �রমে চান, োহমল 
আপনাম� ো �রমে হমব রখন আপডন ো �রমে সক্ে থা�মবন। রডে আপডন 
অডগ্রে পডরচর গো পডর�ল্পনার ডবেময় ভামবন, এরা রথাসম্ভব িীঘ্র �রা গুরুত্বপূণ গে। 

অডগ্রে ডেেমৃডি
অডগ্রে পডর�ল্পনা �রার েন্য এ�টি ডেডনে রা আপডন �রমে পামরন ো হল 
এ�টি কলখা দেডর �রা রার নাে অডগ্রে ডববৃডে। এরা আপনার পছন্দ এবং 
অপছন্দগুডলম� এবং ভডবষ্যমে আপনার অগ্রাডধ�ার এবং ইছোগুডল বণ গেনা 
�মর। করেন, এরার আওোর্তি হমে পামর ক�াথায় আপডন পডরচর গো কপমে 
চাইমবন আর দেনডন্দন আপডন �ী �ী �রমে চাইমবন। এরা ব্যবহার �রা হয় 
রডে আপডন ভডবষ্যমে এেন অবস্ায় থাম�ন করখামন এই ডেডনেগুডল আপডন 
ডনমে ডসদ্ধান্ত ডনমে পারমবন না। 

ভডবষ্যমের েন্য পডর�ল্পনা �রার অন্য উপায়গুডলর (করেন এলডপএ বা অডগ্রমে 
ডসদ্ধান্ত) েে অডগ্রে ডববৃডে আইনে বাধ্যোমূল� নয়। ড�ন্তু �ী আপনার স্ামথ গের 
েন্য ভামলা োর ডসদ্ধান্ত কনওয়ার সেয় এটিম� অবশ্ই ডবমবচনা �রমে হমব। 

আপডন কেৌডখ�ভামব অডগ্রে ডববৃডে ডেমে পামরন, আপনার �ামছর োনুে বা 
কপিােীবীমের, আপনার ইছোগুডল োডনময়। ড�ন্তু ভামলা হয় সম্ভব হমল রডে 
আপডন ো ডলমখ রামখন বা অন্য �াউম� ডেময় ো ডলডখময় কনন। এর অথ গে হল 
কর আপনার ইছোগুডলর এ�টি স্ায়ী কর�ি গে থা�মব। এরপর এটি আপডন ক�ান 
ডনরাপে োয়্ায় রাখমে পারমবন এবং োনুেম� বমল রাখমবন ক�াথায় আপডন 
ো করমখমছন। ো স্াক্র �মর রাখমল ভামলা হয়, রডেও ো আপনাম� �রমেই 
হমব এেন নয়। 
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ডেডকৎসা প্রি্যাখ্যান ক�া� একডি অডগ্রে ডসদ্ধান্ত 
রডে আপডন এখন আপনার ভডবষ্যৎ ডচড�ৎসা পডরচর গোর ডবেময় ডসদ্ধান্ত ডনমে 
চান, আপডন এ�টি অ্ািভাসে ডিডসিন (ইংল্যান্ ও ওময়লমস) বা অ্ািভাসে 
ডিমরডর্ভ (নে গোন গে আয়ারল্যামন্) প্স্তুে �রমে পামরন। এগুডল হল আইডন েডলল 
রা আপনাম� অডগ্রমে, ডনডে গেষ্ট ডচড�ৎসা বা পদ্ধডে প্ে্াখ্ান �রমে কেয় রা 
আপডন চাইমবন না। এমে করেন অন্তর্ গেতি হমে পামর আপনার হার গে বধে হময় 
ক্মল আপনার ঞোন ডফডরময় আনামে চান ড� না। আপডন অডগ্রে ডসদ্ধান্ত বা 
অডগ্রে ডিমরডর্ভ ব্যবহার �মর সাধারণ পডরচর গো করেন খাবার, পানীয় বা ব্যথা 
নাি� প্ে্াখ্ান �রমে পারমবন না। 

রডে আপডন ক�ান অ্ািভাসে ডিডসিন প্স্তুে �রার �থা ভামবন োহমল 
আপনার ডেডপ-র সামথ �থা বলুন। োরা আপনাম� ক�ান ডবমিে ডচড�ৎসা 
কবমছ কনওয়া বা প্ে্াখ্ান �রার লাভগুডলর ডবেময় বলমে পামরন। আপনার 
ডেডপ এছাড়া আপনার পডরচর গোর পডর�ল্পনামে আপনার অ্ািভাসে ডিডসিন 
কর�ি গে �মর রাখমবন। আপনার অ্ািভাসে ডিডসিন-এর ডবেময় আপডন ঘডনষ্ঠ 
বন্ধু বা আত্মীয়মের সামথ �থা বলমবন, �ারণ ো আপনার ইছো োমের বুঝমে 
সাহায্য �রমব। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 1510, Planning ahead

গাডে োলামনা
ডিমেনডিয়ার করা্ডনণ গেয় হওয়ার অথ গে এই নয় কর আপনাম� অডবলমম্ব ্াডড় 
চালামনা বধে �রমে হমব। ড�ন্তু এর অথ গে হল ড�ছু ব্যডতিমের ো বলা, োমের 
পরােি গে কেমন চলা এবং সম্ভবে এ�টি ্াডড় চালামনার মূল্যায়ন গ্রহণ �রা। 
আপনার ডিমেনডিয়া কবমড় চলার সামথ সামথ এেন এ� সেয় আসমব রখন 
আপনাম� ্াডড় চালামনা বধে �রমে হমব। 

রডে আপনার ্াইডভং লাইমসসে থাম� োহমল আইন বমল কর আপনাম� 
অবশ্ই কগ্রর ডব্রমরমন Driver and Vehicle Licensing Agency 
(DVLA) আর নে গোন গে আয়ারল্যামন্ Driver and Vehicle Agency 
(DVA) -ক� অডবলমম্ব আপনার ডিমেনডিয়ার করা্ডনণ গেময়র ডবেময় বলমে 
হমব। আপডন োমের করা্ামরাম্র ডববরমণর েন্য পৃষ্ঠা 135-এ শুরু �রা 
অন্য উপমরা্ী সংস্াগুডল কেখুন। আপনার অবশ্ই আপনার ্াডড়র ডবো�ারী 
সংস্াম� ো োনামে হমব।

ডিডভএলএ বা ডিডভএ আপনার িাতিারম� আপনার অবস্ার ডবেময় ডেঞোসা 
�রমবন। এছাড়া োরা আপনাম� এ�টি ্াডড় চালামনার মূল্যায়ন �রমে বলমে 
পামরন। োরপর োরা ডসদ্ধান্ত কনমবন কর আপডন এখমনা ্াডড় চালামে পারমবন 
ড�না। 

ডিমেনডিয়া থা�া অমন� ব্যডতি কস্ছোয় ্াডড় চালামনা বধে �মর কেন। রখন 
আপডন �ে আত্মডবশ্বাসী কবাধ �রমবন বা কচনা পমথ হাডরময় রামবন েখন বধে 
�মর কেওয়াই ভামলা। ্াডড় চালামনা বধে �রার সামথ োডনময় কনওয়া �ঠিন 
হমে পামর ড�ন্তু এর ড�ছু লাভ আমছ। এমে অন্তর্ গেতি হল �ে চামপর সম্মুখীন 
হওয়া এবং ডবো আর কেমলর অথ গে বাঁচামনা। ডব�ল্প রাত্রা �রার উপায়গুডলর 
সুমরা্ ডনময় আপডন এই পডরবেগেমনর সামথ োডনময় ডনমে পামরন করেন এ�টি 
ডবনামূমল্য বাস পাস ডনময় বা ট্াডক্স বা 'িায়াল এ রাইি' পডরমেবা ব্যবহার 
�মর। পডরবার এবং বন্ধুমের সামথ আপডন ক�েন কবাধ �রমছন কস ডবেময় 
আমলাচনা �রুন। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 1504, Driving
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কাজ ক�া
রডে আপডন এখমনা �াে �মরন োহমল ডিমেনডিয়ার করা্ডনণ গেময়র পর ো 
চাডলময় রাওয়া সম্ভব। ডিমেনডিয়া প্মে্�ম� আলাোভামব প্ভাডবে �মর, 
এবং �াে �মর রাওয়া আপনার িারীডর� এবং োনডস�ভামব ভামলা থা�ার 
েন্য কশ্রয় হমে পামর। ডব�ল্পরূমপ, আপডন েমন �রমে পামরন কর �াে বধে 
�মর কেওয়া আপনার পমক্ সবমচময় ভামলা। োর বেমল আপডন সপ্তামহ �ময়� 
ঘণ্া কস্ছোমসবা �রমে চাইমে পামরন। 

সাহায্য পাওয়া
রডে আপনার �ামে অসুডবধা হয়, আপডন হয়ে আপনার ডনময়া্�েগোর সামথ 
�থা বলার �থা ভাবমে পামরন বা �ী �রমে হমব োর েন্য কপিােীবীর 
পরােি গে ডনমে পামরন। ডবডভন্ন স্ান কথম� সাহায্য এবং পরােি গে পাওয়া রায়, 
রামে অন্তর্ গেতি: 
■  আপনার �ামের োয়্ার োনব স্ে ডবভা্ 
■  আপনার ডেডপ
■  অ্ািভাইেডর, �নডসডলময়িন অ্ান্ আডব গেমরিিন সাডভ গেস (এডসএএস)
■  আপনার করিি ইউডনয়ন, রডে থাম�
■  Citizens Advice 
■  এ�েন অকুমপিনাল কথরাডপস্ট, ডরডন আপনার ভূডে�ায় ড�ছু পডরবেগেন 

�রার ডবেময় পরােি গে ডেমে পামরন 
■  আপনার স্ানীয় েবমসন্টার প্াস অডফমস কস্পিাডলস্ট ওয়া�গে ক�াচ।

আপনা� ডনময়াগকি্ণা� সামথ কথা েলা
ড�ছু ড�ছু চা�ডরমে আপনার করা্ডনণ গেময়র ডবেময় ডনময়া্�েগোম� োনামনার 
বাধ্যবাধ�ো আমছ, োই আপনাম� আপনার চুডতি ডেডলময় ডনমে হমব কেখমে 
কর এরা সঠি� ড� না। রডে আপডন আপনার �ামের অগি ডহসামব ্াডড় 
চালান, োহমল আপনাম� অডবলমম্ব আপনার ডনময়া্�েগোম� এরা োনামে 
হমব। আপডন এরা �রার ডবেময় উডবিগ্ন কবাধ �রমে পামরন, ড�ন্তু োমের এই 
করা্ডনণ গেময়র ডবেময় বলমল আইন বিারা আপডন সুরডক্ে থা�মবন। এ�বার 
আপনার ডনময়া্�েগো োনমল, আইন অনুরায়ী োমের 'সগিে পডরবেগেন' �রমে 
হমব রামে আপডন সক্ে হমল এবং ো চাইমল �াে �রা চাডলময় করমে পামরন।

কাজ রেমে রিওয়া
ক�ান সেয়, আপডন হয়ে �াে কছমড় ডেমে বা আম্ অবসর ডনমে চাইমবন। 
আপনার কপনিমনর অডধ�ামরর ডবেময় পরােি গে কনওয়া গুরুত্বপূণ গে। এরা 
ডবমিেভামব গুরুত্বপূণ গে �ারণ ড�ছু োনুমের েন্য কস্টর কপনিমনর বয়মস 
পডরবেগেন হমছে।

ডিমেনডিয়া থাকা কামজ� েয়সী ে্যডতিমি� জন্য রেডনডফি
রডে আপনার �াে �রার বয়স হয় এবং ডিমেনডিয়া থাম�, আপডন হয়ে 
ডবডভন্ন '�ামের বয়মসর' কবডনডফর োডব �রমে সক্ে হমবন। 

আপনার পডরডস্ডের উপর ডনভগের �মর এগুডলমে অন্তর্ গেতি হমে পামর: 
■	  পামস্ণানাল ইডন্মপমন্ন্স রপমে্ (ডপআইডপ) বা – রডে আপডন 

জ্ন 2013-এর আম্ োডব �মর থাম�ন – ডিমজডেডলডি ডলডভং 
অ্যালাওময়ন্স (ডিএলএ)। এগুডল কসই ব্যডতিমের সহায়োর েন্য 
রামের দেনডন্দন েীবনরাপন, পডরচর গো আর চলামফরার কক্মত্র প্ময়ােন 
আমছ। আপডন এগুডল োডব �রমে পারমবন ড� না ো ডনভগের �রমব আপনার 
প্ময়ােনগুডলর উপর, আপনার করা্ডনণ গেময়র উপর নয়। আমরা েমথ্যর েন্য 
পৃষ্ঠা 68-কে কবডনডফর ডবভা্ কেখুন। 

■	  ওয়াডক্ণং ি্যাক্স ররিডিি – এরা হল এ�টি ডেনস-করমস্টি কবডনডফর রা 
আপডন োডব �রমে পামরন রডে আপডন �ে কবেমন �াে �মরন। ওয়াড�গেং 
ট্াক্স করিডির বধে �মর কেওয়া হমছে আর োর বেমল ইউডনভাস গোল করিডির 
ডনময় আসা হমছে (পৃষ্ঠা 84 কেখুন)। 

■  টি্যািকুিড� ডসক রপ – এরা হল ন্্নেে রা ক�ান ডনময়া্�েগোম� 
আপনাম� আইনে অথ গে কেরামে হমব, রডেও ড�ছু ডনময়া্�েগোর এ�টি 
�ামে অসুস্োর অথ গে কেরামনার ব্যবস্া আমছ রা আমরা কবডি অথ গে কেয়। এরা 
28 সপ্তাহ পর গেন্ত কেওয়া রায় রডে আপনার ক�ান �াে থাম� ড�ন্তু অসুস্ 
থা�ার েন্য �ামে করমে না পামরন। আপনার রা সঞ্চয় আমছ োর বিারা এরা 
প্ভাডবে হমব না। এই কবডনডফর আপনার ডনময়া্�েগো প্োন �মরন, ডরডন 
আপনাম� োডব �রার ডবেময় েথ্য ডেমে পামরন।
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আমগ রথমক পড�কল্পনা ক�া

■  এেপ্লয়মে্ অ্যান্ সামপাি্ণ অ্যালাওময়ন্স – �ামের বয়স থা�া 
ব্যডতিরা রডে খারাপ স্ামস্্র েন্য �াে না �রমে পামরন োমের েন্য এরা 
হল মুখ্ কবডনডফর। এরা আপনার ন্যািনাল ইনসু্মরসে-এ কেওয়া অবোমনর 
কর�ি গে বা ডেনস করমস্টর োধ্যমে হমে পামর। এছাড়া ইএসএ আপনাম� 
ের গেম্মের সুে কেরামনার েন্য সহায়ো ডেমে পামর, রডে আপনার ো 
প্ময়ােন হয়। 

■  ইনকাে সামপাি্ণ – এরা হল এ�টি ডেনস-করমস্টি কবডনডফর রা ড�ছু 
ব্যডতিম� কেওয়া হয়, রামে অন্তর্ গেতি ড�ছু ক�য়ারার, রামের �াে কখাঁোর 
প্ে্ািা না �রা হয়। এরা আপনাম� সাধারণ েীবনরাপমনর খরচ প্োন 
�মর এবং ো অন্য কবডনডফরগুডলর উপমর কেওয়া হয় করেন ক�য়ারারস 
অ্ালাওমরসে এবং স্ট্াটুরডর ডস� কপ। অসুস্ো বা অক্েোর েন্য কর 
কবডির ভা্ ব্যডতিরা ইন�াে সামপার গে পাডছেমলন োমের এই ভাো আয়-
স্ড�গেে এেপ্য়মেন্ট অ্ান্ সামপার গে অ্ালাওময়সে ডেময় প্ডেস্াডপে �রা 
হমব (উপমর কেখুন)।

■	  হাউডজং রেডনডফি এেং কাউডন্সল ি্যাক্স সামপাি্ণ (পৃষ্ঠা 72-কে 
অন্য কবডনডফরগুডল কেখুন)।

আপনার করা্ডনণ গেময়র পমর, এরা গুরুত্বপূণ গে হয় কর আপডন সবগুমলা কবডনডফর কচ� 
�রান। Age UK বা Citizens Advice-এ এ�েন পরােি গেোোর সামথ 
�থা বলুন।

ইউডনভাস্ণাল ররিডিি
ইউডনভাস গোল করিডির, রা 2013 সামল শুরু �রা হয়, অমন� �ামের বয়মসর 
ডেনস-করমস্টি কবডনডফরগুডলম� প্ডেস্াডপে �রমছ। এমে অন্তর্ গেতি আয়-
স্ড�গেে এেপ্য়মেন্ট অ্ান্ সামপার গে অ্ালাওময়সে, হাউডেং কবডনডফর এবং 
ওয়াড�গেং ট্াক্স করিডির। এরা সারা কেমি চালু �রা হমছে। প্থমে এরা শুধু নতুন 
োডবর েন্য বলবৎ হমব আর 2019 কথম� ো বেগেোন োডবর েন্যও প্মরাে্ 
হমব। 

ইউডনভাস গোল করিডির এ�� োডস� ড�ডস্ত ডহসামব েীবনরাপমনর খরচ, 
আবাসমনর খরচ, ডিশুমের েন্য অথ গে (রডে থাম�) এবং অক্েো বা পডরচর গোর 
োডয়ত্বগুডল কথম� হওয়া অডেডরতি খরমচর েন্য কেওয়া হয়। এমে ক�য়ারারস 
অ্ালাওময়সে, ন্যািনাল ইনসু্মরসে কবডনডফরগুডল, �াউডসেল ট্াক্স সামপার গে বা 
কপনিন করিডির এমে অন্তর্ গেতি নয়। 

