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ডিমেনডিয়া ডি তা বুঝমত 

পারা বা অনধুাবন িরা
ডিমেনডিয়া র�াগমে বাংলা ভাষায় ডে বলা হয় এটা বুঝবা� জন্য বলা 
রেমে পাম� রে এটা স্মৃডেভ্ংি বা স্মৃডেডবভ্েজডনে এেটি র�াগ। েডিও 
েমন �াখমে হমব রে স্মৃডেডবভ্ে বা ভূমল োওয়া ডিমেনডিয়া র�ামগ� 
এেটি প্রধান লক্ষণ হমলও এটিই এই র�ামগ� এেোত্র লক্ষণ নয়, আ�ও 
লক্ষণ আমে। ডিমেনডিয়া র�ামগ� বাংলা আডভধাডনে অর্থ ে�মে ডগময় 
স্মৃডেভ্ংি, উন্মক্তো, ক্ষষীণেডে, উন্মাি (পাগল) ইে্যাডি ডবমিষণ ব্যবহা� 
ে�া হময়মে। িভু্থ াগ্যজনেভামব এসব ডবমিষমণ� রবডি�ভাগই ডিমেনডিয়া 
র�াগষী সম্পমে্থ  সোমজ অে্যন্ত রনডেবাচে ধা�ণা� জন্ম ডিমে পাম�। লন্ডমন 
বসবাসো�ষী বাংলাভাষষী অমনমে� সামর এ ব্যাপাম� েেডবডনেয় ে�া� প� 
আলজাইোস্থ রসাসাইটি েমন ে�মে বাংলা ভাষায় এ র�াগমে বঝুবা� জমন্য 
ডিমেনডিয়া� পািাপাডি স্মৃডেভ্ংি বা স্মৃডেভ্েজডনে র�াগ বলা সঠিে হমব। 
আে�া েমন েড� স্মৃডেভ্ংি বা স্মৃডেডবভ্েজডনে র�াগ বলা ডিমেনডিয়া� 
সামর জডিময় রাো অমহেুে লজ্া, ডনন্া, অপোন, েলঙ্ক ইে্যাডি ডের্যা 
অনভূুডে� জিো োটিময় উঠমে সাহাে্য ে�মব। ভাষাগে ব্যাপাম� এ 
ডবষময় আ�ও রোন সুপ�ােি্থ রােমল আে�া ো রে োম�া োে ররমে 
সািম� গ্রহণ ে�ব।

ডিমেনডিয়া ডে বা স্মৃডেডবভ্েজডনে র�াগ ডে এবং এেজন োনুমষ� 
জষীবনমে ো ডেভামব প্রভাডবে ে�মে পাম� এ পুডতিোয় সংমক্ষমপ োই 
আমলাচনা ে�া হময়মে। এমে আ�ও বলা হময়মে ডেভামব এ র�াগ ডনণ্থয় 
ে�া হয়, ডে ডচডেৎসা আমে এবং ডেভামব এ র�াগ হবা� ঝঁুডে ডনয়ন্ত্রমণ 
�াখা োয় বা েডেময় �াখা োয়।
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ডিমেনডিয়া বা স্মৃডতভ্রংি ররাগ ডি? 
ডিমেনডিয়া িমদে� োধ্যমে এেগুচ্ছ লক্ষমণ� ডবব�ণ রিয়া হয় ো� রভেম� 
আমে স্�ণিডক্ত রলাপ পাওয়া, ভাষা এবং েুডক্ত� রক্ষমত্র সেস্যা রিখা রিয়া, 
রেজাজ ও আচ�মণ পড�বে্থ ন আসা। ডিমেনডিয়া র�াগ এেন নয় রে 
বাধ্থমে্য� জন্য বা রবিষী বয়স হমল এটা হমবই ডেংবা এেনও নয় রে সব 
রলামে�ই ডিমেনডিয়া হমব। আ� উপেুক্ত সহায়ো রপমল ডিমেনডিয়া বা 
স্মৃডেভ্ংি র�াগ ডনময়ও এেজন োনষু ভামলাভামব রবমঁচ রােমে পাম�ন। 

