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© বট্রোক অ্যরোব�রোন�বয়শি 2012 

স্ট্রোক অ্যরোব�রোন�বয়শি হল একটি স্করোম্রোনি প্রনেশ্রুনের দ্রোররো �ীনিে, ইংল্যরোণ্ড ও ওবয়লবশ নিেন্ীকৃে  
(িং 61274). নিেন্ীকৃে অনি�: বট্রোক অ্যরোব�রোন�বয়শি হরোউজ, 240 City Road, London EC1V 2PR. ইংল্যরোণ্ড  
ও ওবয়লবশ একটি দরোেে্য �ংস্রো নহ�রোবে নিেন্ীকৃে (িং211015) এেং স্কটল্যরোবডে (SC037789). এছরোডরোও 
আইল অি ি্যরোি (িং945), জরোন�সিবে (NPO 369) নিেন্ীকৃে এেং উত্তর আয়রোরল্যরোবডে পনরবেেরো নদবছে.

একবরে আিররো স্ট্রোবকর উপর পদবষেপ নিবে পরোনর 

কথরো েলবে চরোি? আিরোবদর স্�রোপণীয় 0303 3033 100 
স্ট্রোক স্হল্পলরোইবি কল করিু.

আিরোবদর অি্য প্রচরোরপরে�নুলও আপিরোর করোবজ লরো�বে 
পরোবর.

• আপিরোর �রোহরোব্্যর জি্য আিররো এখরোবি আনছ
• স্ট্রোক কী?
• কখি একটি স্ট্রোক হয়
• স্ট্রোবকরোত্তর জীেি
• আবররো�্যলরোভ কররো

এছরোডরোও আিরোবদর প্রচুর উপব্রো�ী েথ্য আবছ. প্রচরোরপরে 
েরো েথ্যপবরের অরসি রোর স্দেরোর জি্য, অথেরো স্ট্রোবকর 
নেেবয় আরও জরোিরোর জি্য অিগু্রহ কবর  
0303 3033 100 িম্ববর কল করিু,  
info@stroke.org.uk-এ ই-বিল নদি অথেরো  
আিরোবদর stroke.org.uk. ওবয়ে�রোইট স্দখিু.

আিররো একটি দরোেে্য �ংস্রো. জীেি েদলরোবিরোর জি্য 
আিররো আপিরোর �হরোয়েরোর উপর নিভসি র কনর.
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ভূনিকরো

আিররো নেশ্রো� কনর েহু স্ট্রোক নিেরোরণ কররো স্্বে 
পরোবর. আপিরোর স্ট্রোবকর ঝঁুনক কিরোবিরোর জি্য আপনি 
অবিক নকছু করবে পরোবরি. ্নদও আপনি নকছু নজনি� 
েদলরোবে পরোবরি িরো-ব্িি আপিরোর েয়�-জীেিচ্সিরোয় 
�রোধরোরণ পনরেেসিি করবল েহু স্ট্রোক নিেরোরণ কররো 
স্্বে পরোবর.

এই প্রচরোরপরে ে্যরোখ্যরো কবর স্কি আপিরোর জীেিচ্সিরো 
আপিরোবক ঝঁুনকর �ম্খুীি করবে পরোবর এেং কীভরোবে 
আপনি ইনেেরোচক পনরেেসিি করবে পরোবরি, আজবকই.

এই প্রচরোরপবরে আপনি নিম্ননলনখে নেেয়�নুল 
পডবে পরোবরি.

• বট্রোক কী – পষৃ্রো 4 
• স্রোস্্যকর খরোেরোর খরোওয়রো – পষৃ্রো 6 
• আরও স্েনশ ে্যরোয়রোি কররো – পষৃ্রো 8 
• ধিূপরোি েন্ কররো – পষৃ্রো 9
• নেচষেণভরোবে িদ্যপরোি কররো – পষৃ্রো 10
• অ�খু নিয়ন্ত্রণ কররো – পষৃ্রো 11 
• িনহলরোররো এেং স্ট্রোক – পষৃ্রো 13
• ্রো আপনি েদলরোবে পরোরবেি িরো – পষৃ্রো 14 
• আপিরোর আর একটি স্ট্রোবকর ঝঁুকী  
কিরোবিরো – পষৃ্রো 15 

‘হরো�পরোেরোল অবিক�নুল 
পরীষেরো কররোর পর স্দবখ  
স্্ আিরোর অবিক�নুল 
TIA(নিনিবট্রোক) হবয়বছ. 
আনি িবি করেরোি িরো কি 
েয়স্ক িরোিেুবদর এই �ে 
হয়.’
 