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 1509, Employment

আপনা� প�েি্ণী পিমক্প
আপনা� আডথ্ণক ডেষয় ডঠক করুন এেং 
ডনডচিি করুন রয সে িডললপত্ এক জায়গায় 
থামক। 

আপনা� উইল ডলখকুন ো আপমিি করুন এেং 
অ্যািডন্ণ ো অ্যািডন্ণগরমক ডনময়াগ করুন। 

আপনা� এেং থাকমল আপনা� রকয়া�াম�� 
জন্য রেডনডফি প�ীক্া� ে্যেস্া করুন। 

আপনা� র�াগডনর্ণময়� ডেষময় ডিডভএলএ ো 
ডিডভএ, এেং আপনা� গাডে� ডেোকা�ীমক 
জানান (যডি আপডন গাডে োলান)। 



ডিমেনডিয়া গাইি

1
2
3
4
5
6
7
8
9

আম�া তম্যে� জনযে  
alzheimers.org.uk-তত যান।86

5

87

এই ডেভামগ

মুখ্ ডবেয়গুডল: ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের েন্য পডরমেবা 88
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द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं

5

86



ডিমেনডিয়া গাইি

5

8988

ডিমেনডিয়া থাকা ে্যডতিমি� জন্য পড�মষো

5

মুখ্ ডবেয়গুডল: ডিমেনডিয়া থাকা 
ে্যডতিমি� জন্য পড�মষো
রথাসম্ভব কবডি সেময়র েন্য ভামলাভামব থা�া এবং স্াধীন থা�ার 
েন্য সহায়ো পাওয়া রায়। েথ্য এবং সহায়োর মুখ্ উৎসগুডল হল 
এনএইচএস, কসাশ্াল সাডভ গেমসস, কবসর�াডর ক�া্াডনগুডল এবং 
চ্াডরটি ও অলাভেন� সংস্াগুডল।

পাওয়া পডরমেবাগুডল অঞ্চল কথম� অঞ্চমল আলাো হয়। আপনার 
এলা�ায় পডরমেবা খু ুঁেমে, আপনার ডেডপ, স্ানীয় কেেডর পডরমেবা 
বা কলা�াল অথডরটি (�াউডসেল) কসাশ্াল সাডভগেমসস ডিপার গেমেন্টম� 
করা্ামরাম্র োধ্যমে শুরু �রুন। এছাড়া আপডন Alzheimer's 
Society, Citizens Advice বা NHS Choices 
(এনএইচএস চয়মসস)-এ কচষ্টা �রমে পামরন। 

Alzheimer's Society, Dementia UK (ডিমেনডিয়া 
ইউম�), Age UK এবং Carers UK (ক�য়ারারস ইউম�)-র 
েে সংস্াগুডল ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতি, োমের পডরবার এবং 
ক�য়ারারমের ডবডভন্ন উপাময় সহায়ো �রমে পামরন। এমে অন্তর্ গেতি 
ডিমেনডিয়া সামপার গে �েতী এবং সামপার গে গ্রুপগুডল, করডলমফান 
কহল্পলাইনগুডল এবং েথ্য সােগ্রী। পৃষ্ঠা 136–144-কে 
করা্ামরাম্র ডববরণ কেওয়া আমছ।

স্াস্্ এবং কসাশ্াল ক�য়ার কপিােীবীমের কথম� অমন� সহায়ো 
পাওয়া রায়, করেন �ডেউডনটি নাস গে, ডিমেনডিয়া সামপার গে �েতী এবং 
অকুমপিনাল কথরাডপস্ট। রডে আপনার বাসায় ডচড�ৎসা্ে নয় এেন 
সহায়োর প্ময়ােন হয়, করেন রান্না �রায় সাহায্য, প্থে পেমক্প 
হল আপনার কলা�াল অথডরটির কসাশ্াল সাডভগেমসস ডিপার গেমেন্টম� 
এ�টি প্ময়ােমনর মূল্যায়ন �রার েন্য বলা।

কসাশ্াল সাডভগেমসস আপনার সামথ এ�টি পডরচর গো বা সহায়োর 
পডর�ল্পনা দেডর �রমব রা বলমব আপডন ক�েনভামব আপনার 
প্ময়ােন কেরামনা কহা� ো চান। ড�ছু পডরমেবার েন্য োরা হয়ে 
আপনাম� অথ গে ডেমে বলমব। ইংল্যামন্র সব কলা�াল অথডরটি এখন 
ব্যডতি্ে বামের নামে ব্যবস্া কেমন চলমছ। এরা সরাসডর কপমেমন্টর 
োধ্যমে পাওয়া করমে পামর। এরা হল আপনাম� সরাসডর কেওয়া অথ গে 
রা আপডন ডবডভন্ন ধরমণর পডরচর গো এবং সহায়োর েন্য খরচ �রমে 
পামরন।

ড�ছু ড�ছু পডরমেবা আমছ রা ডবমিেভামব ডিমেনডিয়া থা�া 
অল্পবয়সী ব্যডতিমের েন্য দেডর �রা। আপনার কেেডর ডলিডন�, ডেডপ 
বা স্ানীয় Alzheimer's Society আপনাম� বলমে পামর কর 
আপনার এলা�ায় �ী পাওয়া করমে পামর।
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সহায়িা� জন্য রকাথায় রযমি হমে
আপনার ডিমেনডিয়া আমছ কসরা োনা ভয়াবহ হমে পামর এবং ো ভডবষ্যমের 
ডবেময় অমন� প্শ্ন তুমল ধমর। সাহায্য চাওয়া �ঠিন হমে পামর, ডবমিেে 
আপডন রডে ডচর�াল স্াধীন ডছমলন। আপনার হয়ে েমন হমে পামর কর ো 
আপনার অডবলমম্ব প্ময়ােন কনই, ড�ন্তু এরা োনা উপমরা্ী হমে পামর কর 
আপনার ো প্ময়ােন হমল অমন� ধরমণর েথ্য এবং সহায়ো পাওয়া রামব। 

অমন� সহায়ো পাওয়া রায় রা আপনাম� সাহায্য �রমে পামর। করেন, ক�ান 
সামপার গে গ্রুমপ ড্ময় আপডন এ�ই পডরডস্ডেমে থা�া ব্যডতিমের সামথ ডেডলে 
হমে পামরন এবং আপনার অনুভূডে, অডভঞেো এবং উপমরা্ী েথ্য োমের 
োনামে পামরন। এর ফমল আপডন উচ্চ োমনর েীবনরাপন �রমে পামরন। রডে 
আপডন চান, আপনার বাসায় আমরা কবডিডেন ধমর বাস �রমে সাহায্য �রার 
েন্যও সহায়ো পাওয়া রায়।

আপডন সম্ভবে আপনার স্ামস্্র েন্য আপনার ডেডপ-র সামথ করা্ামরাম্র 
�থা োনমবন। ড�ন্তু আপনার কলা�াল অথডরটি (�াউডসেল) �ী সাোডে� 
পডরচর গো এবং সহায়ো প্োন �রমে পামরন োর ডবেময় আপডন নাও োনমে 
পামরন। োরা ডবডভন্ন ধরমণর ডচড�ৎসা ছাড়া পডরচর গো এবং সাহায্য প্োন 
�রমে বা োর ব্যবস্া �রমে পামরন। ড�ছু পডরমেবা ডবনামূমল্য পাওয়া রায় 
ড�ন্তু আপনাম� হয়ে অন্যগুডলর েন্য অথ গে কেরামে হমব, রা ডনভগের �রমব 
আপনার আয় এবং সঞ্চময়র উপর।

করভামব পডরচর গো এবং সহায়ো প্োন �রা হমছে োমে পডরবেগেন আসমছ। 
ডবমিেে ইংল্যামন্র েমধ্য এনএইচএস, কসাশ্াল ক�য়ার এবং অন্য 
সংস্াগুডলর েমধ্য অমন� ঘডনষ্ঠভামব �াে �রার এ�টি প্মচষ্টা কেখা রামছে। 
আপডন হয়ে কেখমবন কর আপনার সাধারণভামব রাওয়া ডেডপ প্্া�টিমসর 
বেমল আপডন এ�টি 'হাব'-এ (করখামন অমন� আলাো ধরমণর কপিােীবীরা 
এ�সামথ �াে �মরন) রামবন। সব আমলাচনার মূমল এরাই থা�া ের�ার 
কর আপনার �ামছ সবমচময় গুরুত্বপূণ গে �ী। আপডন হয়ে কেখমবন কর, রডে 
আপনার অমন�গুডল আলাো আলাো েীঘ গে-কেয়ােী অসুখ থাম�, আপডন এ�বার 
ডভডের �মর এই স�মলর ডবেময় সাহায্য পামবন, অমন�গুডল আলাো আলাো 
অ্াপময়ন্টমেমন্টর পডরবমেগে।

ন্যািনাল রহলথ সাডভ্ণস (এনএইেএস)
কবডির ভা্ োনুে ইডেেমধ্যই এনএইচএস-এর োধ্যমে স্াস্্ পডরমেবা ব্যবহার 
�মর থা�মবন করেন ডেডপ বা কস্পিাডলস্ট (করেন ক�ান �নসালমরন্ট)। এছাড়া 
আপডন হয়ে কেেডর ডলিডনম� উপডস্ে কথম�মছন। এনএইচএস বিারা প্োন 
�রা পডরমেবাগুডল ডবনামূমল্য হয়।

অমন� ধরমণর এনএইচএস কপিােীবীরা সাহায্য �রমে পামরন, করেন:
■	  ডেডপ
■	  কেডি�াল ডবমিেঞে, করেন েনস্তত্বডবে (োনডস� স্ামস্্র েন্য), 

কেডরয়াডরিডিয়ান (বৃদ্ধ ব্যডতিমের িারীডর� করা্গুডলর েন্য) এবং 
ডনউমরালডেস্ট (েডস্তষ্ক এবং স্ায়ুর করাম্র েন্য)

■	  নাস গে, করেন প্্া�টিস নাস গে, ডিডট্র্ বা �ডেউডনটি নাস গে, �ডেউডনটি 
সাইড�য়াডরি� বা �ডেউডনটি োনডস� স্ামস্্র নাস গে, এবং ডবমিেঞে 
ডিমেনডিয়া নাস গে করেন অ্ািডেরাল নাস গে

■	  অকুমপিনাল কথরাডপস্ট - োরা আপনাম� প্াে্ডহ� েক্োগুডল বোয় 
রাখমে সাহায্য �মর (ক�ান ক�ান অঞ্চমল এগুডল কসাশ্াল সাডভগেমসস-এর 
োধ্যমে পাওয়া রায়, এনএইচএস-এর োধ্যমে নয়)

■	  েনস্তত্ত্বডবে – স্মৃডে এবং অন্য োনডস� ক্েোর ডবিে মূল্যায়মনর েন্য, 
আচরমণ পডরবেগেমনর সহায়োর েন্য এবং �থা বলার কথরাডপর েন্য করেন 
ডসডবটি

■	  অডিওলডেস্ট - শ্রবমণর েন্য
■	  অপমরামেডরিস্ট - দৃডষ্টর েন্য
■	  েন্তডচড�ৎস� - োঁে এবং মুমখর স্ামস্্র েন্য
■	  ডফডেওমথরাডপস্ট - ব্যায়াে এবং নড়াচড়ার েন্য
■	  ডচমরাপডিস্ট - পাময়র েন্য
■	  বাচন এবং ভাো কথরাডপস্ট (োরা ড্লমে অসুডবধার েে সেস্ামেও 

সাহায্য �রমে পামরন)
■	  �াউমসেলর - �থা বলার কথরাডপর েন্য
■	  িাময়মরডিয়ান - খাদ্যাভ্াস এবং পুডষ্টর েন্য
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রসাি্যাল সাডভ্ণমসস এেং সাোডজক পড�েয্ণা
কসাশ্াল সাডভগেমসস আপনাম� সাহায্য �রমে পামর ডস্র �রমে কর �ী �ী 
সহায়ো আপনার এবং আপনার ক�য়ারামরর লা্মে পামর। এছাড়া োরা হয়ে 
আপনার েন্য পডরচর গো এবং সহায়োর ব্যবস্া �রমে পামর, রডেও ো প্ায়ই 
অন্য ক�ান সংস্া প্োন �রমব। কহােম�য়ার �েতী এবং ব্যডতি্ে সহায়ম�রা 
আপনাম� রথাসম্ভব কবডি সেয় ধমর স্াধীন থা�মে সাহায্য �মর এবং আপডন 
চাইমল আপনার ডনমের বাসায় থা�মে পামরন। 

কলা�াল অথডরটি কর পডরমেবাগুডল প্োন বা ব্যবস্া �রমে পামর োমে 
অন্তর্ গেতি: 
■	  বাসায় এবং োর আমিপামি সাহায্য - করেন, ক�না�ারা, রান্না, পডরষ্কার 

�রা বা কধাওয়া আর কপািা� পরার ডবেময়
■	  েীবনরাপন সহেের �রা বা আপনার বাসা আমরা ডনরাপে �রার েন্য 

সরজোে আর অডভমরােন - করেন, এ�টি উপমর ওঠামনা রয়মলর সীর, হ্ান্ 
করইল বা এ�টি �াব গেন েমনাক্সাইি ডিমরর্র।

■	  বাসায় খাবামরর ডবেময় সাহায্য
■	  ওষুধ গ্রহণ �রায় সাহায্য
■	  কি কসন্টার বা সামপার গে গ্রুমপ স্ামনর ব্যবস্া �রা
■	  ডবমলর ব্যবস্াপনা �রা আর অথ গে কেরামনা, �া্েপত্র সােলামনা আর 

কবডনডফর োডব �রায় সাহায্য
■	  ডবরামের সেয় পডরচর গো (ডনয়ডেে ক�য়ারারমের ডবরডে ডনমে কেওয়ার েন্য 

অস্ায়ী ক�য়ার)
■	  েধ্যে সেয় পডরচর গো বা পুনরায় সক্ে �রা (সহায়ো ও পডরমেবা রা 

ব্যডতিমের হাসপাোমল ভডেগে থা�ার পমর স্াধীনভামব বাসায় বাস �রার 
ক্েো ডফমর কপমে সাহায্য �মর)

■	  এক্সরিা ক�য়ার হাউডেং (বাসা করখামন পডরচর গো এবং সহায়ো অবস্ামন 
পাওয়া রায়)।

কসাশ্াল সাডভগেমসস কথম� কবডিরভা্ েথ্য ডবনামূমল্য পাওয়া রায়। আপনার 
প্ময়ােনগুডলর মূল্যায়নও ডবনামূমল্য �রা রায় (পৃষ্ঠা 96-কে ড�ভামব কসাশ্াল 
ক�য়ার ব্যবহার �রা রায় কেখুন)। রখন বাসায় পডরচর গো এবং সহায়ো পাওয়ার 
ডবেয় আমস, ড�ছু ব্যডতি ো ডবনামূমল্য পামব ড�ন্তু অন্যমের অথ গে খরচ �রমে 
হমব। এরা ডনভগের �রমব আপনার �ী ধরমণর সহায়ো ের�ার এবং আপনার 
আডথ গে� পডরডস্ডের উপমর।

রডে ক�ান ব্যডতি ডিমেনডিয়া থা�া �ামরা পডরচর গো �মরন, োরা োমের 
ডনমেমের প্ময়ােনও মূল্যায়ন �রামে পামরন। পৃষ্ঠা 103-এ ক�য়ারারমের 
েন্য সহায়ো কেখুন। 

ে্যাড�ডি এেং অলাভজনক সংস্া
চ্াডরটি এবং অলাভেন� সংস্াগুডল আপনার এবং আপনার ক�য়ারার আর 
পডরবারমের েন্য স্ানীয় সহায়ো, পরােি গে এবং েমথ্যর েন্য এ�টি মূল্যবান 
উৎস হমে পামর। োেীয় সংস্াগুডলমে অন্তর্ গেতি Alzheimer's Society, 
Dementia UK, Age UK, Carers UK এবং Carers Trust 
(ক�য়ারারস রিাস্ট)। আপডন আমরা েমথ্যর েন্য োমের োেীয় কহল্পলাইমন 
�ল �রমে পামরন, ওময়বসাইমর করমে পামরন বা স্ানীয় অডফমস কেখা �রমে 
পামরন (রডে ো থাম�)। ডেঞোসা �রুন ডনম্নডলডখে পডরমেবাগুডল স্ানীয়ভামব 
পাওয়া রায় ড� না আর ো ড�ভামব ব্যবহার �রমে হমব:
■	  ডিমেনডিয়া পরােি গেোো
■	  ডিমেনডিয়া সহায়ো �েতী
■	  ডবমিেঞে ডিমেনডিয়া নাস গে
■	  ডিমেনডিয়া সহায়ো ক্াষ্ঠী
■	  ডিমেনডিয়া �্ামফ
■	  কি কসন্টার
■	  ডবমফ্রডন্ং
■	  ্ ান ্াওয়া ক্াষ্ঠী
■	  অ্ািমভাম�ডস পডরমেবা
■	  করডলমফান কহল্পলাইন
■	  আমলাচনার কফারাে 
■	  েথ্য – অনলাইন এবং ছাপামনামে, করেন বই আর ডলফমলর।

সংস্া এবং করা্ামরাম্র ডববরমণর েন্য, পৃষ্ঠা 131-এ Alzheimer's 
Society পডরমেবা এবং সহায়ো কেখুন এবং পৃষ্ঠা 135-এ শুরু হওয়া অন্য 
উপমরা্ী সংস্াগুডল কেখুন।
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রেস�কাড� রকা্াডন
অমন� ধরমণর কবসর�াডর সংস্া আমছ রারা ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের 
েন্য বাসায় পডরচর গো এবং সহায়ো প্োন �মর (ক�ান ক�ান সেময় োম� 
'কিাডেডসলাডর ক�য়ার' বলা হয়)। আপডন আপনার ব্যডতি্ে বামের (পৃষ্ঠা 
98 কেখুন) বা ডনমের অথ গে কথম� এ�েন কহােম�য়ার ওয়া�গোর বা পামস গোনাল 
অ্াডসস্ট্ান্ট-এর েন্য অথ গে কেরামে পারমবন।