ডিমেনডিয়া িার হমত পামর? 
ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�াগ রে রোন জাডে�, ধমে্থ�, ডলমগে� বা 
জােষীয়ো� োনমুষ� হমে পাম�। েুক্ত�ামজ্য ৮৫০,০০০ (আট লক্ষ পঞ্াি 
হাজা�) োনমুষ� ডিমেনডিয়া আমে, ো� েমধ্য ২৮,০০০ (আটাি হাজা�) 
োনষু েমৃ ষ্াগে, এিষীয় ও সংখ্যালঘু জাডেগে জনমগাষ্ষী�। ধা�ণা ে�া হমচ্ছ 
২০২৬ সাল নাগাি সংখ্যালঘু জাডেগে জনমগাষ্ষী� েমধ্য ডিেমনডিয়া র�াগষী� 
এ সংখ্যা ডবিগুণ হময় োমব। 

উচ্চ �ক্তচাপ, িায়ামবটিস, রট্াে, হৃিম�াগ ইে্যাডি ডিেমনডিয়া র�াগ 
হবা� জন্য খুব রবিষী ঝঁুডে� ো�ণ। আ� এসব ঝঁুডে এিষীয় এবং 
েমৃ ষ্াগে ে্যাড�ডবয়ন জাডেগে জনমগাষ্ষী� েমধ্য রবিষী রাো� িরুণ োমি� 
ডিমেনডিয়া র�াগ (ডবমিষে ভাসু্লা� ডিমেনডিয়া) হবা� সম্াবনা রবিষী। 
েডিও জষীবনশিলষীমে ডেেু পড�বে্থ ন, ব্যায়াে আ� সুষে খাি্যাভ্যামস� 
োধ্যমে এসব ঝঁুডে অমনেটাই েডেময় আনা সম্ব। আ� এভামবই েমৃ ষ্াগে, 
এিষীয় ও সংখ্যালঘু জাডেগে জনমগাষ্ষী� রলােজন ডনমজমি�মে ডিমেনডিয়া 
র�ামগ� রবিষী ঝঁুডে� হাে ররমে �ক্ষা ে�মে পাম�। 

ডিমেনডিয়া ডি তা বুঝমত পারা বা অনধুাবন িরা 4

alzheimers.org.uk

ডি
মে

ন
ডি

য়
া 

ডি
 ত

া 
বু

ঝ
মত

 প
ার

া 
ব

া 
অ

ন
ধু

াব
ন

 ি
র

া





লক্ষণ ও উপসগ্গগুডল 
প্রমে্যে ডিমেনডিয়া র�াগষী� অডভজ্ঞো ো� জন্য অনন্য এবং ো� ডনজস্ব 
ধা�ায় রসটা ডেডন উপলডধি েম�ন। এেজন ডিমেনডিয়া র�াগষী� ডনম্নডলডখে 
অসুডবধাগুডল� ডেেু বা সবগুমলা হমে পাম�- 

• স্বল্পমেয়াদী স্মৃডত: এই ডেেুক্ষণ আমগ ডে েম�ডেমলন োও ভুমল োওয়া, 
এেই প্রশ্ন বা�বা� ে�া বা এেই েরা বা� বা� বলা।

• েমনাসরংম�াগ বা পডরিল্পনা িরা: রোন ডবষময় ডসদ্ান্ত ডনমে, রোন 
সেস্যা� সোধান ে�মে বা রোন োজ ে�মে (রেেন খাবা� �ান্া) 
অসুডবধা হওয়া।  

• ভাষা: এেটি েমরাপেরন বঝুমে, ের্য েমন ে�মে বা ডেেু বলা� 
জন্য সঠিে িদে রপমে সেস্যা হওয়া। 