স্লেয়রোর ন�ম্�বির 23 েছ েয়ব� 
স্ট্রোক হয়.
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স্ট্রোক �বদেহ কবরি?  
FAST লষে্য করিু. 999  
িম্ববর কল করিু 

F - স্িন�য়রোল উইকবি� 
 ে্যরোনতিটি কী হরো�বে   
 পরোবর? 
A - আিসি ইউকবি�  
 ে্যরোনতিটি কী উভয়   
 েরোহু েুলবে পরোবর?
S -  নপিচ প্রেবলম্স 
 ে্যনতিটি কী পিষ্টভরোবে  
 কথরো েলবে পরোবর?
T - টরোইি টু কল 999   
 ্নদ েরোবদর এর িবধ্য  
 স্করোি একটি লষেণ   
 থরোবক.
 

স্ট্রোক কী?

একটি স্ট্রোক হল ি�বজর উপর আক্রিণ. এটরো ঘবট 
্খি আপিরোর ি�বজর একটি অংবশ রতি �রেররোহ 
েন্ হবয় ্রোয়: 

• একটি ব্লবকবজর দ্রোররো (একটি ই�বকনিক স্ট্রোক), 
অথেরো

• রতিপরোবের দ্রোররো (একটি নহবিরোবরনজক স্ট্রোক).

এিি ঘটবল, আপিরোর ি�জ প্রবয়রোজিীয় অনসিবজি 
পরোবে িরো এেং ি�বজর স্করোে�নুল েন্ হবে শরু ুকরবে 
এেং িবর ্রোবে. ি�বজর িেৃ স্করোে�নুল �রোবর িরো েবে 
ি�বজর অি্য স্করোে�নুলর েরোর জরোয়�রো স্িওয়রো �ম্ভে 
– এইভরোবে আবররো�্যলরোভ হয়. 

আপনি ্রো কবরি, অিভুে কবরি, ভরোবেি ও িবি 
ররোবখি স্্বহেু ি�জ নিয়ন্ত্রণ কবর, েরোই ি�বজর ষেনে 
হবল এই স্্রো�্যেরো�নুলর ষেনে হয়. ব্রো�্যেরো�নুলর ষেনে 
নিভসি র কবর আপিরোর ি�বজর স্করোথরোয় স্ট্রোকটি ঘবটবছ 
েরোর উপর.

ট্র্রোিনজবয়ন্ট ই�বকনিক অ্যরোটরোক
ট্র্রোনিনজবয়ন্ট ই�বকনিক অ্যরোটরোক (TIA), �চররোচর 
্রোবক নিনি-বট্রোক েলরো হয়, ঘবট ্খি ি�বজর 
রতি �রেররোহ স্ল্প �িবয়র জি্য ে্যহে হয়. এর 
উপ��সি�নুল প্ররোয় স্ট্রোবকর িে েবে �রোধরোরণে 
এ�নুল কবয়ক নিনিট েরো ঘন্টরো থরোবক এেং 24 
ঘন্টরোর িবধ্য পবুররোপনুর চবল ্রোয়. একটি TIA 

কখবিরো অগ্ররোহ্য করবেি িরো – নকছু �ডেব�রোল 
হবয়বছ েরোর লষেণ এটরো. �েসিদরো অনেলবম্ব ররোতিরোনর 
�রোহরো্্য স্িবেি.
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কী স্থবক স্ট্রোক হয়? 
একটি স্ট্রোক ঘবট ্খি আপিরোর রতি প্রেরোবহ স্করোি 
স্�রোলব্রো� থরোবক – আপিরোর “�ংেহি েন্ত্র”. এর দইুটি 
প্রধরোি করোরণ হল: 

• আপিরোর নশররো (ধিণী) �র,ু ‘পরে্তুি’, শতি েরো 
দেুসিল হবয় ্রোওয়রো, অথেরো

• আপিরোর রতি �রোঢ় হবয় ্রোওয়রো.