আপনার এলা�ার করডেস্টাি গে এমেডসেমের োডল�া কথম�, আপনার স্ানীয় 
কসাশ্াল সাডভগেমসস, The UK Homecare Association Ltd 
(ইউম� কহােম�য়ার অ্ামসাডসময়িন ডলডেমরি)-এর সামথ করা্ামরা্ �রুন বা 
প্াসডগি� ডনয়ন্ত্রম�র ওময়বসাইমর রান। এগুডল হমব:
■	  ইংল্যামন্ Care Quality Commission (ক�য়ার ক�ায়াডলটি 

�ডেিন) (ডসড�উডস)
■	  Care and Social Services Inspectorate (ক�য়ার অ্ান্ 

কসাশ্াল সাডভগেমসস ইসেমপর্মরর) ওময়লস
■	  নে গোন গে আয়ারল্যান্-এ দ্য Regulation and Quality 

Improvement Authority (করগুমলিন অ্ান্ ক�ায়াডলটি 
ইেপ্রুভমেন্ট অথডরটি) (আরড�উআইএ)। 

আপডন োমের করা্ামরাম্র ডববরমণর েন্য পৃষ্ঠা 135-এ শুরু �রা অন্য 
উপমরা্ী সংস্াগুডল কেখুন।

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 1503, Health and social care 
professionals

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका
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alzheimers.org.uk पर जाएरं

5

94



5

97
0300 222 1122 নম্বরে National Dementia Helpline  
(ন্যাশনযাল ডিরেনডশয়যা হেল্পলযাইন)-হে েল েরুন।

ডিমেনডিয়া গাইি

96

ডিমেনডিয়া থাকা ে্যডতিমি� জন্য পড�মষো

5

রসাি্যাল রকয়া� ডকভামে পামেন
েলূ্যায়মন� প্রময়াজন (ো 'কডেউডনডি রকয়া� 
অ্যামসসমে্')
রডে আপডন েমন �মরন কর আপনার কলা�াল অথডরটি কথম� আপনার সাহায্য 
এবং সহায়োর প্ময়ােন, প্থে পেমক্প হল এ�টি প্ময়ােন মূল্যায়ন 
�রা রাম� আম্ '�ডেউডনটি ক�য়ার অ্ামসসমেন্ট' বলা হে। এরা আপনার 
িারীডর�, োনডস� এবং আমবড্� ভামলা থা�ার ডে� কেমখ। এরা ডচডনিে 
�রমে কচষ্টা �মর আপনার প্ময়ােনগুডল �ী, আপনার েন্য �ী �ী গুরুত্বপূণ গে 
এবং �ী ধরমণর পডরচর গো এবং সহায়ো আপনাম� সাহায্য �রমব।

এই মূল্যায়মন স্পৃতি থা�মবন আপডন, আপনার পডরচর গোয় েডড়ে ব্যডতি্ণ 
(করেন পডরবার এবং বন্ধুরা) এবং কসাশ্াল সাডভ গেমসস কথম� �ামরার েমধ্য 
আমলাচনা। এছাড়া আপনাম� হয়ে সম্ভবে এ�টি প্শ্নোলা ভরমে বলা হমব 
-রডে আপনার প্ময়ােন হয় কসাশ্াল সাডভগেমসস হয়ে এডবেময় আপনাম� 
সাহায্য �রমে পামর, বা আপডন ডবশ্বাস �মরন এেন �াউম� সাহায্য �রমে 
বলমে পামরন। 

এই মূল্যায়ন বাস �রার ব্যবস্া, আপডন ডনমের েন্য �ী �রমে পামরন আর 
পামরন না, আপনার থা�া ক�ান ডচন্তা আর আপনার ড�ভামব সহায়ো প্ময়ােন 
এইগুডল আওোর্তি �মর। বন্ধু বা পডরবামরর সেস্রা এছাড়া োমের ধারণা 
োনামে পামরন। এছাড়া কসাশ্াল সাডভগেমসস ডেডপ এবং অন্য কপিােীবীমের 
োমের েোেে োনামে বলমে পামর।

মূল্যায়মনর ব্যবস্া �রমে আপডন সরাসডর কসাশ্াল সাডভগেমসস-এর সামথ 
করা্ামরা্ �রমে পামরন। এছাড়া আপনার ডেডপ, পরােি গেোো বা আপনার 
পডরচর গোয় েডড়ে থা�া অন্য কপিােীবীরা আপনাম� করফার �রমে পারমবন। 
কসাশ্াল সাডভগেমসস কথম� মূল্যায়ন এবং কবডিরভা্ পরােি গে ডবনামূমল্য পাওয়া 
রায়।

পড�েয্ণা আ� সহায়িা পাওয়া 
এ�বার আপনার প্ময়ােনগুডল মূল্যায়ন �রা হমল, রডে কসাশ্াল সাডভগেমসস 
ডসদ্ধান্ত কনয় কর আপডন সহায়োর েন্য করাগ্, োরা আপনার পডরচর গোর 
পডর�ল্পনা আর সহায়ো �রার েন্য �াউম� ডনময়া্ �রমব। এরা সাধারণে 
এ�েন কসাশ্াল ওয়া�গোর হমব। োরা আপনার সামথ এ�সামথ �াে �মর 
এ�েে হমবন ড�ভামব আপনার প্ময়ােন এেন ভামব কেরামনা রায় রা 
আপনার সবমচময় ভামলাভামব উপযুতি হয়। োরপর োরা 'পডরচর গো এবং 
সহায়ো পডর�ল্পনা' নামে এ�টি েডলল দেডর �রমবন আর োর এ�টি �ডপ 
আপনাম� কেমবন। 

আপনার প্ময়ােন থা�া ড�ছু পডরমেবা কসাশ্াল সাডভ গেমসস হয়ে ডনমেরাই 
প্োন �রমব বা োরা কবসর�াডর সংস্া বা চ্াডরটির �থা োনামব রারা 
সাহায্য �রমে পামরন। ড�ছু ব্যডতি োমের েন্য পডরমেবাগুডলর ব্যবস্া 
ডনমেরাই �রমে চান, প্ায়ই এ� আত্মীয় বা বন্ধুর সাহাময্য।

যখন রকান স্াস্্য ো পড�েয্ণা রপিাজীেী� 
সামথ রিখা ক�া হয়

■    যডি আপডন ডনডচিি না থামকন রয রকান ে্যডতি রক ো 
িামি� ভূডেকা কী, িামি� িা ে্যাখ্যা ক�মি েলকুন।

■  যখন আপডন অ্যাপময়্মে্গুডল� জন্য যান রকান 
েন্ধকু ো আত্ীয়মক আপনা� সামথ থাকা� জন্য েলকুন।

■  যাো� আমগ ডেন্তা করুন রয আপডন এই তেঠমক 
আপডন কী আমলােনা ক�মি োইমেন এেং যডি 
আপডন িা ভকুমল যান, িা ডলমখ �াখকুন।

■  িা�া আপনামক রকানডকেকু গুরুত্বপূর্ণ েলমল িা ডলমখ 
�াখকুন। এোো আপডন িামি� আপনা�া যা কথা 
েমলমেন এেং রকান সম্মি হওয়া পিমক্পগুডল� 
সা�সংমক্প ডলমখ ডিমি েলমি পাম�ন।

■  Alzheimer's Society একডি পকুডস্তকা তিড� কম� 
যা� নাে োই ডভডজি� েকুক যা আপনামক আপনা� 
রিখা ডেডভন্ন রপিাজীেীমি� ে্যাপাম� রখয়াল �াখমি 
সাহায্য কম�। 
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আপনার পডরচর গো আর সহায়োর খরচ আপনাম� ডেমে হমে পামর। এরা 
আপনার আডথ গে� পডরডস্ডের উপর ডনভগের �রমব, করেন আপনার আয়, সঞ্চয় 
এবং অন্য স্ডতে। রডে আপডন আপনার ডনমের বাসায় থাম�ন োহমল 
আপনার বাসার মূল্য সাধারণে ডবমবচনা �রা হমব না।

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 418, Assessment for care 
and support in England, W418, Assessment for 
care and support in Wales, NI418, Community care 

assessment

ে্যডতিগি োমজি
রডে কলা�াল অথডরটি আপনার পডরচর গোর ড�ছুরা বা সবরা অথ গে কেরায়, োহমল 
োমের এ�টি ব্যডতি্ে বামেমরর ডবেময় আপনার সামথ �থা বলা উডচে। এরা 
হল কসই অমথ গের পডরোণ রা আপনার পডরচর গো এবং সহায়োর প্ময়ােন কেরামে 
কলা�াল অথডরটি আপনার েন্য বরাদ্দ �মরমছ। আপডন কর পডরচর গো পান োর 
উপর ডনয়ন্ত্রণ এবং ডব�ল্প ডেমে ব্যডতি্ে বামেমরর ডিোইন �রা হময়মছ।

আপডন কসাশ্াল সাডভ গেমসস-ক� আপনার হময় আপনার ব্যডতি্ে বামেমরর 
ব্যবস্াপনা �রমে বলমে পামরন। এর অথ গে হল কর আপনাম� �া্েপত্র ডনময় 
�াে �রমে হমব না, ড�ন্তু ড�ভামব আপনার সহায়ো �রা হমব কস ডবেয়টি 
এ সমত্ত্বও আপডন কবমছ ডনমে পারমবন। বা আপডন আপনার ব্যডতি্ে বামের 
সরাসডর কপমেন্ট ডহসামব পাওয়া কবমছ ডনমে পামরন। এর অথ গে হল কর আপনার 
সহায়োর পডর�ল্পনা অনুরায়ী ড�ভামব ো খরচ �রা হময়মছ োর কর�ি গে 
রাখার েন্য আপডন বা এ�েন পডরবামরর সেস্ বা বন্ধু োডয়ত্বিীল থা�মবন। 
আপনার সরাসডর কপমেন্টগুডলর ব্যবস্াপনা �রায় সহায়ো �রমে পামর এেন 
স্ানীয় সংস্াগুডলর ডবেময় কসাশ্াল সাডভ গেমসস আপনাম� োনামে পারমবন।

আপডন এই অথ গে ডবডভন্নভামব ব্যবহার �রমে পামরন, রেক্ণ না ো আপনার 
ক�য়ার পডরচর গো এবং সহায়ো পডর�ল্পনায় অন্তর্ গেতি রময়মছ। এই পডর�ল্পনাটি 
এেন ডবেয় ডচডনিে �রমব রা আপনার �ামছ গুরুত্বপূণ গে আর েীঘ গে সেয় ধমর 
আপনাম� স্াধীনভামব বাঁচমে সাহায্য �মর। এরার ডবেময় আপনার কসাশ্াল 
ওয়া�গোমরর সামথ এ�েে হমে হমব। প্মে্ম� আলাো হন ড�ন্তু ড�ছু ব্যডতি 
এ�েন ব্যডতি্ে সহায়� বা কহােম�য়ারামরর উপর োমের অথ গে খরচ �রমে 
চাইমবন। ক�উ হয়ে ো ক�ান সাোডে� ডরিয়া�লামপ খরচ �রমবন, ক�উ 
�রমবন সরজোমের েন্য রা োমের স্াধীনভামব বাঁচমে সাহায্য �রমব, বা এেন 
প্যুডতির ডপছমন রা োমের করা্ামরাম্ থা�া সম্ভব �রমব। ড�ন্তু, এরা অন্য 
ডেডনমের ডপছমনও খরচ �রা করমে পামর - এরা ডনভগের �রমব কর আপনার 
পডর�ল্পনায় �ী ডবেময় সম্ে হওয়া ক্মছ। 

কসাশ্াল সাডভগেমসসম� ব্যডতি্ে বামেমরর ডবেময় সাহায্য এবং েমথ্যর েন্য 
বলুন। োরা আপনাম� এেন স্ানীয় সংস্াগুডলর ডবেময় োনামে পারমবন রারা 
আপনাম� বুঝমে সাহায্য �রমবন ড�ভামব ো ব্যবহার �রা করমে পামর।

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 532, Paying for care 
and support in England, W532, Paying for care and 
support in Wales, এেং 473, Personal budgets
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�ে বয়সী এ� ব্যডতি ডহসামব, রডে আপডন পু ুঁডেপ্েতে সাোডে� পডরচর গোর েন্য 
করাগ্ হন, আপডন হয়ে কেখমবন কর সরাসডর অথ গেপ্োন �রা হমল আপনার 
ডনমের ব্যবস্া ডনমে �রমে এবং পডরচর গোর েন্য অথ গে কেরামে আপনার 
প্ময়ােনীয় নেনীয়ো আপডন পামবন। এরার ফমল আপনার েন্য উপযুতি 
সহায়ো পাওয়া আপনার পমক্ সহে হমব।

কেেয়সী ে্যডতিমি� জন্য পড�মষো
রডে আপনার 40, 50 আর 60-এর প্থে ডেম� বয়স হয় আর আপনার 
ডিমেনডিয়ার করা্ডনণ গেয় হময় থাম�, োহমল 80 বা 90-র ঘমর বয়স থা�া 
করা্ডনণ গেয় হওয়া �ামরার কথম� আপনার অমন� আলাো আগ্রহ, পডরচর গো আর 
সহায়োর প্ময়ােন থা�মব। করেন, আপনার িারীডর�ভামব সডরিয় থা�ার 
আর �াে �রার (বা এ�েন সগিী থা�ার ডরডন ো �রমছন) ডনভগেরিীল সন্তান 
থা�ার বা সম্ভবে ডনভগেরিীল বাবা-ো থা�ার, এবং এখমনা ের গেম্মের কবাঝা 
থা�ার সম্ভাবনা কবডি। আপনার লক্ণগুডলও আলাো আলাো হমে পামর।

ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের েন্য পডরমেবাগুডল প্ায়ই অডধ� বয়স্ক ব্যডতিমের 
�থা েমন করমখ দেডর �রা হময়মছ, এবং ড�ছু কক্মত্র ো শুধু 65 সামলর কবডি 
ব্যডতিমের েন্য প্াপ্ত। এেন ড� করখামন ক�ান পডরমেবা �ে বয়সী ব্যডতিমের 
েন্য উপলব্ধ, পডরচর গো আর সহায়োর ধরণ আপনার প্ময়ােমনর েন্য রথারথ 
না হমে পামর। 

�ে বয়সী ব্যডতিমের েন্য ডরিয়া�লামপর ক্াষ্ঠীর সংখ্া এবং পডরমেবা 
হয়ে এখমনা সীডেে হমে পামর। ড�ছু খু ুঁেমে এবং এ�ই ধরমণর আগ্রহ থা�া 
োনুমের সামথ ডেডলে হমে আপনাম� হয়ে রাত্রা �রমে হমব। ডিমেনডিয়া 
থা�া �ে বয়সী ব্যডতিমের েন্য ডরিয়া�লাপ, সহায়ো এবং পডরমেবার েন্য 
আপনার কেেডর ডলিডন�, পরােি গেোো, ডেডপ বা কসাশ্াল সাডভ গেমসস-ক� 
ডেঞোসা �রুন। এ�ই ধরমণর পডরডস্ডেমে থা�া বা স্ানীয় এলা�ায় অন্যমের 
সামথ আপনাম�, আপনার পডরবারম� বা ক�য়ারারমের করা্ামরাম্ আনার 
েন্য Alzheimer's Society র সামথ করা্ামরা্ �রুন। 

Alzheimer's Society-র অনলাইন আমলাচনার কফারাে রড�ং 
পময়ন্ট-এ ডিমেনডিয়া থা�া �েবয়সী ব্যডতি এবং োমের ক�য়ারারমের েন্য 
এ�টি ডবভা্ আমছ। এর উপর আমরা েমথ্যর েন্য পৃষ্ঠা 132 কেখুন। আপডন 
হয়ে এরাম� সহায়� েমন �রমে পামরন কসই সংস্াগুডলম� করা্ামরা্ 
�রমে, োমের ওময়বসাইমর করমে, বা োমের ডনউেমলরামরর সাবস্াইব 
�রমে, রারা ক�ান ডবমিে ধরমণর ডিমেনডিয়া থা�া োনুমের সহায়ো �মর।

আম�া িমথ্য� জন্য পকুডস্তকা 688, Young-onset dementia: 
Understanding your diagnosis

আপনা� প�েি্ণী পিমক্প
রসাি্যাল সাডভ্ণমসস-রক একডি প্রময়াজন 
েলূ্যায়মন� জন্য েলকুন। যডি আপনা� 
রকয়া�া� থামক, িা�াও রকয়া�া� েলূ্যায়মন� 
জন্য অনকুম�াধ ক�মি পাম�।

আপনা� এেং আপনা� রকয়া�াম�� জন্য 
স্ানীয় পড�মষোগুডল� ডেষময় জানমি 
Alzheimer's Society � সামথ রযাগামযাগ 
করুন।
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আপনা� ডিমেনডিয়া রেমে যাো� সামথ সামথ 
আপনা� আম�া সহায়িা� প্রময়াজন হমে। প্রায়ই 
একজন - হয়ি আপনা� সগেী ো পড�োম�� সিস্য 
- রেডি� ভাগ সেয় আপনা� পড�েয্ণা ক�মেন। এই 
ডেভাগডি িামি� জন্য রলখা হময়মে, যামি িামি� 
েকুঝমি সাহায্য হয় ডকভামে আপনামক রস�াভামে 
সাহায্য এেং সহায়িা ক�া যায়, আ� ডকভামে 
ডনমজমি� রিখাশুনা ক�া যায়।
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6