• দরুত্ব এবরং রিান ডিডনমষর গভীরতা ডবচার িরমত না পারা: রেেন 
ডসডঁি ব্যবহা� ে�মে অসুডবধা হওয়া। 

• সেয় ও স্ামনর জ্ান হাডরময় রেলা: ডিন এবং োড�খ অরবা আপডন 
এখন রোরায় আমেন, ডেভামব ডেংবা রেন এখামন এমলন এসব 
ব্যাপাম� ডবভ্ান্ত হওয়া। 

স্মৃডে ধম� �াখা বা ডচন্তা ে�মে না পা�া� সেস্যা� পািাপাডি এেজন 
ডিমেনডিয়া র�াগষী� োমঝ আমবগ প্রবণো, উডবিগ্নো, ডখটডখমট রেজাজ, 
ডবষন্ো ডেংবা িঃুখমবাধ এসব অনভূুডে�ও পড�বে্থ ন আসমে পাম�। 
ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি এেটা ক্রে অবনডেডিল র�াগ ো� অর্থ হমচ্ছ 
সেময়� সামর সামর ক্রেিঃ এ র�ামগ� লক্ষণগুডল খা�ামপ� ডিমেই রেমে রামে। 

ডেেু ধ�মণ� ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�াগষী েমন ে�মে পাম�ন ডেডন 
এেন ডেেু রিখমেন আসমল ো রসখামন রনই (অলষীেিি্থন) অরবা এেন 
সব ডবষয় িমৃঢ়ভামব ডবশ্াস ে�মে পাম�ন ো আসমল সে্য নয়। এ র�াগ 
আমে এেন ব্যডক্ত প্রায়িই বে্থ োন ও অেষীে সেময়� ঘটনাবলষী� েমধ্য 
োলমগাল পাডেময় রেলমে পাম�ন। 
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শুরু� ডিমে এ র�ামগ� লক্ষণসেহু রেেন ডেেু বা রচামখ পিা� েে না হমলও 
সেময়� সামর সামর ো ক্রেিঃ অবনডে হমে পাম�। েে েন্থ� বা দ্রুেভামব 
এ র�ামগ� উপসগ্থসেমুহ� অবনডে হমব ো ব্যডক্তডবমিমষ� রক্ষমত্র ডভন্ ডভন্ হয়। 
র�ামগ� লক্ষণগুডল স্পষ্ট হওয়া� পম�ও এবং িাক্তা� েেমৃ্থ ে ডিমেনডিয়া র�াগ 
ডনণ্থয় ে�া� পম�ও বহু োনষু এ ডবষময় অডজ্থ ে জ্ঞান ও গ্রহণমোগ্য সাহাে্য 
ডনময় আ�ও অমনে বে� োমি� জষীবমন স্বােন্ত্রো বজায় �াখমে পাম�ন। 

ডিমেনডিয়া বা স্মৃডতভ্রংি ররামগর প্রিার

বহু �েমে� ডিমেনডিয়া র�াগ আমে। অডে পড�ডচে ডেেু প্রোম�� 
ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�াগ ডনময় নষীমচ আমলাচনা ে�া হমলা। 
ডিমেনডিয়া� প্রো�মভমি র�ামগ� উপসগ্থগুমলাও ডভন্ ডভন্ হমব। 

আলিাইোস্গ ডিডিি: রবিষী�ভাগ ডিমেনডিয়া র�াগষী�ই এই র�াগটি হময় 
রামে। ধষীম� ধষীম� স্মৃডেিডক্ত রলাপ পাওয়া� োধ্যমেই সাধা�ণেঃ এ র�ামগ� 
শুরু হয় এবং এ�েে র�াগষী� সামর েরা বলা� োধ্যমে প্ররমেই ধ�া 
পিমব রে ো� স্মৃডেিডক্ত আ� আমগ� েে রনই। 