মুখ্ ডবেয়গুডল: রকয়া�া�মি� জন্য 
সহায়িা
ডিমেনডিয়া থা�া �ামরার েন্য পডরচর গো �রা লাভেন� হমে পামর, 
এবং ো ইডেবাচ� অনুভূডে ডনময় আসমে পামর, করেন ব্যডতিম� 
সহায়ো �রার কথম� সন্তুডষ্ট। ড�ন্তু এরা অে্ন্ত চামপর ডবেয়ও 
হমে পামর এবং ড�ছু সেয় রা্ হমে পামর। আপডন অমন� ধরমণর 
আমবম্র েধ্য ডেময় করমে পামরন, রামে অন্তর্ গেতি হারামনার ব্যথা, 
কোেী েমন �রা এবং রা্। এরা স্াভাডব�, ড�ন্তু আপডন ক�েন কবাধ 
�রমছন কস ডবেময় �থা বলা এবং ডনমের আমবম্র কো�াডবলা 
�রার কচষ্টা �রা গুরুত্বপূণ গে। 

আপনার ডনমের স্াস্্ এবং ভামলা থা�ার কেখাশুনা �রা গুরুত্বপূণ গে। 
এরা আপনার আর আপনার পডরচর গো �রা ব্যডতির েন্য ভামলা হমব। 
ভারসাযে থা�া খাবার খাওয়ার কচষ্টা �রুন, আর রমথষ্ট ঘুোন আর 
ব্যায়াে �রুন। এছাড়া ডনডচিে �রুন কর আপনার ডনমের েন্য 
ড�ছুরা সেয় থাম�।

আপনার ক�য়ারার মূল্যায়ন এবং আপনার পডরচর গো �রার ভূডে�ায় 
সাহাময্যর েন্য সহায়ো পাবার অডধ�ার আমছ। এছাড়া অমন� 
েথ্য এবং পরােি গে পাওয়া রামছে। ক�য়ারারমের েন্য সহায়োর 
উৎসগুডলমে অন্তর্ গেতি পডরবার এবং বন্ধুরা, স্াস্্ কপিােীবীরা, 
কেেডর পডরমেবাগুডল, কসাশ্াল সাডভগেমসস, ক�য়ারারমের সহায়োর 
ক্াষ্ঠী এবং সংস্াগুডল করেন Alzheimer's Society।

ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের পডরচর গো �রা এ�টু সহেের �রমে 
ড�ছু ব্যবহাডর� উপায় আমছ। োমের েোেে কথম� ডেডনেগুডল 
কেখার কচষ্টা �রুন, এবং োরা রা রা �রমে পারমছন ো �রা চাডলময় 
রাবার েন্য োমের উৎসাহ ডেন, �ারণ ো োমের স্াধীন থা�মে 
সাহায্য �রমব। 

রখন �থা বলমবন, কচাখ কেলান, েন ডেময় শুনুন আর স্পষ্টভামব 
�থা বলুন। এ�সামথ অমন�গুডল প্শ্ন না �রার কচষ্টা �রুন আর 
ব্যডতিম� উতের কেওয়ার সেয় ডেন।

ব্যডতির আচরমণ পডরবেগেন সােলামনা আপনার পমক্ �ষ্ট�র হমে 
পামর। োরা এ�ই ডেডনমের পুনরাবৃডতে �রমে পামরন, আপনার 
ডপছন ডপছন করমে পামরন, কোমর হাঁরমে পামরন বা ডচৎ�ার 
�রমে পামরন। োরা ইছো �মর এগুডল �রমছন না, োই এগুডল 
ব্যডতি্েভামব না কনওয়ার কচষ্টা �রুন। এরা প্ায়ই োমের আপনাম� 
ড�ছু বলার কচষ্টা হয় - করেন োমের ব্যথা হমে পামর, এ�মঘময় 
লা্মে পামর বা হোি লা্মে পামর। রডে ব্যডতির আচরণ আপনার 
পীড়াোয়� বা ডচন্তােন� েমন হয় োহমল এ�েন িাতিামরর বা 
ডিমেনডিয়া টিমের সেমস্র সামথ �থা বলুন - ভামলা হয় ডেডন  
রডে ডবমিেঞে হন। ড�ছু ড�ছু ডেডনে আমছ রা সাহাময্যর েন্য �রা 
করমে পামর।
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0300 222 1122 নম্বর� National Dementia Helpline  
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রকয়া�া�মি� জন্য সহায়িা

ডনমজ� রিখাশুনা ক�া
রডে আপনার ঘডনষ্ঠ �ামরার ডিমেনডিয়ার করা্ডনণ গেয় হময় থাম�, ো োর 
সামথ আপনার স্ম�গের উপর এ� ডবরার প্ভাব কফলমে পামর, ডেডন আপনার 
সগিী, বাবা-ো বা বন্ধু রাই হন না ক�ন। আপডন হয়ে কেখমবন কর আপডন 
সঞোমন ক�ান ডসদ্ধান্ত না ডনময়ই 'ক�য়ারামরর' ভূডে�ায় অবেীণ গে হময়মছন। 

আপডন হয়ে ডনমেম� এ�েন ক�য়ারার ডহসামব ভামবন না, বা কসই নামে 
িা�া পছন্দ �মরন না। আপডন হয়ে এখমনা ডনমেম� সগিী বা বন্ধু েমন 
�মরন। ড�ন্তু আপডন আপনার �থা ডচন্তা �রমবন, রডে আপডন ডিমেনডিয়া 
থা�া �ামরার পডরচর গো �মরন, আপডন এ�ই চ্ামলজেগুডলর সম্মুখীন হমবন 
এবং �খমনা আপনামের দেমনরই সহায়োর প্ময়ােন হমব। 

ডিমেনডিয়া থা�া ক�ান ব্যডতির েন্য পডরচর গো �রা এবং োর সহায়ো �রা 
লাভেন� হমে পামর, ড�ন্তু এরা অে্ন্ত চামপর ডবেয়ও হমে পামর এবং ড�ছু 
সেয় এমে রা্ হমে পামর। রখন এমে �ঠিন কবাধ হয় আর আপনার েমন হয় 
কর এর েন্য আপনার সেয় কনই, োহমল এরা গুরুত্বপূণ গে কর আপডন আপনার 
ডনমের স্াস্্ এবং ভামলা থা�ার উপর নের কেন এবং আপনার প্ময়ােন 
হমল অন্যমের কথম� সহায়ো চান। এরা আপনার আর আপনার পডরচর গো �রা 
ব্যডতির েন্য গুরুত্বপূণ গে। ডিমেনডিয়ার ডবেময় বুঝমে আপনাম� সাহায্য �রমে 
এবং আপনার পডরচর গো �রা ব্যডতিম� রথাসম্ভব সহায়ো �রমে পরােি গে 
পাওয়া রায়।

আমেডগক সহায়িা
ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের পডরচর গো �রার সবমচময় �ঠিন ডবেয়গুডলর 
এ�টি হল আপনার অডভঞেো হওয়া ডবডভন্ন আমব্গুডল। আপডন হয়ে ব্যডতির 
সহায়ো �মর সন্তুডষ্ট কবাধ �রমে পামরন ড�ন্তু এছাড়া আপনার হারামনার ব্যথা, 
কোেী েমন �রা এবং রা্ হমে পামর। ড�ছু ক�য়ারামররা কেমখন কর োরা 
িারীডর�ভামব অে্ন্ত লিান্ত বা ডবেণ্ণ হময় পমড়ন। এরা োনমল সাহায্য হমে 
পামর কর এই অনুভূডেগুডল স্াভাডব� - অন্য অমন� ক�য়ারার এ� র�ে কবাধ 
�মরন।

ড�ন্তু, আপডন ক�ন এেন কবাধ �রমছন ো কবাঝার কচষ্টা �রা এবং আপডন 
ডবশ্বাস �মরন এেন �ামরার সামথ �থা বলা গুরুত্বপূণ গে। আপডন হয়ে এ�েন 
কপিােীবী, বন্ধু বা পডরবামরর সেস্ বা ক�য়ারার সামপার গে গ্রুপ-এর �াউম� 
কবমছ ডনমে পামরন। এছাড়া আপডন রড�ং পময়ন্ট-এর েে ক�ান অনলাইন 
আমলাচনা এবং সহায়োর কফারামে অংিগ্রহণ �রার কচষ্টা �রমে পামরন। 
আমরা েমথ্যর েন্য, (পৃষ্ঠা 131-এ শুরু হওয়া) Alzheimer's Society 
পডরমেবা এবং সহায়ো কেখুন এবং (পৃষ্ঠা 135-এ শুরু হওয়া) অন্য উপমরা্ী 
সংস্াগুডল কেখুন।

ইডিোেক থাকা
ডিমেনডিয়া থা�া ক�ান ব্যডতির পডরচর গো �রা �ঠিন ড�ন্তু ইডেবাচ� থা�মে 
কচষ্টা �রমল সুডবধা হমে পামর। আপনার েীবমনর ইডেবাচ� ডে�গুডলর উপর 
নের ডেমল আপনাম� ডবেয়গুডলর সম্বমধে ভামলা কবাধ �রামে পামর এবং 
আপনাম� চ্ামলমজের সম্মুখীন হমে সাহায্য �রমব। ইডেবাচ� েমনাভাব 
আপনাম� আমরা ভামলা কবাধ �রামে পামর আর আপনার ভামলা থা�ায় উন্নডে 
আনমে পামর। আপডন কর ব্যডতির পডরচর গো �রমছন োর উপরও এরা ইডেবাচ� 
প্ভাব কফলমে পামর।

আপডন �ঠিন সেময়র সম্মুখীন হমবন ড�ন্তু অমন�গুডল আনমন্দর মুহূেগেও 
আসমে পামর। এগুডলর উপর েমনামরা্ কেওয়ার কচষ্টা �রমল সুডবধা হমে 
পামর, ডবমিেে রখন �ঠিন সেয় আমস। এছাড়া আপনার েমন রাখবার কচষ্টা 
�রমে হমব কর আপডন কর ব্যডতির পডরচর গো �মরন োম� আপডন �েরা সাহায্য 
�রমছন। 

আপনামের েমধ্য স্ম�গে ড�ছু পডরবেগেন আসমে পামর, ড�ন্তু োহমলও অমন� 
ড�ছু আমছ রা আপনারা এ�সামথ �রমে পামরন - করেন, ্ান কিানা, হাঁরমে 
রাওয়া বা পুরমনা ফমরাগ্রাফ কেখা। কর �ােগুডল আপনারা এ�সামথ �রমে 
পামরন োর উপর কোর কেওয়ার কচষ্টা �রুন, রা আপডন এ�সামথ �রমে না 
পামরন োর উপর নয়। এেনড� আপডন হয়ে এ�সামথ সেয় �ারামনার নতুন 
নতুন উপায় খু ুঁমে কবর �রমবন। 
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আপনা� স্াস্্য এেং ভামলা থাকা
রখন আপডন ডিমেনডিয়া থা�া ক�ান ব্যডতির পডরচর গো �রমছন, োমের 
প্ময়ােনগুডল আপনার প্ময়ােমনর উপমর রাখা সহে। ড�ন্তু, আপনার ডনমের 
ভামলাভামব কেখাশুনা �রা গুরুত্বপূণ গে। এরা আপনার স্াস্্ এবং ভামলা থা�ায় 
উন্নডে আনমব, এবং এর অথ গে হল ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতির পডরচর গো আপডন 
সবমচময় ভামলাভামব �রমে পারমবন।

আপনা� স্াস্্য
■	  এরা গুরুত্বপূণ গে কর আপডন ভারসাযেপূণ গে খাবার খান এবং ডনয়ডেে ব্যায়ামের 

েন্য সেয় কবর �মরন। হাঁরমে রাওয়া, কুকুরম� হাঁরামনা বা সাঁোর �ারা 
এগুডল সবই সাহায্য �রমে পামর। 

■	  আপনার ডনমের স্ামস্্র েন্য ডনয়ডেে ডেডপ-ক� কেখান এবং ডেডলময় ডনন 
কর আপডন প্্া�টিমসর ক�য়ারার করডেস্টামর অন্তর্ গেতি আমছন। 

■	  রডে আপনাম� আপনার পডরচর গো �রা ব্যডতিটিম� সরামে বা 
তুলমে সহায়ো �রমে হয়, োহমল আপনার ডেডপ-ক� এ�েন 
ডফডেওমথরাডপমস্টর �ামছ পরােমি গের েন্য করফার �রমে বলুন, রামে 
আপডন ডনমে আঘাে না পান। 

■	  রডে আপনার ঘুোমে অসুডবধা হয়, আপনার িাতিারম� পরােমি গের েন্য 
বলুন। স�ামল োড়াোডড় উমঠ পড়া আর ঘুে না পাওয়া ডবেণ্ণোর লক্ণ।

■	  রডে আপডন অমন� সেয় ধমর ডবহ্বল, দুঃডখে, উডবিগ্ন বা ডবেণ্ণ কবাধ �মরন, 
আপনার ডেডপ-র সামথ �থা বলুন। োরা হয়ে আপনার অনুভূডেগুডলর �থা 
বলার এবং কসগুডলর সুরাহা �রার েন্য এ�েন েনস্তাডত্ত্ব� কথরাডপমস্টর 
�ামছ আপনাম� পাঠামবন। 
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6

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 523, Carers - looking after 
yourself, পকুডস্তকা 600, Caring for the person with 
dementia: A handbook for families and other carers

আপনা� ভামলা থাকা
ডনয়ডেেভামব ডবশ্রাে �রুন বা ডনমের েন্য ড�ছু �রার সেয় কবর �রুন, করেন 
হাঁরমে রাওয়া, পড়া বা শুধু এ�টি চাময়র �াপ উপমভা্ �রা। এরা আপনার 
ভামলা থা�ার উপর এ� বড় প্ভাব কফলমে পামর। বন্ধুমের সামথ কেখা �রার 
েন্য ডনয়ডেেভামব বাইমর রাওয়ার কচষ্টা �রুন। সাোডে�ভামব সডরিয় থা�া 
আর কলা�েনমের সামথ স্ম�গে থা�া গুরুত্বপূণ গে।

রডে সম্ভব হয়, কবড়ামে রাওয়া বা কছার এ�টি ছুটি কনওয়ার কচষ্টা �রুন, 
�ারণ ো চাপ �োমব এবং আপনাম� আবার োো �মর তুলমব। কি ক�য়ার 
বা করসপাইর (প্ডেস্াপন) ক�য়ামরর ডবেময় কেমন ডনন। এটি হল আপনার 
সহায়ো �রা ব্যডতির েন্য এ�টি অস্ায়ী পডরচর গো রার ফমল আপডন ডবরডে 
ডনমে পামরন এরা কেমন কর োর ভামলাভামব কেখাশুনা �রা হমছে। এরামে 
আপনার বন্ধু আর পডরবার ক�েনভামব সাহায্য �রমে পামরন োর ডবেময় 
োমের সামথ �থা বলুন।

আপনা� জন্য ে্যেহাড�ক সহায়িা
ডিমেনডিয়া থা�া ক�ান ব্যডতির পডরচর গো �রা করা্টির অগ্র্ডের সামথ আমরা 
�ঠিন হময় পমড়, িারীডর� এবং োনডস� দইভামবই। সঠি� সহায়ো কপমল 
আপনার োডনময় কনওয়া আমরা সহে হমব, এবং কর ব্যডতির আপডন পডরচর গো 
�রমছন োর েন্যও এরা আমলা ভামলা হমব। সহায়োর অমন�গুডল উৎস আমছ 
রামে অন্তর্ গেতি:

■	  রসাি্যাল সাডভ্ণমসস এেং রকয়া�া�স অ্যামসসমে্ – ক�য়ারার 
ডহসামব কসাশ্াল সাডভগেমসস বিারা আপনার ডনমের প্ময়ােনগুডলর মূল্যায়ন 
�রামনার অডধ�ার আপনার আমছ। এরাম� ক�য়ারারস অ্ামসসমেন্ট বমল 
এবং ো আপনার প্োন �রা পডরচর গো ও সহায়ো আপনার েীবন এবং 
ভামলা থা�ার উপর �ী প্ভাব কফলমব োর ডবমবচনা �মর। রডেও আপডন 
এ�টি আলাো এলা�ায় থাম�, আপডন কসই এলা�ার কলা�াল অথডরটি 
(�াউডসেল) কথম� সহায়োর েন্য করাগ্ হমে পামরন করখামন ডিমেনডিয়া 
থা�া ব্যডতি বাস �মরন। আপনার পডরচর গো �রার োডয়ত্বগুডলমে সাহায্য 
�রমে োরা আপনাম� পরােি গে এবং পথডনমে গেি প্োন �রমবন। কলা�াল 
অথডরটি ড�ছু ড�ছু পডরমেবার েন্য চােগে �রমে পামর, রা �রা হমব 
আপনার আডথ গে� পডরডস্ডে অনুরায়ী।

■  েন্ধকু এেং পড�ো�েগ্ণ – আপনার হয়ে সাহায্য চাইমে বা স্ী�ার 
�রমে অসুডবধা হমে পামর ড�ন্তু আপনার রথাসম্ভব পডরবারম� স্পৃতি 
�রার কচষ্টা �রা উডচে, রডে ো সম্ভব হয়। আপডন ড�ছু োডয়ত্ব কিয়ার 
�রমে পামরন, রা ড�ছু সেময়র েন্য আপনার উপর চাপ �ডেময় কেমব। 
োরা �ী �রমে পামরন োমের ো োনামল সাহায্য হমে পামর। আপডন 
অসুস্ হময় পড়মল বা আপৎ�ালীন সেময় �ী হমব োর ডবেময় োমের 
সামথ �থা বলমল সহায়ো হমে পামর - এর ফমল রথাস্ামন সহায়ো এবং 
পডর�ল্পনা দেডর �মর রাখা করমে পামর।