ভাসু্লার ডিমেনডিয়া: েডতিমস্ �ক্ত প্রবামহ� সেস্যা ররমে এ র�াগ হয় - 
েমরষ্ �মক্ত� প্রবাহ না হওয়া� িরুণ েডতিমস্� রোষ ো�া রেমে পাম�। 
রবিষী�ভাগ রক্ষমত্র রট্ামে আক্রান্ত হবা� প� এ র�ামগ� ঝঁুডে রামে আ� এ 
র�ামগ� প্রারডেে অবস্ায় রে লক্ষণগুডল রবিষী পড�লডক্ষে হয় ো হমলা রোন 
ডবষময় েনমোগ বা ডচন্তািডক্ত� রক্ষমত্র সেস্যা হওয়া। 

ডেক্সি বা ডেশ্র ডিমেনডিয়া: এটি হমচ্ছ ো� আলজাইো� ডিডজজ ও 
ভাসু্লা� ডিমেনডিয়া ি’ুরটাই আমে। আ� এমক্ষমত্র উপম�াডলিডখে উভয় 
প্রো� ডিমেনডিয়া� লক্ষণই পড�লডক্ষে হমে পাম� র�াগষী� োমঝ। 

ডিমেনডিয়া উইথ ডলউই বডিি: এটা খুব এেটা রিখা োয় না, এই 
ধ�মণ� ডিমেনডিয়া� নােে�ণ ে�া হময়মে ডলউই বডিজ নােে রোট্ট 
অস্বাভাডবে োঠামো ররমে, এটি েডতিমস্� রোমষ� রভে� জন্মায়। এ 
র�ামগ� প্রা�ডম্ে লক্ষণগুমলা হমে পাম� ডনমজমে সাবধামন �াখমে সেস্যা 
হওয়া, এে স্ান ররমে আম�ে স্ামন� ি�ুত্ব অনধুাবন বা বঝুমে না পা�া, 
অলষীেিি্থন বা আসমল রনই এেন ডেেু রিখমেন ডবশ্াস ে�া এবং চলামে�া 
বা নিাচিা ে�া� রক্ষমত্র সেস্যা হওয়া। 
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ফ্রম্ামেম্ারাল ডিমেনডিয়া: এই প্রো� ডিমেনডিয়াও খুব এেটা রবিষী রনই। 
এটা হয় েডতিমস্� সােমন� এবং/অরবা পামশ্্থ� অংি ক্ষডেগ্রতি হমল। এ� েমল 
র�াগষী� আচা�-আচ�ণ, ভাব ডবডনেয় এবং ভাষা� ব্যবহাম� পড�বে্থ ন আমস। 

রিন ররাগ-ডনণ্গয় িরামবন? 
রে রেউ ো� ডনমজ� বা আপনজমন� স্মৃডেিডক্ত ডনময় ডচডন্তে হমল উডচে 
হমলা েে োিাোডি সম্ব এ ডবষয় ডনময় ডজডপ বা িাক্তাম�� সামর 
আমলাচনা ে�া। ডজডপ সম্াব্য ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�ামগ� র�াগ-
ডনণ্থয় ডেভামব ে�া োমব রস ডবষময় প�ােি্থ ডিমবন, েলূ্যায়ণ ে�মবন। এ 
পে্থাময় ডবমিষজ্ঞ িাক্তাম�� প�ােি্থ, ডবডভন্ ধ�মণ� প�ষীক্ষা-ডন�ষীক্ষা এবং 
প্রময়াজমন েডতিমস্� স্্যান েম� ো খুটিময় রিখা� প্রময়াজন হমে পাম�। 

র�াগষী� েমধ্য রে লক্ষণগুডল রিখা োমচ্ছ ো ডিমেনডিয়া ডে-না এ জন্য র�াগ 
ডনণ্থময়� উমদেমি্য এেটা েলূ্যায়ণ (assessment) গঠন ে�া জরু�ষী োমে: 