■  রেডনডফি এেং আপনা� ডনময়াগকি্ণা –রডে আপডন �াে �মরন 
আপনার ডনময়া্�েগোর সামথ ডব�ল্পগুডলর ডবেময় �থা বলুন। আপডন হয়ে 
নেনীয় সেময় �াে �রার ব্যবস্া �রমে পারমবন। রডে আপডন �াে 
�রা বধে �মর কেওয়ার ডসদ্ধান্ত কনন, আপনার কপনিমনর করাগ্োর ডবেময় 
পরােি গে ডনন। আপনার এও োনা ের�ার �ী �ী কবডনডফমরর েন্য আপডন 
করাগ্ হমে পামরন।
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■	  সহায়িা কে্ণী�া – অমন� অলাভেন� সংস্ার প্ডিডক্ে ডিমেনডিয়া 
সহায়োর �েতী থাম�ন রারা ডিমেনডিয়া থা�া �ামরার পডরচর গো �রার 
ডবেময় ব্যবহাডর� েথ্য, ডনমে গেিনা এবং সহায়ো প্োন �রমে পামরন। োরা 
আপনার বাসায় আসমে পামরন বা কফামনর োধ্যমে সহায়ো ডেমে পামরন।

■	  ডিমেনডিয়া রপেিাডলটি নাস্ণ – ড�ছু নাস গে আমছন রারা ডিমেনডিয়ার 
ডবেময় ডবমিেঞে করেন অ্ািডেরাল নাস গে োরা ডিমেনডিয়া করা্ীর সামথ 
বাস �রা পডরবারমের োডনময় কনওয়ার েন্য ব্যবহাডর�, ডলিডন�াল এবং 
আমবড্� সহায়ো প্োন �মরন। 

■	  সহায়িা রগাষ্ীগুডল – স্ানীয় ক�য়ারারমের সহায়ো ক্াষ্ঠীগুডল এ�ই 
ধরমণর অডভঞেো হওয়া অন্য ব্যডতিমের সামথ �থাবােগো বলার সুমরা্ �মর 
কেন। আপডন ব্যবহাডর� পরােি গে ডেমে পামরন বা আমবড্� সহায়ো কপমে 
পামরন। আপনার কেেডর সাডভ গেস বা স্ানীয় Alzheimer's Society 
ক� আপনার এলা�ায় ক্াষ্ঠীগুডলর ডবেময় ডেঞোসা �রুন।

■	  অনলাইন আমলােনা� রফা�াে – ডেন বা রামের কর ক�ান সেময় 
এরা এ�টি সহায়োর উৎস হমে পামর। আপডন অনলাইমন অন্য ব্যডতিমের 
সামথ �থা বলমে পামরন রারা এ�ই ধরমণর অডভঞেোর সম্মুখীন হমছেন। 
আপডন হয়ে পরােি গে ডেমে পামরন, ব্যবহাডর� পরােি গে োনামে পামরন বা 
শুধু োমের সেস্া বুমঝ ডনমে পামরন। Alzheimer's Society-র 
রড�ং পময়ন্ট-এ রান alzheimers.org.uk/talkingpoint-এ

■	  National Dementia Helpline (0300 222 1122) – 
প্ডিডক্ে পরােি গেোোরা েথ্য, পরােি গে এবং সহায়ো প্োন �রমে 
পামরন।

■	  র�সপাইি রকয়া� (এডি প্রডিস্াপন পড�েয্ণা নামেও জানা যায়) – 
আপনার সহায়ো �রা ব্যডতির েন্য অস্ায়ী পডরচর গো রা আপনাম� ডবরডে ডনমে 
সাহায্য �মর। এরা �ময়� ঘণ্া বা �ময়� সপ্তামহর েন্য হমে পামর। আপনার 
কলা�াল অথডরটি এরা প্োন �রমে পামর, বা আপডন োর স্াধীনভামব ব্যবস্া 
�রমে পামরন। 

ডিমেনডিয়া থাকা ে্যডতি� সহায়িা� 
জন্য প�ােি্ণ
আপডন ড�ভামব ক�ান ব্যডতির পডরচর গো �রমবন ো ডনভগের �রমব োর সামথ 
আপনার স্ম�গের উপমর। এরা ডনভগের �রমব সহোে ধারণা এবং ব্যডতিটির 
ডবেময় আপনার অনুধাবমনর উপর। আপডন হয়ে ব্যডতিটিম� সবমচময় 
ভামলাভামব োমনন এবং এরা োম� প্োন �রা আপনার পডরচর গোর েন্য 
�েরা গুরুত্বপূণ গে ো কছার �মর কেখমবন না। ব্যডতিটিম� োমের েীবমনর 
ইডেহাস, আগ্রহ এবং ইছোগুডলর সামথ কেখা গুরুত্বপূণ গে - এেন ক�ান ব্যডতি 
ডহসামব নয় রার ডিমেনডিয়া োর সংঞো ডেময়মছ।

ে্যডতিডিমক রোঝা আ� িা� সহায়িা ক�া
অমন� ব্যডতি ডিমেনডিয়া ডনময় বাস �রার অডভঞেোম� অমন�গুডল ক্ময়র 
সেডষ্ট ডহসামব বণ গেনা �মরন। োরা ড�ভামব ডচন্তা �মরন, �ী কবাধ �মরন আর 
ক�েনভামব আচরণ �মরন ো ডিমেনডিয়া প্ভাডবে �রমব আম্ োরা কর 
দেনডন্দন �াে�ে গে সহমেই �রমে পারমেন ো �রমে োমের অসুডবধা হমব। 
এরার সামথ োডনময় ডনমে োমের এবং আপনার েন্য �ঠিন হমে পামরন। 

প্মে্ম�র ডিমেনডিয়ার েন্য আলাো আলাো অডভঞেো হমব। এরা োমের 
ব্যডতিত্ব, পূব গে অডভঞেো, স্�গে, পডরমবি এবং োমের পাওয়া সহায়োর উপর 
ডনভগের �রমব। ড�ভামব ক�ান ব্যডতির ডিমেনডিয়ার অডভঞেো হমছে ো বুঝমল 
োম� ড�ভামব কসরা উপাময় সহায়ো কেওয়া রামব ো বুঝমে আপনার সাহায্য 
হমব। 

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 462, Replacement care 
(respite care) in England, W462, Respite care in Wales, 
NI462, Respite care in Northern Ireland 
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ডনম্নডলডখে পরােি গেগুডল হয়ে আপনাম� আমবড্� এবং ব্যবহাডর� দইভামবই 
ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিম� সহায়ো ডেমে সাহায্য �রমে পামর।

■	  এই ব্যডতির ডবশ্ব আপনার কথম� অমন� আলাো হমে পামর, োই োমের 
দৃডষ্টম�াণ কথম� ডেডনেগুডল কবাঝার কচষ্টা �রুন, োমের আপনার দৃডষ্টভডগি 
কথম� ডেডনেগুডল কেখার প্ে্ািা �রার বেমল। 

■	  ডনমেম� োমের োয়্ায় রাখুন - বুঝমে কচষ্টা �রুন কসই ব্যডতির ক�েন 
অনুভূডে হমছে এবং োরা ড�ভামব পডরচর গো চান। রত্নসহ�ামর �থা শুনুন 
এবং পর গেমবক্ণ �রুন।

■	  োমের হয়ে ক�ান ডবেময় েমন রাখা বা েমনামরা্ কেওয়া �ঠিন হমে 
পামর, োই নেনীয় এবং দধর গেিীল হন।

■	  ব্যডতিটিম� মূল্যবান এবং অন্তর্ গেতি কবাধ �রামে কচষ্টা �রুন - োরা 
ডনমেমের েন্য রেরা �রমে পামরন ো �রমে োমের সহায়ো �রুন, 
োমের েন্য সবড�ছু �রার পডরবমেগে। আপডন রখন সাহায্য �রমবন, োমের 
সামথ ড�ছু �রার কচষ্টা �রুন, োমের েন্য নয়। 

■	  ব্যডতিটিম� রেরা সম্ভব �থাবােগো এবং ডরিয়া�লামপ েডড়ে �রুন।

■	  োরা �ী �রমে পামরন না োর উপর গুরুত্ব না ডেময় োরা �ী �রমে পামরন 
োর উপর গুরুত্ব ডেন। এরা োমের আমরা স্াধীন কবাধ �রমে সাহায্য 
�রমব। করেন, রডে ো সম্ভব হয় োমের ডনমেমের কপািা� পরার েন্য 
কপািা� ডবডছময় রাখুন।

■	  ব্যডতিটি সম্ভবে েমন রাখমে পারমবন অেীমে ক�ান ড�ছু োমের ক�েন 
অনুভূডে ডেময়ডছল, রডেও োরা ঘরনাটির খু ুঁটিনাটি েমন �রমে না পামরন। 
এরা ড�ছু বা ক�উ োমের ড�র�ে অনুভূডে কেয় োর উপর গুরুত্ব ডেমে 
সাহায্য �রমে পামর - করেন, ক�উ োমের আনন্দ ডেমে পামরন, রডেও োর 
নাে োমের েমন নাও থা�মে পামর।

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं

6
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■	  এই ব্যডতির েন্য গুরুত্বপূণ গে �ী ো ভাবুন, করেন োমের স্�গেগুডল বোয় 
রাখা, সাোডে� ডরিয়া�লাপ, রুটিন, িখ এবং আগ্রহগুডল। এগুডল চাডলময় 
করমে োমের সহায়ো �রুন। এ�সামথ �াে �রমল সহায়ো হমে পামর।

■	  ক্ণটি উপমভা্ �রুন - �ী হাডরময়মছ আর �ী হমে পামর োর উপর কোর 
কেমবন না। 

■	  ডিমেনডিয়া ডনময় বাস �রার েন্য োনুে ডবডভন্নভামব োডনময় কনওয়ার 
ক�ৌিল দেডর �মর। এগুডলর সামথ োডনময় কনওয়া �ঠিন হমে পামর, ড�ন্তু 
এরা হল ক�ান ব্যডতির পডরডস্ডে সােলামনার পদ্ধডে। 

■	  ব্যডতিটিম� োর ডনমের পডরচয় বোয় রাখমে সাহায্য �রুন - োমের 
ডিমেনডিয়া আরিান্ত ব্যডতি ডহসামব সংঞো কেমবন না, োরা প্মে্ম�ই এ� 
অনন্য ব্যডতি।

■	  �ামরার ডিমেনডিয়া হমল স্�গেগুডল আমরা �ঠিন হময় পড়মে পামর। 
ব্যডতিটির সামথ আপনার স্ম�গের ইডেবাচ� ডে�টির উপর কোর ডেন। 
েীবন �াডহনীর �াে এবং স্মৃডের েে �ার গে�লাপ এই ডবেময় সাহায্য 
�রমে পামর।

রযাগামযাগ ক�া
ডিমেনডিয়া হওয়া োনুেমের েন্য করা্ামরা্ �রা �ঠিন হময় পমড়। ড�ভামব 
ো �ামরার করা্ামরা্ �রার ক্েোম� প্ভাডবে �রমব ো ডবডভন্ন ব্যডতির 
েন্য আলাো আলাো হয়। ডিমেনডিয়ার কবডিরভা্ ধরমণ, ব্যডতিমের সঠি� 
িব্দ খু ুঁমে কপমে বা �থাবােগো অনুসরণ �রমে

এরা কসই ব্যডতি আর আপনার েন্য েন খারাপ আর রাম্র �ারণ হমে পামর। 
ড�ন্তু, এম� অপরম� সহায়ো �রমে অমন� উপায় আমছ:

■	  ডনডচিে �রুন কর আপডন �থা বলার েন্য ভামলা োয়্ায় আমছন – িান্ত, 
ভামলা আমলা থা�া, এবং খুব কবডি ডবমক্মপর �ারণ না থা�া (করেন 
ডপছমন করডিও বা টিডভ চালু অবস্ায় না থা�া)। 

■	  �থা বলা শুরু �রার আম্ ব্যডতির সম্পূণ গে েমনামরা্ পান, এবং কচামখ কচাখ 
রাখার কচষ্টা �রুন।

■	  িরীরী ভাো ব্যবহার �রুন, করেন অগিভডগি, মুখভডগি ইে্াডে। রডে 
আপনার ো ঠি� েমন হয়, োহমল স্পিগে �রার োধ্যমে আপডন অমন�রা 
আশ্বস্ত �রমে পামরন।

■	  স্পষ্টভামব �থা বলুন এবং িব্দগুডল কভমব ব্যবহার �রুন। রডে ক�ান ব্যডতির 
ো সমত্ত্বও বুঝমে অসুডবধা হয়, সহেের িব্দ ব্যবহার �রুন বা ডেডনেগুডল 
অন্যভামব ব্যাখ্া �রুন।

■	  এ� সেয় এ�টি ডবেময় আমলাচনা �রুন এবং ডনডচিে �রুন কর প্শ্নগুডল 
কসাোসাপরা হয়। করেন, "আপডন ড� পান �রমবন?"-এর কথম� "আপডন 
�ী চা খামবন না �ডফ?" ডেঞোসা �রা কবডি ভামলা হমে পামর। অমন�গুডল 
ডব�ল্প থা�মল ডসদ্ধান্ত কনওয়া �ঠিন হমে পামর।

■	  ব্যডতিটিম� উতের কেওয়ার অমন� সেয় ডেন।

■	  রডে ো ঠি� েমন হয়, োহমল র্ল কবাঝাবুডঝ এবং র্মলর সেয় ক�ৌতু�রস 
সাহায্য �রমে পামর। এ�সামথ হাসমল করনিন �মে রায়, ড�ন্তু এর ফমল 
ব্যডতিটি ড�ভামব প্তু্তের �রমবন ো আপনাম� ডবচার �মর ডনমে হমব। 

■	  ব্যডতিটিম� সম্ান ডেময় �থা বলুন।

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 524, Understanding and 
supporting a person with dementia, পকুডস্তকা 600, 
Caring for the person with dementia: A handbook for 
families and other carers
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■	  রখন অন্যরা আমিপামি আমছন ব্যডতিটিম� �থাবােগোয় স্পৃতি �রুন আর 
োর �থার উপর �থা বলমবন না। 

■	  শ্রবণ বা দৃডষ্টর সেস্া, ব্যথা বা ওষুমধর পাশ্বগে-প্ডেডরিয়া ক�ান ব্যডতির 
করা্ামরা্ রাখার ক্েোম� প্ভাডবে �রমে পামর। রডে আপনার কক্মত্র 
এরা হময়মছ বমল েমন হয়, আপনার ডেডপ হয়ে সাহায্য �রমে পামরন। 

আম�া িমথ্য� জন্য, িথ্যপমৃষ্া 500, Communicating

আে�মর পড�েি্ণন
োমের ডিমেনডিয়ার অগ্র্ডে হমল ক�ান ব্যডতি অন্যর�ে আচরণ �রমে 
পামরন। স্মৃডে �মে রাওয়ার েে পডরবেগেনগুডলর তুলনায় এটির কো�াডবলা 
�রা অমন� ক�য়ারারমের পমক্ কবডি �ঠিন হময় রায়। ড�ছু সাধারণ কর 
পডরবেগেন আপডন কেখমে পামরন োমে অন্তর্ গেতি:
■  পুনরাবৃডতে – করেন, এ�ই প্শ্ন ডেঞোসা �রা বা এ�ই �াে বার বার �রা
■  ছরফর �রা - করেন, পায়চাডর বা নড়াচড়া �রা
■  লজ্ার অভাব, করেন কলাম�র সােমন সগিে নয় এেন আচরণ - 

ফ্রমন্টামরম্ারাল ডিমেনডিয়ার আচরণ্ে রূমপ এরা ডবমিেভামব কেখা 
রায়।

■  রামের সেয় কেম্ থা�া, না ঘুোমনা এবং 'সানিাউডনং' (ডব�ামলর কিমে 
আর সধে্ামবলায় উমতেেনা বা ডবভ্াডন্ত)

■  আপনার ডপছমন ডপছমন ঘুমর কবড়ামনা এবং আপনাম� িা� ডেময় কেখা কর 
আপডন ক�াথায় আমছন

■  ডেডনেপত্র অস্াভাডব� স্ামন রাখা আর র্মল রাওয়া কসগুডল ক�াথায় আমছ
■  সমন্দহ – করেন, ব্যডতিটি েমন �মরন কর ক�উ োর ক�ান ডেডনে ডনময় 

ডনময়মছন, রখন আেমপ ো ডেডন র্ল ক�ান োয়্ায় করমখমছন।

অমন�গুমলা �ারণ �ামরা আচরণম� প্ভাডবে �রমে পামর এবং এরাম� 
শুধুোত্র ব্যডতির ডিমেনডিয়ার �ারমণ ঘমরমছ বমল উডড়ময় ডেমল চলমব না। 
প্ায়ই এরা োমের ক�ান ড�ছু োনামনার কচষ্টা হয় (করেন ব্যথা হওয়া বা 
এ�মঘময় কবাধ �রা)। ব্যডতিটি �ী কবাধ �রমছন এবং ডেডন �ী বলমে চাইমছন 
োর ডবেময় ডচন্তা �রুন। রডে ক�ান সেস্া থাম� োহমল কসরা �ী ো কবাঝা 
হল োর সুরাহা �রার প্থে পেমক্প। 

ড�ছু ড�ছু কক্মত্র, এই আচরণ ক�ান স্ামস্্র সেস্ার �ারমণ হমে পামর রার 
ডচড�ৎসা �রা করমে পামর, করেন ব্যথা বা ক�াষ্ঠ�াঠিন্য বা ক�ান সংরিেণ 
কথম� অস্ডস্ত। ডচড�ৎসা্ে মূল্যায়মনর েন্য ডেডপ-ক� কেখান।

ব্যডতির আচরমণর ক�ান প্ারান গে বা �ারণ আমছ ড� না, বা ক�ান ড�ছুর ফমল 
এরা হমছে ড� না রা োমের প্ভাডবে �রমছ ো কবাঝার কচষ্টা �রমল �াে হমে 
পামর। করেন, এরা ড� ডেমনর ডবমিে ক�ান সেময় ঘমর? পডরমবিটি ড� খুব 
্রে বা দহশচ পূণ গে? িাময়ডরমে ড�ছু ডেডনে ডলমখ রাখমল সুডবধা হমে পামর। 

আচরমণর পডরবেগেমনর কো�াডবলা �রা �ঠিন হমে পামর, ড�ন্তু ব্যডতিটিম� 
সাহায্য �রমে আপডন অমন� ড�ছু �রমে পামরন: 
■  িান্ত থা�ার কচষ্টা �রুন। রডে আপনার প্ময়ােন হয়, ্ভীর ডনশ্বাস ডনন বা 

ঘর কছমড় চমল রান।
■  েমন রাখমবন কর ব্যডতিটি ইছো �মর বোলােন �রমছন না - োমের অবস্া 

হয়ে োমের বাস্তডব� কবাধম� প্ভাডবে �রমছ। োমের দৃডষ্টম�াণ কথম� 
ডেডনেটি ভাবার কচষ্টা �রুন আর োমের আশ্বস্ত �রুন। 

■  ডবমবচনা �রুন আচরণটি সে্ই এ�টি সেস্া ড� না। রডে এরা ক�ান 
ডরিয়া�লামপ বাধাোন �রমছ োহমল পমর ডফমর আসাই কশ্রয়। �খমনা এরা 
ডনডচিে �রা ঠি� হমব কর ব্যডতিটি ডনরাপে এবং োরা রা �রমে চান োর 
েন্য োমের সহায়ো �রমে হমব। 
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■  োমের ডবেময় আপডন রা োমনন ো ব্যবহার �রুন – করেন, রডে োরা 
রামত্র �াে �রমেন োহমল োরা রামে কেম্ থা�মে অভ্স্ত।

■  ডনডচিে �রুন কর পডরমবি সহায়ো�ারী হয় - খুব ্রে বা ঠান্া নয়, 
খুব দহশচ পূণ গে বা অডেডরতি উমতেেনা সৃডষ্ট�ারী নয় এবং োমে পডরডচে 
ডেডনেগুডল থাম�। 

■  কেখুন োমের ক�ান অথ গেপূণ গে ডরিয়া�লাপ বা সাোডে� কেলামেিায় ব্যাপৃে 
�রমল লাভ হয় ড� না। এছাড়া আপডন িারীডর� ব্যায়াে, হাে ডেময় 
যোসাে, বা সগিীে কথরাডপ ডেময় কচষ্টা �রমে পামরন। অন্য উপমরা্ী 
ডরিয়া�লামপ অন্তর্ গেতি েীবন �াডহনী বা স্মৃডেডবেয়� �াে। আমরা েমথ্যর 
েন্য পৃষ্ঠা 35-এ ওষুধ ছাড়া ডচড�ৎসা কেখুন।

■  রডে ক�ান ব্যডতির আচরণ পীড়ার �ারণ হয়, ডেডপ, কেেডর পডরমেবা, 
ডলিডন�াল সাইম�ালডেস্ট, �ডেউডনটি কেন্টাল কহলথ নাস গে বা অ্ািডেরাল 
নাস গে (করডেস্টার �রা নাস গে ডরডন ডিমেনডিয়ায় ডবমিেঞে) কথম� পরােি গে 
এবং সহায়ো ডনন। ড�ন্তু রডে োমের আচরণ চালু থাম�, এবং আপনার 
ক�ান ডিমেনডিয়া ডবমিেমঞের সামথ করা্ামরা্ না থাম�, এ�েমনর 
করফারাল কচময় ডনন।

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 525, Changes in behaviour

আে�র যা সেস্যা সমৃডটি কম�
ক�ান ব্যডতির ডিমেনডিয়া কবমড় ক্মল, োরা হয়ে এেন 'আচরণ রা সেস্া 
সৃডষ্ট �মর' প্েি গেন �রা শুরু �রমে পামর। আপডন হয়ে এগুডল আমরা ব্যাপ� 
পডরভাো 'ডবমহভরাল অ্ান্ সাইম�ালডে�্াল ডস্রেস অফ ডিমেনডিয়া" 
(ডবডপএসডি)-এর অধীমন এগুডল অন্তর্ গেতি আমছ বমল এখমনা শুনমে পামরন। 
এই ধরমণর আচরণ ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতির এবং ক�য়ারারমের েন্য অে্ন্ত 
কবমড় করমে পামর এবং পীড়াোয়� হমে পামর।

আচরণ রা সেস্ার সৃডষ্ট �রমে পামর, োমে অন্তর্ গেতি:
■  অে্ন্ত উমতেডেে হময় পড়া
■  ডচৎ�ার কেঁচামেডচ �রা– হয়ে ড�ছু কেখার পডরবমেগে অন্য ড�ছু কেমখমছ েমন 

�মর (র্ল ধারণা) বা এেন ডেডনে কেমখ রা আেমপ কনই (হ্ালুডসমনিনস)
■  িারীডর� বা কেৌডখ�ভামব আরিেণাত্ম� আচরণ

এই ধরমণর আচরমণর েন্য, আপনাম� প্থেে ডেডলময় ডনমে হমব কর োর 
ক�ান িারীডর� বা ডচড�ৎসা্ে �ারণ আমছ ড� না - করেন, ক�ান ব্যথা বা 
সংরিেণ। এছাড়া আপডন হয়ে কেখমবন কর এই আচরমণর েন্য ক�ান 'ডরি্ার' 
আমছ। এই ডরি্ারগুডল ডচডনিে �রমল এবং এডড়ময় চলমল এবং �ী �ী অথ গেপূণ গে 
ডরিয়া�লাপ ব্যডতিটি উপমভা্ �মরন ো োনমল সাহায্য হমে পামর। ড�ন্তু, রডে 
োরা ো না �মরন, বা ক�ান ব্যডতির আচরণ খুব বাড়াবাডড় বা পীড়াোয়� হয়, 
িাতিার হয়ে আপনাম� এ�েন ডবমিেমঞের �ামছ পাঠামে পামরন (করেন, 
এ�েন ডলিডন�াল সাইম�ালডেস্ট) বা ওষুধ গ্রহণ �রার পরােি গে ডেমে পামরন। 

ক�ান ক�ান পডরডস্ডেমে িাতিার এ�টি অ্াডন্টসাইম�াটি� ওষুধ সুপাডরি 
�রমবন। রডে োই হয়, সম্ভাব্য কবডনডফর এবং ঝুঁড�র ডবেময় োমের ডেঞোসা 
�রুন। এই ওষুধগুডল স�মলর েন্য �াে �মর না এবং এগুডলর গুরুের 
পাশ্বগেপ্ডেডরিয়া থা�মে পামর। ক�ান অ্াডন্টসাইম�াটি� ওষুধ শুধু েীব্র লক্মণর 
েন্য কেওয়া করমে পামর বা ওষুধ ছাড়া সব ডব�ল্প কিে হময় রাবার পর এবং 
ক�বল অল্প সেময়র েন্য (12 সপ্তাহ পর গেন্ত)।

আম�া িমথ্য� জন্য িথ্যপমৃষ্া 509, Aggressive behaviour, 
এেং 408, Drugs for behavioural and psychological 
symptoms in dementia
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েকুখ্য ডেষয়গুডল: গমেষরা

ডিমেনডিয়া �ী �ারমণ হয় এবং ড�ভামব এর আমরা ভামলাভামব 
করা্ডনণ গেয় �রা রায় কসই ডবেময় ্মবেম�রা অামরা কেমন ডনমছেন। 
এছাড়া োরা নতুন ডচড�ৎসা এবং এই করা্ থা�া ব্যডতিমের েন্য 
েীবমনর োমন উন্নডে আনার উপায়গুডল দেডর �রমছন। 

ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতি এবং ক�য়ারার দেমনর েন্যই 
্মবেণাগুডলমে অংি কনওয়ার সুমরা্ আমছ। এরা ক�ান নতুন 
ডচড�ৎসা বা পন্ার পরীক্া �রার েন্য ডলিডন�াল রিায়ামল অংি 
কনওয়া হমে পামর বা ডেন্ে ্মবেণার েন্য রতি কেওয়া হমে 
পামর। বা আপনার পাওয়া স্াস্্মসবা এবং সহায়ো পডরমেবাগুডলর 
ডবেময় আপডন আপনার েোেে োনামে পারমবন।

ডিমেনডিয়া ্মবেণায় েডড়ে হওয়ায় আপনার আগ্রহ  
োডনময় আপডন অনলাইমন করডেস্টার �রমে পামরন -  
www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk-এ 
েময়ন Dementia Research (ডিমেনডিয়া ডরসাচ গে)-এ 
রান - বা আপডন 0300 222 1122 নম্বমর Alzheimer's 
Society-র National Dementia Helpline-ক� 
�ল �রুন। এছাড়া আপনার এলা�ায় রিায়ালগুডলর ডবেময় আপডন 
আপনার কেেডর সাডভ গেমসসম� ডেঞোসা �রমে পামরন।

আপডন NHS Choices কথম� স্াস্্ ্মবেণায় েডড়ে হওয়ার 
ডবেময় পরােি গে এবং পথডনমে গেি কপমে পামরন। আপডন পৃষ্ঠা 141-এ 
োমের করা্ামরাম্র ডববরণ পামবন।

Alzheimer's Society-কে এ�টি ডরসাচ গে কনরওয়া�গে আমছ 
রামে করা্ ডেময় আেরা ড�ভামব ্মবেণায় পু ুঁডে প্োন �ডর ো 
আপডন প্ভাডবে �রমে সাহায্য �রমে পামরন। স্পৃতি হমে 
research@alzheimers.org.uk -কে ইমেইল �রুন বা  
020 7423 5153 নম্বমর কফান �রুন।
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গমেষরা

ডিমেনডিয়া� ডেষময় গমেষরা
ডিমেনডিয়া থা�া বহু ব্যডতি আর ক�য়ারারমের সাহায্য ডনময় ডিমেনডিয়া 
সারামনার উপায় খু ুঁেমে ্মবেম�রা �ঠিন পডরশ্রে �রমছন। ডিমেনডিয়া 
এ�টি েটিল করা্ এবং অমন� ডবডভন্ন ধরমণর ্মবেণা চালু আমছ। 
্মবেম�রা:

■  আমরা ভামলাভামব বুঝমে কচষ্টা �রমছন কর ডিমেনডিয়া �ী �ারমণ হয় আর 
োর অগ্র্ডে হমল েডস্তমষ্ক �ী �ী হয়

■  ্ মবেণা্ামরর পরীক্া এবং েটিল েডস্তমষ্কর স্ক্ান ব্যবহার �মর 
ডিমেনডিয়ার আম্ কথম� করা্ডনণ গেময়র আমরা ভামলা উপায় কবর �রমছন 

■  নতুন ডচড�ৎসা দেডর �রমছন আর ডলিডন�াল রিায়ামল ো পরীক্া �রমছন
■  ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতি ও োমের পডরবারবম্ গের েীবমনর োমন উন্নডে 

আনামে ডিমেনডিয়া পডরচর গোয় �ী �াে �মর োর পরীক্া �রমছন
■  �ী �ী ডেডনে ক�ান ব্যডতির ডিমেনডিয়া হওয়ার ঝুঁড�ম� প্ভাডবে �মর ো 

কেখমছন রামে ো আর�ামে োরা ক�ান উপায় কবর �রমে পামরন। 

গমেষরায় অংি রনওয়া
এই করা্ ডনময় বাস �রা ব্যডতিমের সাহায্য ছাড়া ডিমেনডিয়ার ডবেময় 
্মবেণা সম্ভব হমব না। এই সাহায্য ডবডভন্ন রূমপ হমে পামর। এর অথ গে হমে 
পামর ক�ান নতুন ডচড�ৎসা পরীক্া �রমে ডলিডন�াল রিায়ামল েডড়ে হওয়া, 
ডেন্ে ্মবেণায় ব্যবহামরর েন্য রতিোন �রা, বা স্াস্্ কসবা এবং সহায়ো 
পডরমেবার োমনর ডবেময় আপনার েোেে কেওয়া। 

অমন� হাসপাোল এবং ডবশ্বডবদ্যালয় ডিমেনডিয়ার ডবেময় ্মবেণাম� 
সহায়ো �মর। এনএইচএস-এর ডভেমর আপনার পডরচর গোর অংি ডহসামব 
ক�ান প্াসডগি� এবং রথারথ ্মবেণায় অংি কনওয়া কবমছ কনওয়ার আপনার 
অডধ�ার আমছ। কবডির ভা্ োনুে রারা ্মবেণায় অংি কনন োরা ক�ান বেল 
আনার সুমরা্ পাওয়ামে মূল্য কেন।

োরা বমলন কর োরা নতুন ডচড�ৎসা বা পডরমেবা পরীক্া �রার, এবং 
পডরচর গোম� প্ভাডবে এবং উন্নে �রার সুমরা্ম� স্া্ে োনান। এছাড়া ো 
আপনাম� আপনার েোেে এবং অডভঞেো োনামে, এবং আপনার করাম্র 
আমরা ঘডনষ্ঠভামব েত্ত্বাবধান �রমে সাহায্য �মর। 

রডে আপডন বা আপনার ক�য়ারার ্মবেণায় অংি ডনমে চান, অমন�গুডল 
উপায় আমছ রার োধ্যমে আপডন ো �রমে পামরন। আপনার এলা�ায় কর 
্মবেণা হমছে োর ডবেময় ডেডপ বা আপনার কেেডর সাডভ গেসম� ডেঞোসা �রুন। 
এছাড়া আপডন েময়ন Dementia Research-এর সামথ আপনার 
আগ্রমহর ডবেময় করডেস্টার �রমে পামরন -  
www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk-এ – এ�টি োেীয় 
অনলাইন সাডভ গেস রা আপনার এলা�ায় ডিমেনডিয়ায় আরিান্ত ব্যডতিমের সামথ 
োমের এলা�ায় হওয়া উপমরা্ী ্মবেণা অধ্যয়মনর সামথ ডেডলময় কেয়।

প্মে্� অধ্যয়মন ডবডভন্ন ধরমণর ব্যডতির প্ময়ােন হয়। আপনার বয়স, আপডন 
কর ওষুধ গ্রহণ �রমছন এবং আপনার হওয়া অন্য ক�ান স্ামস্্র অবস্ার অথ গে 
এই হমে পামর কর আপনার েন্য উপমরা্ী ক�ান অধ্যয়ন সব সেময় থাম� 
না। ড�ন্তু, রখন নতুন ক�ান অধ্যয়ন শুরু হমব রা আপনার কপ্াফাইমলর সামথ 
কেমল োহমল আপনাম� ো োনামনা হমব। রডে আপডন অনলাইন নন বা 
েময়ন Dementia Research-এ করডেস্টার �রমে আপনার সাহাময্যর 
প্ময়ােন হয়, আপডন 0300 222 1122 নম্বমর National Dementia 
Helpline-ক� �ল �রমে পামরন।

রডে আপডন ্মবেণায় অংি কনন, আপনাম� োর ডবেময় সম্পূণ গেভামব োনামনা 
হমব এবং আপনার সম্ডে োনামে বলা হমব। আপনার পডরচর গোর বাড� 
ডবেয়গুডল প্ভাডবে না �মর আপডন কর ক�ান সেময় অধ্যয়নটি কছমড় করমে 
পামরন।

Alzheimer's Society বা Alzheimer’s Research UK 
(অ্ালোইোরস ডরসাচ গে ইউম�)-এর কথম� আপডন চালু থা�া ্মবেণাগুডলর 
ডবেময় আমরা োনমে পামরন (করা্ামরাম্র ডববরমণর েন্য পৃষ্ঠা 135-এ 
অন্য উপমরা্ী সংস্াগুডল কেখুন)।
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ডিমেনডিয়া� গমেষরায় প্রভাে রফলা
রডে আপডন ক�ান ্মবেণায় অংি ডনমে না চান, অন্য আমরা উপায় আমছ 
রার োধ্যমে আপডন ডিমেনডিয়া ্মবেণায় অবোন রাখমে পামরন। 
Alzheimer's Society ডিমেনডিয়া আরিান্ত ব্যডতিমের সামথ �াে �মর 
ইউম�-কে পু ুঁডেপ্েতে ্মবেণার োন এবং প্াসডগি�োর উন্নডে �রার েন্য। 

Alzheimer's Society-র ডরসাচ গে কনরওয়া�গে হল ডিমেনডিয়া করা্ী, 
ক�য়ারার এবং প্াতিন ক�য়ারারমের 270 েমনরও কবডি োনুমের এ�টি 
ক্াষ্ঠী। এই কস্ছোমসবীরা ্মবেণার প্স্তাবগুডল পর গোমলাচনা �মর, ্মবে�মের 
সামথ প্�ল্পগুডল আমলাচনা �মর, ্মবেণার অগ্রাডধ�ারগুডলর ডস্র �রমে 
সাহায্য �মর এবং ডিমেনডিয়া ্মবেণার গুরুমত্বর ডবেময় সমচেনো বাডড়ময় 
োমের েোেে োনান। এরা �রমে সক্ে হওয়ার েন্য সব কস্ছোমসবীমের 
প্ডিক্ণ এবং সহায়ো প্োন �রা হয়।

কস্ছোমসবীরা রেটুকু বা রেরা ইছো এমে েডড়ে হমে পামরন এবং োরা 
োমের বাসা কথম� কস্ছোমসবীর �াে �রমে পামরন। রডে আপডন  
ডরসাচ গে কনরওয়াম�গের ডবেময় আমরা োনমে চান,  
alzheimers.org.uk/researchnetwork-এ রান, ইমেইল �রুন 
research@alzheimers.org.uk বা �ল �রুন 020 7423 5153 
নম্বমর।