• রস সব উপসগ্থ ডচডনিে ে�া োয় রেগুমলা ডিমেনডিয়া র�ামগ� 
উপসমগ্থ� অনরুূপ বা সিমৃি ডেন্তু ডচডেৎসামোগ্য (রেেন: ডবষন্ো, 
সংক্রেণ বা infection)  

• র�াগষীমে ো� র�ামগ� উপসগ্থ সেমুহ� এেটা ব্যাখ্যা রিয়া োয়। 

• র�াগষী উপেুক্ত ডচডেৎসা, প�ােি্থ, ের্য ও ডবডভন্ সাহাে্য পান। 

• ভডবষ্যমে� জন্য পড�েল্পনা এবং ব্যবস্া গ্রহণ ে�মে পাম�ন। 
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পরােি্গ: িাক্তাম�� সামর রিখা ে�া� সেয় ডে ে�মল রবিষী 
সুেল পামবন।

• িাক্তাম�� সামর রিখা ে�মে োওয়া� আমগই এে টুে�া োগমজ 
ডলমখ �াখুন আপনা� রে রোন প্রশ্ন বা রে রোন উপসগ্থ ো  
ডনময় আপডন ডচডন্তে।

• িাক্তা� রে ডবমিষ ডবমিষ গুরুত্বপূণ্থ পময়ন্ট ডনময় আমলাচনা েম�ন 
োও রনাট েম� �াখুন। 

• িাক্তাম�� বলা রে িদে বা বাে্য আপডন বঝুমে অসুডবধা হয় ো 
আপনামে ব্যাখ্যা ে�া� জন্য বলুন। 

• ডচডেৎসা বা ডচডেৎসা ডবষয়ে রোন িদে ো আপনা� পড�ডচে 
 নয় ো প্রময়াজমন িাক্তা�মে বলনু আপনামে ডলমখ ডিমে, ডবমিষ 
েম� েডি ইংম�জষী আপনা� োেমৃ ভাষা না হময় রামে।  

ডিমেনডিয়া ডি তা বুঝমত পারা বা অনধুাবন িরা 10
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ডচডিৎসা ও সাহা�্য
ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�াগ পুম�াপুড� ভামলা হময় োবা� রোন ডচডেৎসা 
রনই, ডেন্তু ডিমেনডিয়া ডনময়ও এেজন োনষু ভামলাভামব রবমঁচ রােমে 
পাম�ন এজন্য অমনে ডেেুই ে�া রেমে পাম�। ডেেু ধ�মণ� ডিমেনডিয়া 
রেেন আলজাইোস্থ ডিডজমজ� জন্য ঔষধ আমে। এই ঔষধগুডল র�াগষী� 
র�ামগ� লক্ষণগুমলামে সােডয়েভামব িডেময় �াখমে বা ডনয়ন্ত্রমণ �াখমে 
সাহাে্য েম�।

এোিা ডবডভন্ ধ�মণ� রর�াপষী, সাহাে্য ও আনন্ উপমভাগ ে�া� েে 
োে্থেলাপ আমে ো এেজন ডিমেনডিয়া র�াগষীমে ভামলাভামব জষীবন োটামে 
সাহাে্য ে�মে পাম�। এসমব� েমধ্য উমলিখমোগ্য ডেেু হমলা: রেেন- েরা 
বলা� রর�াপষী, স্মৃডেচা�ণ রর�াপষী, রচেনা উদেষীপনা রর�াপষী, জষীবন ডনময় 
গল্প ও প্রিংসাত্মে রর�াপষী, ঘম� বা বািষীমে সাহাে্য এবং ডবডভন্ িমল 
ডবভক্ত হময় উদেষীপনােলূে োমজ অংিগ্রহণ ে�া োয় এেন সব োমজ� বা 
িমল� আময়াজন ে�া। এসব রসবা ন্যািনাল রহলর সাডভ্থ স বা এনএইচএস, 
রসাসাল সাডভ্থ মসস ডিপাট্থ মেন্ট, রস্বচ্ছামসবষী, িােব্য ডেংবা রবস�ো�ষী সংস্া 
ররমে পাওয়া রেমে পাম�। আপডন রে এলাোয় বসবাস েম�ন রসখামন 
এসব রসবা� েমধ্য রোরায় ডে �েে রসবা পাওয়া রেমে পাম� এসব 
েমর্য� জন্য আপনা� ডজডপ বা িাক্তা�, রেমো�ষী সাডভ্থ মসস অরবা স্ানষীয় 
আলজাইোস্থ রসাসাইটী� সামর রোগামোগ ে�ন।

আে�া সবাই এেন অমনে ডেেুই আমে ো ে�মে পাড� ো এেজন 
ডিমেনডিয়া র�াগষীমে ডিমেনডিয়া অসুখ ডনময়ও সোমজ ভামলাভামব রবমঁচ 
রােমে ও ো� পড�বা� পড�জনমে সাহাে্য ে�মে পাম�। এেজন 
ডিমেনডিয়া র�াগষী রেমনা েেটা সম্ব সবসেয় ডনমজমে িা�ষীড�ে, োনডসে 
ও সাোডজেভামব সডক্রয় �ামখন রস ব্যাপাম� উৎসাহ ডিমে হমব - এটা 
ো� জষীবমন অমনে উপো� বময় ডনময় আসমব। এই সডক্রয় রাো োমে 
ডবডভন্ োনমুষ� সামর পড�ডচে হমে, িক্ষো ধম� �াখমে ও স্মৃডে বজায় 
�াখমে, আত্মডবশ্াস বািামে, ভামলােে ঘুে হমে এবং ডবষন্ো এডিময় 
চলমে সাহাে্য ে�মব। এেজন ডিমেনডিয়া র�াগষী� জন্য সমৃডষ্টিষীল ও ডনমজ 
উপমভাগ েম�ন এেন েে্থোও - চাডলময় োওয়া ো� ভামলাভামব রবমঁচ 
রাো� জন্য খুবই জরু�ষী েডিও এেন হমে পাম� রে ডেডন এই োজ 
সোমজ� আ� িিজমন� েে সম্পািন ে�মে পাম�ন না।
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আপনার ডিমেনডিয়া হবার ঝঁুডি িতেুকু?
জ্ঞান-ডবজ্ঞামন� প্রসাম�� িরুণ এখন অমনে ডেেুই ডবজ্ঞানষী�া জামনন ো 
ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�াগ হবা� ঝঁুডে বাডিময় রােমে পাম�। রেসব 
ডবষয় বা োজ ডিমেনডিয়া হবা� ঝঁুডে বাডিময় রােমে পাম� ো সম্পমে্থ  
জানা ও সমচেন হওয়া এজন্য জরু�ষী ো�ণ জষীবনশিলষীমে পড�বে্থ ন এমন 
এসব ঝঁুডে  েডেময় আনা সম্ব। 

• ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�াগ হবা� জন্য বয়স বািমে রাো 
সবচাইমে বি ঝঁুডে ো�ণ। বয়স বািবা� সামর সামর ডিমেনডিয়া 
হবা� ঝঁুডেও বািমে রামে। ৬৫ বে� বয়মস� নষীমচ� োনমুষ�ও 
ডিমেনডিয়া হয় ডেন্তু রবিষী� ভাগ োনমুষ� েমধ্য এ র�াগ রিখা রিয় 
এ বয়সসষীো� প� ররমে। ৮০ বে� বা েিধু্থ প্রডে ৬ জন োনমুষ� 
েমধ্য এেজমন� ডিমেনডিয়া হমে পাম�। 