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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আপনা� প�েি্ণী পিমক্প

জময়ন Dementia Research-এ� সামথ 
র�ডজটিা� কম� রজমন ডনন রয আপনা� 
এলাকায় রকান গমেষরা সেীক্া োলকু আমে 
ডক না।

Alzheimer's Society-� ড�সাে্ণ রনিওয়ামক্ণ 
রযাগ ডিন। 
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Alzheimer's Society পড�মষো এেং সহায়িা

জািীয় পড�মষো
ইংল্যান্, ওময়লস এবং নে গোন গে আয়ারল্যামন্র করখামনই আপডন থাকুন না ক�ন এই 
পডরমেবাগুডল পাওয়া রামব।

National Dementia Helpline – 0300 222 1122
এই কহল্পলাইন স�ল ব্যডতির েন্য রারা ডিমেনডিয়া বিারা আরিান্ত বা োমের স্মৃডের 
ডবেময় উডবিগ্ন। প্ডিডক্ে পরােি গেোোরা েথ্য, সহায়ো, ডনমে গেিনা এবং অন্য 
সংস্াগুডলমে সাইনমপাডস্টং প্োন �মর। কহল্পলাইনটি স�াল 9–সধে্া 8 কসােবার-
বুধবার, স�াল 9– ডব�াল 5 বৃহস্পডেবার এবং শুরিবার, এবং স�াল 10 – 
ডব�াল 4 পর গেন্ত কখালা থাম�। এছাড়া আপডন কহল্পলাইনম�  
helpline@alzheimers.org.uk-কে ইমেইমল করা্ামরা্ �রমে পামরন।

Talking Point (িডকং পময়্) অনলাইন আমলােনা� 
রফা�াে
ডিমেনডিয়া আরিান্ত কর ক�ান ব্যডতির েন্য রড�ং পময়ন্ট হল অনলাইন সহায়ো এবং 
আমলাচনার কফারাে। এরা এেন এ�টি স্ান করখামন পরােি গে চাওয়া রায়, েথ্য কিয়ার 
�রা রায়, আমলাচনায় করা্ কেওয়া রায় এবং সহায়োকৃে কবাধ �রা রায়। রড�ং 
পময়ন্ট বছমরর প্মে্� ডেন, ডেমন 24 ঘণ্া পাওয়া রায়।
alzheimers.org.uk/talkingpoint-কে রান।

Dementia Connect (ডিমেনডিয়া কামনক্ট)
ডিমেনডিয়া �ামনর্ হল ইংল্যান্, ওময়লস এবং নে গোন গে আয়ারল্যামন্ থা�া 
ডিমেনডিয়া বিারা আরিান্ত কর ক�ান ব্যডতির েন্য অনলাইন ডিমেনডিয়া পডরমেবার 
ডিমরর্ডর। এমে স্ানীয় েথ্য, সহায়ো এবং পডরমেবার 4,000-এর কবডি 
োডল�ার্তি সংস্ামের নাে আমছ। আপডন আপনার কপাস্টম�াি বা োয়্ার নাে 
প্মবি �ডরময় আপনার সবমচময় ডন�রস্ এবং প্াসডগি� পডরমেবাগুডল খু ুঁমে কপমে 
পামরন। এমে অন্তর্ গেতি কস্ছোমসবী বা োেব্য প্ডেষ্ঠানগুডল, (করেন Alzheimer's 
Society বা Age UK), আপনার কলা�াল অথডরটি এবং কবসর�াডর পডরমেবা 
প্োন�ারীমের বিারা প্োন �রা পডরমেবাগুডল। প্মে্� োডল�ামে পডরমেবাটির 
ডবেময় এ�টি োনডচত্র এবং স্পষ্ট, প্ময়ােনীয় েথ্য থাম�।  
alzheimers.org.uk/dementiaconnect-কে রান।

িথ্য
Alzheimer's Society ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতি, ক�য়ারার, পডরবার এবং 
বন্ধুমের েন্য অমন� ধরমণর েথ্য প্স্তুে �মর। এমে এই ্াইমি োডল�ার্তি 
েথ্যপৃষ্ঠাগুডল অন্তর্ গেতি। আপডন এই েথ্য alzheimers.org.uk/
factsheets-কে পড়মে পামরন। মুডদ্ে �ডপর েন্য অনুমরাধ �রমে, আোমের 
ওময়বসাইমর অি গোর ফমে গে রান বা 0300 303 5933 নম্বমর কফান �রুন।

এলডপএ ডিডজিাল সহায়িা পড�মষো
োনুেম� অনলাইমন এলডপএ সৃডষ্ট �রমে এবং করডেস্টার �রমে Alzheimer's 
Society এ�টি লাডস্টং পাওয়ার অফ অ্ারডন গে ডিডেরাল সহায়ো পডরমেবা প্োন 
�মর। রডে আপনার ইন্টারমনর ব্যবহামরর সুডবধা না থাম�, বা ক�ান �ড্উরার 
ব্যবহার �রমে আত্মডবশ্বাসী না হন, আপনার আপনার হময় ভমর কেব।  
0300 222 1122 নম্বমর Alzheimer's Society National 
Dementia Helpline-ক� �ল �রুন। 

স্ানীয় পড�মষো
Alzheimer's Society ইংল্যান্, ওময়লস এবং নে গোন গে আয়ারল্যামন্ অমন� 
ধরমণর স্ানীয় পডরমেবা প্োন �মর। এমে অন্তর্ গেতি হল ডিমেনডিয়া পরােি গেোো 
এবং ডিমেনডিয়া সহায়ো �েতী, Singing for the Brain (ডসংড্ং ফর দ্য 
কব্রইন)® ক্াষ্ঠীগুডল, ডিমেনডিয়া �্ামফ, ডবমফ্রডন্ং পডরমেবা (করেন সাইি বাই 
সাইি) এবং ক�য়ারামরর েন্য সহায়ো। 

প্াপ্ত পডরমেবাগুডল ডবডভন্ন োয়্ায় আলাো আলাো হমে পামর। আপনার স্ানীয় 
Alzheimer's Society অডফস বা National Dementia Helpline-
ক� আপনার এলা�ার কসাসাইটি পডরমেবার ডবেময় আমরা েমথ্যর েন্য করা্ামরা্ 
�রুন বা alzheimers.org.uk/dementiaconnect-কে রান।
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Age UK (এজ ইউমক)
0800 169 6565 (প�ােি্ণ লাইন (প্রমি্যকডিন সকাল 8– সন্ধ্যা 7)
www.ageuk.org.uk

Age Cymru (এজ ডসেরু)
08000 223 444 (রহল্পলাইন, সকাল 9– ডেকাল 5 সপ্ামহ� ডিন)
www.ageuk.org.uk/cymru

Age NI (এজ এন আই)
0808 808 7575 (প�ােি্ণ লাইন, সকাল 9– ডেকাল 5 সপ্ামহ� ডিন)
www.ageuk.org.uk/northern-ireland

েথ্য এবং পরােি গে, পডরমেবা, প্চার, পণ্য, প্ডিক্ণ এবং ্মবেণার োধ্যমে স�মলর 
েন্য পরবেতী েীবমন উন্নডে আনার কচষ্টা �মর।

Alzheimer’s Research UK (অ্যালজাইো�স ড�সাে্ণ ইউমক)
0300 111 5555
enquiries@alzheimersresearchuk.org
www.alzheimersresearchuk.org

এ�টি অগ্রণী ডিমেনডিয়া ্মবেণার চ্াডরটি।

AT Dementia (এডি ডিমেনডিয়া)
0115 748 4220
www.atdementia.org.uk/contactus.asp (রযাগামযামগ� ফে্ণ)
www.atdementia.org.uk

সহায়� প্যুডতির ডবেময় েথ্য প্োন �মর রা ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের আমরা 
স্াধীনভামব বাস �রমে সাহায্য �মর।

Benefit Enquiry Line Northern Ireland  
(রেডনডফি এনমকায়াড� লাইন নি্ণান্ণ আয়া�ল্যান্)
0800 220 674
www.nidirect.gov.uk/benefit-enquiry-line

নে গোন গে আয়ারল্যান্-এর োনুেমের েন্য কবডনডফরগুডলর ডবেময় েথ্য প্োন �মর।

British Psychological Society (ডরিডিি সাইমকালডজক্যাল রসাসাইডি)
0116 254 9568
enquiries@bps.org.uk
www.bps.org.uk

ডলিডন�াল এবং �াউমসেডলং েনস্তত্ত্বডবেমের এ�টি োডল�া ব্যবহামরর েন্য কেয় রারা 
কবসর�াডর কথরাডপ পডরমেবা প্োন �মর। 

Care Quality Commission (রকয়া� রকায়াডলডি কডেিন)
03000 616161
www.cqc.org.uk/content/contact-us-using-our-online-form 
(রযাগামযামগ� ফে্ণ) www.cqc.org.uk

ইংল্যামন্ স্াস্্ এবং কসাশ্াল ক�য়ার পডরমেবার স্েন্ত্র ডনয়ন্ত্র�

Care and Social Services Inspectorate Wales  
(রকয়া� অ্যান্ রসািাল সাডভ্ণমসস ইন্সমপক্টম�ি ওময়লস)
0300 7900 126 
cssiw@wales.gsi.gov.uk
www.cssiw.org.uk

ওময়লমস স্াস্্ এবং কসাশ্াল ক�য়ার পডরমেবার স্েন্ত্র ডনয়ন্ত্র�

Carers Trust (রকয়া�া�স ট্াটি)
0300 772 9600 
029 2009 0087 (ওময়লস)
support@carers.org
www.carers.org

ক�ান পডরবামরর সেস্ বা বন্ধুর পডরচর গো �রার চ্ামলমজের সামথ বাস �রা ব্যডতিমের 
সহায়ো, পডরমেবা এবং স্ীকৃডেমে উন্নডে আনার েন্য �াে �মর।
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Carers UK (রকয়া�া�স ইউমক)
0808 808 7777 (প�ােি্ণ লাইন, সকাল 10– ডেকাল 4 সপ্ামহ� ডিন)
advice@carersuk.org
www.carersuk.org

পডরচর গো �রার ডবেময় েথ্য এবং পরােি গে প্োন �মর, এবং এর সামথ ক�য়ারারমের 
েন্য ব্যবহাডর� এবং আমবড্� সহায়ো কেয়।

Citizens Advice (ডসডিমজনস অ্যািভাইস)
www.citizensadvice.org.uk

Citizens Advice োনুেম� ঋণ, কবডনডফরস, চা�ডর, আবাসন এবং দবেযে 
ডবেময় সেস্াগুডল সোধান �রমে োনুেম� সাহায্য �মর ডবনামূমল্য, ক্াপনীয়, 
ডনরমপক্ এবং স্াধীন পরােি গে প্োন �মর। আপনার ডন�রস্ Citizens Advice 
খু ুঁমে কপমে, উপমরর ওময়বসাইর কেখুন বা কফান বই কেখুন।

Court of Protection (রকাি্ণ অফ রপ্রামিকিন)
0300 456 4600
courtofprotectionenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
www.gov.uk/courts-tribunals/court-of-protection

ক�ার গে অফ কপ্ামর�িন কসই ব্যডতিমের সাহায্য �মর রামের ডসদ্ধান্ত ডনমে অসুডবধা 
হয়। এরা �রা হয় কসই ব্যডতির েন্য ডসদ্ধান্ত গ্রহণ �মর বা অন্য �াউম� ো �রার 
েন্য ডনময়া্ �মর। 

Dementia UK (ডিমেনডিয়া ইউমক)
0800 888 6678 (অ্যািডে�াল নাস্ণ রহল্পলাইন)
direct@dementiauk.org (অ্যািডে�াল নাডস্ণং ডিম�ক্ট)
www.dementiauk.org

োেীয় চ্াডরটি রা ডিমেনডিয়া হওয়া সব ব্যডতিমের েন্য েীবমনর োমন উন্নডে 
�রার েন্য অগিী�ারবদ্ধ। অ্ািডেরাল নাস গে প্োন �মর রারা হমলন ডিমেনডিয়া 
পডরচর গোয় ডবমিেঞে োনডস� স্ামস্্র নাস গে।

Department for Work and Pensions (ডিপাি্ণমে্ ফ� ওয়াক্ণ 
অ্যান্ রপনিনস)
www.gov.uk/government/organisations/department-for-
work-pensions

কবডনডফর এবং কপনিন এবং ড�ভামব ো োডব �রমে হমব কস ডবেময় সর�াডর 
ওময়বসাইর।

Disability Benefits Helpline (ডিমজডেডলডি রেডনডফিস রহল্পলাইন)
www.gov.uk/disability-benefits-helpline

Attendance allowance (AA) অ্যামিনমিন্স অ্যালাওময়ন্স (এএ)
0345 605 6055

Disability living allowance (DLA) ডিমজডেডলডি ডলডভং অ্যালাওময়ন্স 
যডি আপডন 8 এডপ্রল 1948 ো িা� আমগ জন্ম ডনময় থামকন –  
0345 605 6055 
যডি আপডন 8 এডপ্রল 1948-এ� পম� জন্ম ডনময় থামকন –  
0345 712 3456 

Personal independence payment (PIP) পামস্ণানাল ইডন্মপমন্ন্স 
রপমে্ (ডপআইডপ)
0345 850 3322

অ্ামরনমিসে অ্ালাওময়সে, ডিমেডবডলটি ডলডভং অ্ালাওময়সে এবং পামস গোনাল 
ইডন্মপমন্সে কপমেন্ট সম্বমধে েথ্য এবং পরােি গে প্োন �মর সব কফান লাইন কখালা 
থাম� স�াল 8– ডব�াল 6 সপ্তামহর ডেমন

Disabled Living Foundation (ডিমজেলি ডলডভং ফাউমডেিন)
0300 999 0004 (রহল্পলাইন, সকাল 10– ডেকাল 4 েগেলো�, 
েকুধো� এেং েমৃহপেডিো�)
info@dlf.org.uk
www.dlf.org.uk

সরজোে এবং প্যুডতির ডবেময় েথ্য এবং পরােি গে প্োন �মর রা ডিমেনডিয়া থা�া 
ব্যডতিমের আমরা স্াধীনভামব বাস �রমে সাহায্য �মর।
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অন্যান্য উপমযাগী সংস্া

Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA)  
(্াইভা� অ্যান্ রভডহকল লাইমসডন্সংএমজডন্স)
0300 790 6806 (ডেডকৎসাগি অেস্া� ডেষময় প্রশ্নগুডল� জন্য, যামি 
ডিমেনডিয়া অন্তভকু্ণতি)
www.gov.uk/contact-the-dvla

সর�াডর-পু ুঁডেপ্েতে এমেডসে রা কগ্রর ডব্রমরমন ্াডড় চালামনার লাইমসসে এবং ্াডড়র 
ডনবধেমনর েডললপত্র োডর �মর।

Driver and Vehicle Agency (DVA)  
(্াইভা� অ্যান্ রভডহকল এমজডন্স)
0300 200 7861
dva@infrastructure-ni.gov.uk
www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/driver-vehicle-
agency-driver-licensing

সর�াডর-পু ুঁডেপ্েতে এমেডসে রা নে গোন গে আয়ারল্যামন্ ্াডড় চালামনার লাইমসসে এবং 
্াডড়র ডনবধেমনর েডললপত্র োডর �মর।

GOV.UK
www.gov.uk

অনলাইন সর�াডর পডরমেবা এবং েথ্য রার আওোর্তি হল কবডনডফর, ্াডড় 
চালামনা, আবাসন, অথ গে এবং ট্াক্স, �াে �রা এবং কপনিন।

Law Society (ল রসাসাইডি)
020 7320 5650 (সডলডসি� খকুঁজমি)
www.lawsociety.org.uk/get-in-touch (রযাগামযামগ� ফ�ে)
www.lawsociety.org.uk

কর সংস্াটি ইংল্যান্ এবং ওময়লমস সডলডসররমের প্ডেডনডধত্ব �মর। 

Mind (োইন্)
0300 123 3393 (রহল্পলাইন, সকাল 9– ডেকাল 6 সপ্ামহ� ডিমন)
info@mind.org.uk
www.mind.org.uk

োনডস� স্ামস্্র চ্াডরটি রা োনডস� স্ামস্্র সব ডবেময় েথ্য কেয় এবং স্ানীয় 
অ্ামসাডসময়িমনর োধ্যমে অমন� সহায়ো প্োন �মর।

NHS 111 service (NHS 111 পড�মষো)
111
www.nhs.uk/111

ডবডভন্ন ধরমণর স্ামস্্র ডবেময় েথ্য, 24-ঘণ্ার করডলমফান পডরমেবা ডলিডন�াল 
েথ্য, ক্াপনীয় পরােি গে এবং পরবেতী পেমক্পগুডলমে আশ্বস্ত�রণ �মর। 

NHS Choices (এনএইেএস েময়মসস)
0300 123 1053 (রকয়া�া�স িাইম�ক্ট রহল্পলাইন, সকাল 9– সন্ধ্যা 
8 সপ্ামহ� ডিমন, সকাল 11–ডেকাল 4 সপ্াহামন্ত) 
www.nhs.uk
www.nhs.uk/service-search (স্ানীয় পড�মষোগুডল� জন্য)
www.nhs.uk/conditions/clinical-trials (স্াস্্য গমেষরায় জডেি 
হওয়া� ডেষময় ডনমি্ণিনা)

ইউম�র সব গেবৃহৎ ওময়বসাইর, রা সােডগ্র� স্ামস্্র েথ্য প্োন �মর, রার লক্্ হল 
োনুেম� োর স্াস্্মসবা ডনয়ন্ত্রমণ আনমে সাহায্য �রা।

NHS Direct Wales (Galw Iechyd Cymru) (এনএইেএস ডিম�ক্ট 
ওময়লস (গ্যালিডলিউ আইইডসএইেওয়াইডি ডসেরু))
0845 4647 (রহল্পলাইন, 24-ঘণ্া)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ওময়লমসর োনুেমের েন্য এনএইচএস ডিমরর্ পডরমেবা - এরা ইংমরডে আর 
ওময়লমি েথ্য প্োন �মর। 
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NI Direct (এনআই ডিম�ক্ট)
www.nidirect.gov.uk

নে গোন গে আয়ারল্যামন্র োনুমের েন্য আনুষ্ঠাডন� সর�াডর ওময়বসাইর কবডনডফর, ্াডড় 
চালামনা, আবাসন, অথ গে এবং ট্াক্স, কপনিন, স্াস্্ এবং ভামলা থা�ার ডবেময় েথ্য 
এবং পডরমেবা।

Office of the Public Guardian (অডফস অফ ি্য পােডলক গাডি্ণয়ান) 
0300 456 0300 (সকাল 9– ডেকাল 5 সপ্ামহ� ডিন, েকুধো� োো, 
রযডিন সকাল 10- ডেকাল 5)
customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk
www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-
guardian

পাওয়া অফ অ্ারডন গে এবং কিপুটিডিমপর ডবেময় েথ্য প্োন �মর। এছাড়া ো অ্ারডন গে 
এবং কিপুটিমের এরা সাহায্য �মর োমের োডয়ত্ব পালন �রমে এবং কসই ব্যডতিমের 
রক্া �রমে রামের ডসদ্ধান্ত কনওয়ার েে োনডস� ক্েো কনই।

Pension Service (রপনিন সাডভ্ণস)
0800 731 7898 (রটিি রপনিন রলেইে লাইন)
0800 99 1234 (রপনিন ররিডিি রলেইে লাইন)
0345 606 0265 (সাধা�র প্রশ্ন)
www.gov.uk/contact-pension-service

কস্টর কপনিমনর েন্য করাগ্ো, কপনিন করিডির সহ োডব এবং অথ গে কেরামনামে 
সাহায্য �মর। সব লাইন কখালা থাম� স�াল 8– ডব�াল 6 সপ্তামহর ডেমন

Regulation and Quality Improvement Authority (র�গুমলিন 
অ্যান্ রকায়াডলডি ইেপ্রুভমে্ এমজডন্স) 
028 9051 7500 (সকাল 9– ডেকাল 5 সপ্ামহ� ডিমন)
info@rqia.org.uk
www.rqia.org.uk

নে গোন গে আয়ারল্যামন্ স্াস্্ এবং কসাশ্াল ক�য়ার পডরমেবার স্েন্ত্র ডনয়ন্ত্র�

Royal College of Occupational Therapists  
(কমলজ অফ অককুমপিনাল রথ�াডপটিস)
020 7357 6480
www.cot.co.uk
 
এই কপিােীবীমের সংস্া পরােি গে কেয় ড�ভামব এ�েন অকুমপিনাল কথরাডপস্টম� 
পাওয়া রামব এবং অকুমপিনাল কথরাডপ �ী প্োন �মর

The Silver Line (ি্য ডসলভা� লাইন)
0800 4 70 80 90 (রহল্পলাইন, 24 ঘণ্া)
info@thesilverline.org.uk
www.thesilverline.org.uk

সারা ইউম�-কে বয়স্ক ব্যডতিমের েন্য এ�টি 24 ঘণ্ার কহল্পলাইন প্োন �মর। 
এছাড়া করডলমফান এবং ডচঠিমে বন্ধুমত্বর ডস্কে প্োন �মর।

Society of Later Life Advisers (রসাসাইডি অফ রলিা� লাইফ 
অ্যািভাইজ�স)
0333 2020 454
admin@societyoflaterlifeadvisers.co.uk
www.societyoflaterlifeadvisers.co.uk

স্াধীন সংস্া রা োনুেম� ডবশ্বাসী অ্ামরিডিমরি আডথ গে� পরােি গেোো খু ুঁেমে সাহায্য 
�মর রারা েীবমনর পমরর ডেম� আডথ গে� iডবেয়গুডল কবামঝন।

Solicitors for the Elderly (সডলডসি�স ফ� ি্য এলিা�ডল)
0844 567 6173 (সডলডসি� খকুঁজমি সাহাময্য� জন্য)
admin@sfe.legal
www.sfe.legal

সডলডসরর, ব্যাডরস্টার এবং আইডন এডক্সড�উটিভমের এ�টি স্াধীন, োেীয় সংস্া রা 
অডধ�বয়স্ক এবং সুরডক্ে নয় এেন ব্যডতি, োমের পডরবার এবং ক�য়ারারমের েন্য 
ডবমিেঞে আইডন পরােি গে প্োন �মর।
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UK Homecare Association Ltd  
(ইউমক রহােমকয়া� অ্যামসাডসময়িন ডলডেমিি)
020 8661 8188
enquiries@ukhca.co.uk
www.ukhca.co.uk

সংস্ামের োেীয় অ্ামসাডসময়িন রারা সাোডে� পডরচর গো প্োন �মর, রামে 
অন্তর্ গেতি োনুমের ডনমের বাসায় নাডস গেং পডরমেবা। 

University of the Third Age  
(ইউডনভাডস্ণডি অফ ি্য থাি্ণ এজ)
020 8466 6139
www.u3a.org.uk/contact-us.html (রযাগামযামগ� ফ�ে)
www.u3a.org.uk

সংস্া রারা স্ানীয় �ডেউডনটি ক�মন্দ্র, এবং অনলাইমন অবসরপ্াপ্ত এবং প্ায় 
অবসরপ্াপ্ত ব্যডতিমের েন্য ক�াস গে, কিখার সুমরা্ এবং ডরিয়া�লামপর ক্াষ্ঠীর ব্যবস্া 
�মর। 

What is dementia?   
Code 400

Dementia and  
the brain  
Code 456

Easy Read:  
What is dementia?  
Code ER1

Drug treatments for 
Alzheimer’s disease   
Code 407

Rarer causes  
of dementia  
Code 442

Alzheimer’s disease: 
Understanding your 
diagnosis  
Code 616

Vascular dementia: 
Understanding your 
diagnosis 
Code 614

Dementia with Lewy 
bodies: Understanding 
your diagnosis 
Code 37

Frontotemporal dementia: 
Understanding your 
diagnosis 
Code 687

Young-onset dementia: 
Understanding your 
diagnosis  
Code 688

Factsheets Booklets – about dementia

Making your home 
dementia friendly 
Code 819

Managing your  
money   
Code 1501

Keeping safe  
at home  
Code 1502

Health and social care 
professionals   
Code 1503

Driving  
Code 1504

Keeping active  
and involved   
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0300 222 1122 নবেম� National Dementia Helpline  
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ইউমক-রি Alzheimer’s Society হল এক অগ্ররী ডিমেনডিয়া 
সহায়িা এেং গমেষরা� ে্যাড�ডি, যা�া এই র�ামগ� বো�া 
আরিান্ত কময়ক ডেডলয়ন ে্যডতি� জীেন পেি্ণ কম� যায়। 
100,000-র� রথমকও রেডি ে্যডতি আোমি� স্ানীয় সহায়িা 
পড�মষো� উপ� ডনভ্ণ� কম�ন, এেং আম�া হাজা� হাজা� ে্যডতি 
আোমি� িথ্য, রহল্পলাইন প�ােি্ণ এেং অনলাইন সহায়িা 
রথমক লাভোন হন।

ডিমেনডিয়া থা�া ব্যডতিমের েন্য আমরা ভামলা েীবমনর োন এবং করা্টির আমরা 
কবডি অনুধাবমনর েন্য আেরা প্চার �ডর। এছাড়া আেরা ডিমেনডিয়ার �ারণ, 
ডনরােয় আর প্ডেমরামধর েন্য কেডি�াল ও সাোডে� ্মবেণার এ�টি অনন্য 
�ে গেসূচীর েন্য অথ গেপ্োন �ডর।

আোমি� সামথ রযাগ ডিন
আোমের �ামের অংি হন এবং আোমের যো্াডেন, ডলডভং উইথ ডিমেনডিয়ার 
োধ্যমে আোমের সামথ করা্ামরাম্ থাকুন, করটি প্মে্� দই োমস প্�াি �রা হয়। 

আমরা েমথ্যর েন্য 0330 333 0804 নম্বমর আোমের �ল �রুন (কসােবার - 
শুরিবার, স�াল 9 - ডব�াল 5) বা enquiries@alzheimers.org.uk-এ 
ইমেইল �রুন।

এছাড়া আপডন আোমের ই-ডনউেমলরামরর োধ্যমে আোমের সামথ করা্ামরাম্ 
থা�মে পামরন। এগুডল কপমে আোমের ওময়বসাইর alzheimers.org.uk/
enewsletter-এ সাইন আপ �রুন।

স্মৃতি হন
অমন�গুডল উপায় আমছ রার োধ্যমে আপডন এবং আপনার পডরবার প্চার �রা, 
ডিমেনডিয়া-বাধেব সম্প্রোয় এবং অথ গে সংগ্রমহ সাহায্য �রার েে ডবেয়গুডলমে 
েডড়ে হমে পামরন।

কস্ছোমসবা �রার সুমরাম্র ডবেময় আমরা োনমে 0845 504 9300 নম্বমর 
আোমের কফান �রুন বা alzheimers.org.uk/volunteer-কে রান।

সংপেমি্ণ থাককুন
আে�া আিা কড� আপনা� এই প্রকািনাডি কামজ রলমগমে।  
ইংম�ডজ োো অন্য ভাষায় িমথ্য� প্রময়াজন ডেডনিি ক�মি 
আে�া কমঠা� পড�শ্রে ক�ডে। এ� ডেষময় ো অন্য অনকুোমি� 
ডেষময়, ো রকান উন্নডি� ডেষময় যডি আপনা� রকান েন্তে্য ো 
প�ােি্ণ থামক, অনকুগ্রহ কম� রযাগামযাগ করুন। আপডন আোমি� 
publications@alzheimers.org.uk-রি ইমেইল ক�মি পাম�ন।

েিােি

এই গাইিডি প্রস্তুি ক�মি যা�া যা�া অেিান র�মখমেন 
Alzheimer's Society িামি� সকমল� কামে কমৃিজ্িা স্ীকা� 
ক�মি োন। 

আেরা ডিমেনডিয়া থা�া অমন� ব্যডতির সামথ আমলাচনা �মরডছ এই ্াইিটি আপমির 
�রার প্ডরিয়ার সেয়।  োমের অমূল্য েোেে, পরােি গে এবং সুপাডরিগুডলর েন্য 
আেরা ডনম্নডলডখে ক্াষ্ঠীগুডলর সেস্মের ধন্যবাে োনামে চাইব:

■  The Belfast & South Eastern Service User Review Panel (দ্য 
কবলফাস্ট অ্ান্ সাউথ ইস্টান গে সাডভ গেস ইউোর ডরডভউ প্ামনল)

■  The Canterbury Pilgrims (দ্য �্ানরারমবডর ডপলডগ্রেস)
■  The DMU Demons (দ্য ডিএেইউ কিেনস)
■  Food for Thought (ফুি ফর থরস)
■  The Hornsey Review Group (দ্য হন গেডস ডরডভউ গ্রুপ)
■  The Merton Co-Production Panel (দ্য োর গেন ক�া-কপ্ািা�িন প্ামনল)
■	  The Mid Sussex Dementia Friendly Group (দ্য ডেি সামসক্স 

ডিমেনডিয়া কফ্রন্ডল গ্রুপ)
■  The South-East London Service User Review Panel (দ্য সাউথ 

ইস্ট লন্ন সাডভগেস ইউোর ডরডভউ প্ামনল)
■  Through Our Eyes (থ্রু আওয়ার আইে)
■  The Yorvik Group (দ্য ইময়ারডভ� গ্রুপ) 

কমৃিজ্িা স্ীকা�

প্রকািনাগুডল অি্ণা�  
করুন
পমৃষ্া� উম্াডিমক একডি ডিক ক�া� িাডলকা 
আমে, যা ে্যেহা� কম� আপডন ডেডভন্ন 
প্রকািনা� নাে ডলমখ ডনমি পা�মেন, যা আপডন 
পেমি োন। ডকন্তু, এই প্রকািনা� রেডি�ভাগ 
েি্ণোমন শুধকু ইংম�ডজমি পাওয়া যায়।

আপডন েথ্য পৃষ্ঠাগুডল কেখমে এবং িাউনমলাি �রমে পামরন  
(ডপডিএফ ডহসামব) alzheimers.org.uk/factsheets কথম�।

ড�ছু ড�ছু প্�ািনার অনুবাে �রা সংস্করণ এছাড়া  
alzheimers.org.uk/translations-এ অনলাইমন পাওয়া রায়।

এই ্াইমির প্�ািনাগুডলর অন্তে এ�টি আপডন ডবনামূমল্য অি গোর  
�রমে পামরন।  অি গোর �রমে আোমের ওময়বসাইমর রান,  
orders@alzheimers.org.uk -কে ইমেইল �রুন বা  
0300 303 5933 নম্বমর �ল �রুন। আপডন �াি গে বা কচম� কপমেন্ট 
�রমে পামরন।
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এই ্াইিটির অথ গে প্োমন সহায়ো �রার েন্য আেরা Morrisons 
Foundation (েডরসনস ফাউমন্িন)ক� ধন্যবাে োনাই। Morrisons 
(েডরসনস) সুপারোম�গের কচইন বিারা Morrisons Foundation (েডরসনস 
ফাউমন্িন) স্াপনা �রা হময়ডছল ইংল্যান্, স্করল্যান্ এবং ওময়লমসর োনুমের েমধ্য 
এ�টি ইডেবাচ� পডরবেগেন আনমে। োরা েডরসনস সহ�েতীমের েন্য যোডচং ফাডন্ং 
প্োন �মর আর কসই োেব্য কপ্ামের্গুডলর েন্য অথ গে কেয় রা োনুমের েীবমন উন্নডে 
আমন। োরা কর �ামে সহায়ো �মর োর ডবেময় আমরা োনমে, অনুগ্রহ �মর োমের 
ওময়বসাইর www.morrisonsfoundation.com-এ রান।

োমের সহায়ো এবং এই ্াইিটি ডবেরমণর েন্য আেরা ডিপার গেমেন্ট অফ কহলথম� 
ধন্যবাে োনামে চাইব। এছাড়া ্াইিটি অনুমোেন �রার েন্য আেরা ডনম্নডলডখে 
সংস্াগুডলর কৃেঞেো স্ী�ার �রমে চাইব: 

■  The Royal College of Psychiatrists (দ্য রয়াল �মলে অফ 
সাইড�য়াডরিস্টস) - ইউম�-কে েনস্তত্ত্বডবেমের েন্য কপিােীবী ও ডিক্ামূল� সংস্া।

■  The Royal College of General Practitioners (দ্য রয়াল �মলে 
অফ কেনারাল প্্া�টিিনারস) - 50,000-এর কবডি পাডরবাডর� িাতিারমের 
এ�টি কনরওয়া�গে রা করা্ীমের েন্য পডরচর গোয় উন্নডে আনার েন্য �াে �রমছন। 
এরা কেনারাল কেডি�াল প্্া�টিমসর উচ্চেে োনেণ্ড অেগেমন উৎসাহ প্োন �মর 
আর বোয় রামখ এবং ডেডপ-কের েন্য ডিক্া, প্ডিক্ণ, ্মবেণা এবং ডনোডন� 
োনেমণ্ডর �ণ্ঠস্র ডহসামব �াে �মর।

■  The Association of Directors of Adult Social Services  
(দ্য অ্ামসাডসময়িন অফ ডিমরর্রস অফ অ্ািাটি কসাশ্াল সাডভগেমসস) - এ�টি 
সংস্া রা ইংল্যামন্ প্াপ্তবয়স্কমের কসাশ্াল সাডভগেমসস-এর সব ডিমরর্রমের 
প্ডেডনডধত্ব �মর।

■  British Psychological Society (ডব্রটিি সাইম�ালডে�্াল কসাসাইটি) 
- ইউম�-কে েনস্তত্ত্ব এবং েনস্তত্ত্বডবেমের প্ডেডনডধত্ব �রা সংস্া, রারা ডবঞোন, 
ডিক্া এবং ডনয়োনু্োর ব্যবহাডর� প্ময়াম্র উৎ�ে গেো এবং দনডে� 
অনুিীলমনর প্চামরর েন্য োডয়ত্বিীল।

■   The Royal College of Occupational Therapists (দ্য 
রয়াল �মলে অফ অকুমপিনাল কথরাডপস্টস) - সারা ইউম�-কে অকুমপিনাল 
কথরাডপস্টসমের কপিােীবী সংস্া।

This booklet has been reviewed by health and social 
care professionals and people affected by dementia. 

It can be downloaded from our website at  
alzheimers.org.uk/dementiaguide

A list of sources is available on request.

This publication contains information and general advice. It should not be used as a 
substitute for personalised advice from a qualified professional. Alzheimer’s Society 
does not accept any liability arising from its use. We strive to ensure that the content 
is accurate and up to date, but information can change over time. Please refer to our 
website for the latest version and for full terms and conditions.

© Alzheimer’s Society, 2017. All rights reserved. Except for personal use, no part of 
this work may be distributed, reproduced, downloaded, transmitted or stored in 
any form without the written permission of Alzheimer’s Society. Alzheimer’s Society 
maintains editorial independence over the content of this publication.
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Alzheimer’s Society is the UK’s leading dementia charity. We provide 
information and support, improve care, fund research, and create 
lasting change for people affected by dementia.  

If you have any concerns about Alzheimer’s disease or any  
other form of dementia, visit alzheimers.org.uk or call the 
Alzheimer’s Society National Dementia Helpline on 0300 222 1122. 
(Interpreters are available in any language. Calls may be recorded  
or monitored for training and evaluation purposes.)
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