• ডপোোো ডেংবা ভাইমবানমি� েমধ্য ো�ও আলজাইোস্থ র�াগ হমল 
োমি� সন্তান ডেংবা অন্য ভাইমবানমি� আলজাইোস্থ র�াগ হবা� ঝঁুডে 
সাোন্য এেটু রবিষী রামে। েডিও এেনটি হমবই এেন রোন েরা রনই। 

• রে অসুখগুডল হাট্থ , ধেনষী বা �ক্তপ্রবাহ ক্ষডেগ্রস্ েম� ো এেজন 
ব্যডক্ত� ডিমেনডিয়া হবা� সম্াবনা েমরষ্ট বাডিময় ডিমে পাম�। 
এ�েে অসুখগুমলা� োমঝ উমলিখমোগ্য হমলা: রেেন- িায়ামবটিস বা 
বহুেতু্র, েধ্যবয়সষীমি� োমঝ উচ্চ �ক্তচাপ ও �মক্ত রোমলষ্টম�ল এ� 
পড�োণ রবিষী রাো, স্লুো, হামট্থ � সেস্যা (রেেন- হাট্থ  আ্যাটাে 
বা অডনয়ডেে হৃিস্পন্ন), রট্াে হওয়া। এেনডে সম্বেঃ ডবষন্োও 
ডিমেনডিয়া র�ামগ� জন্য এেটা ঝঁুডে� ো�ণ হমে পাম�।  

• অস্বাস্্যে� জষীবনশিলষী বা জষীবনোপন - অডেড�ক্ত েি্যপান, ধুেপান, 
চডব্থেুক্ত খাবা�, অডেড�ক্ত লবণ খাওয়া এবং এমেবাম�ই রোন ব্যায়াে না 
ে�া ডেংবা অডে অল্প ব্যায়াে ে�া - এসব ডবষয়ও ডিমেনডিয়া র�াগ 
হবা� জন্য ঝঁুডে� সামর সম্পে্থ েুক্ত বা ঝঁুডে ডহসামব োজ ে�মে পাম�। 
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ডিভামব আপনার ডিমেনডিয়া হবার ঝঁুডি 
িোমত পামরন 
আপডন আপনা� জষীবমন অমনে ডেেুই ে�মে পাম�ন ো আপনা� 
ডিমেনডিয়া হবা� ঝঁুডে েডেময় ডিমে পাম�।:

• ডনয়ডেে ব্যায়াে েরুন - সপ্ামহ েেপমক্ষ ৫ বা� ৩০ ডেডনট েম� 
সডক্রয় রাো� রচষ্টা েরুন, ব্যায়াে েরুন। 

• রে সব র�ামগ� জন্য ঔষধ রসবন ে�মেন ো সবসেয় ডনয়ডেে 
�াখুন - ডনয়ডেে িা�ষীড�ে প�ষীক্ষা ে�ান।

• েডি ধুেপামন� অভ্যাস রামে, ো পড�হা� ে�া� রচষ্টা েরুন - 
আপনা� ডজডপ এ ব্যাপাম� প�ােি্থ ডিমে পাম�ন। 

• েি্যপান ে�া� অভ্যাস রােমল ো পড�ডেে সষীো� েমধ্য �াখুন (আমিৌ 
েডি অভ্যাস রামে)। 

• স্বাস্্যসম্মে সুষে খাবা� খান - প্রচু� পড�োমণ তেলাক্ত োে, েল এবং 
সবডজ খান। উচ্চ োত্রায় রনেহপিার্থ আমে এেন খাি্য পড�হা� েরুন 
এবং ডচডন ও লবণেুক্ত খামি্য� পড�োণ সষীডেে �াখুন। বেম� েেপমক্ষ 
এেবা� ডনমজ� ওজন, �ক্তচাপ, �মক্ত� ডচডন ও চডব্থ� পড�োপ োপুন। 

• রখয়াল �াখুন রেমনা আপনা� ি�ষীম� অপ্রময়াজনষীয়ভামব ওজন না রবমি 
োয় - পড�ডেে ও সুষে খাবা� গ্রহণ এবং ডনয়ডেে ব্যায়াে চচ্থ া� 
োধ্যমে আপনা� ওজন সঠিে �াখুন। 

• োনডসে ও সাোডজেভামব সডক্রয় রাকুন - গমবষণায় রিখা রগমে রে 
ডবমিষেঃ রিষ জষীবমন িা�ষীড�ে, োনডসে ও সাোডজেভামব সডক্রয় 
রােমল এবং সাোডজে েে্থচাঞ্মল্য� েমধ্য রােমল ো আলজাইোস্থসহ 
ডবডভন্ ধ�মণ� ডিমেনডিয়া হবা� ঝঁুডে েডেময় আমন। 

উমলিখ্য রে উপম�� এই ডবষয়গুমলা শুধু ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�াগ 
নয় আ�ও ডেেু অসুখ রেেন ে্যান্া�, রট্াে, হৃিম�াগ এসব হবা� ঝঁুডেও 
েডেময় আনমব।
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৫টি েখু্য বাত্গ া বা আসল ে্যামসি ডি

• বয়স বািা� সামর সামর সব োনমুষ�ই রে ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি 
র�াগ হমব এ েরা সে্য নয়। 

• েডতিস্ বা েগমজ� ক্ষডেগ্রস্ো� জন্য ডিমেনডিয়া র�াগ হয় এবং এই 
ডিমেনডিয়া র�াগ বহু প্রোম�� হমে পাম�। 

• রোন ব্যডক্ত� রোন রিামষ� জন্য এ র�াগ হয় না - রে রোন 
োনমুষ�ই এ র�াগ হমে পাম�। 

• এেজন োনষু ডিমেনডিয়া র�াগষী হবা� প�ও ডেডন সোমজ� আ�ও 
িিজমন� েে এেজন োনষু ো� আমে ো� আপন অনভূুডে, আমবগ 
এবং সা�াজষীবমন� অডভজ্ঞো। 

• ডিমেনডিয়া বা স্মৃডেভ্ংি র�াগ ডনময়ও ভামলাভামব রবমঁচ রাো এবং 
সোমজ� আ�ও িিজমন� েে রবমঁচ রাো সম্ব। 
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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.
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independence over the content of this publication.
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আলিাইোরস্গ রসাসাইটি হমছে �ামদর ডিমেনডিয়া আমে 
তারা এবরং তামদর রিয়াররা বা রদখামিানািারীমদর 
রসবায় ডনমবডদত এিটি গমবষণা ও রসবাধেমী 
দাতব্য সরংস্া। আেরা ডিমেনডিয়া ররাগী ও তামদর 
রদখাশুনািারীমদর ডবডভন্ন প্রিািনা, ন্যািনাল 
ডিমেনডিয়া রহল্পলাইন, আোমদর ওময়বসাইে ও ৩,০০০ 
(ডতন হািার) এরও রবিী স্ানীয় অডেমসর োধ্যমে তথ্য ও 
সহায়তা ডদময় রসবা প্রদান িমর থাডি।  
 
আলজাইোস্থ র�াগ বা অন্য রোন ধ�মণ� ডিমেনডিয়া� 
ডবষময় আপনা� রোন উমবিগ বা ডজজ্ঞাসা রােমল,  
www.alzheimers.org.uk ওময়বসাইট রিখুন বা ০৩০০ 
২২২ ১১২২ নাম্াম� রোন েম� আলিাইোস্গ রসাসাইটি 
ন্যািানাল ডিমেনডিয়া রহল্পলাইমন েরা বলনু। (রহল্পলাইমন 
রোন ে�মল রে রোন ভাষায় রিাভাষষী পাওয়া রেমে পাম�। 
প্রডিক্ষণ ও েলূ্যায়মন� উমদেমি্য আপনা� রোন েল র�েি্থ  বা 
েিা�েষী ে�া হমে পাম�। 
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