আপিরোর স্ট্রোক হওয়রোর প্রেল �ম্ভরোেিরো থরোবক আপিরোর 
্নদ এই অেস্রো�নুলর ঝঁুনক থরোবক, ব্িি, আপনি 
একজি েয়স্ক ে্যনতি হবল েরো আপিরোর স্করোি অ�খু 
থরোকবল, ব্িি উচ্চ রতিচরোপ েরো ররোয়রোনেটি�.

জীেিচ্সিরোর করোরণ�নুল, ব্িি পথ্য, িদ্যপরোি, িরোদকদ্রে্য 
স্�েি, ধিূপরোি, এেং আপনি কেটরো �নক্রয়, এ�নুলও 
আপিরোর ঝঁুনক েরোডরোয়. 

্ে�নুল ঝঁুনকর করোরণ েদলরোবিরোর জি্য পদবষেপ নিবল 
আপিরোর স্ট্রোক হওয়রোর ঝঁুনক কিরোবে �রোহরো্্য করবে.

‘আিরোর স্ট্রোক হবয়নছল 
করোরণ আিরোর ওজি স্েনশ 
নছল. ব�ই স্থবক আনি 
পরোঁচ স্্রোি ওজি 
কনিবয়নছ. আনি স্ররোজ 
�্যরোলরোর ও িল খরোই, এেং 
অবিক স্েনশ হরোঁটি. 
স্ট্রোবকর পর আনি দইুটি 
লডেি ি্যরোররোথবি স্দৌবডনছ.’
 

স্রনভর নর্ি,  
স্ট্রোক উত্তরজীেী
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স্রোস্্যকর খরোেরোর খরোওয়রো

�সু্ রতি প্রেরোবহর জি্য 
ঠিকিে খরোওয়রো আেশ্যক. 
ভরোল পথ্য আপিরোবক 
স্ট্রোক, হরোবটসি র অ�খু, এেং 
ররোয়রোনেটি� নিেরোরণ করবে 
�রোহরোব্্য করবে পরোবর.   

খরোেরোবরর প্রধরোি গ্রুপ�নুল
 
খরোেরোবরর প্রধরোি গ্রুপ�নুল স্থবক নেনভন্ন রকবির 
খরোেরোর পছদে করিু:

• িল ও �নজি
• স্শ্ে�রোরেহুল খরোেরোর স্্িি রটুি, শ�্যদরোিরো, পরোস্রো 

েরো আলু
• িরোং�, িরোছ এেং অি্য স্প্ররোটিি
• দগু্ধজরোে খরোেরোর স্্িি দধু, পনির ও দই, এেং 
• চনেসি ও শকসি ররো (েবে এ�নুল স্েনশ খরোবেি িরো).

ঠিকিে খরোওয়রো
 
িল এেং �নজির স্্যরোক খরোি
জরোংকিুর নদবয় স্পট ভররোবেি িরো. স্রোস্্যকর খরোেরোর 
খরোি স্্িি েরোজরো িল, �নজি ও শকবিরো িল. 

আপিরোর দদনিক অন্তে 5 ভরো� িল ও �নজি খরোওয়রোর 
স্চষ্টরো কররো উনচে. 1 ভরো� হল প্ররোয় 80 গ্ররোি (নেি 
আউন্স) – ব্িি একটি আবপল েরো কিলরোবলে,ু এক 
গ্রো� কিলরোবলেরু র�, একটরো েড �রোজর, ব্রকনলর দবুটরো 
িুল, একিবু�রো আঙ্রু েরো নেি স্টনেলচরোিচ িটরশটুি

কি চনেস্ি তুি স্প্ররোটিি খরোি
লরোল িরোং� খরোওয়রো কিরোি – িরোছ, হরোঁ� িরুন�র িরোং� 
(ছরোল ছরোনডবয়), েি্য পশ ুেরো েরোর েদবল নিরনিে 
নেকল্প স্েবছ নিি. অনধকরোংশ লরোল িরোংব� অনেনরতি 
�ম্তৃি চনেসি থরোবক, ্রো আপিরোর ধিনির জি্য খরোররোপ 
হবে পরোবর.
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�েুি আহরোর এেং স্ট্রোবকর 
নেেবয় আবররো েবথ্যর জি্য 
আিরোবদর �রোবথ স্ক স্্রো�রোব্রো� 
করবেি িরো শরু ুকরবে 
�রোহরো্্য পরোেরোর জি্য? 
0303 3033 100 িম্ববর 
আিরোবদর কল করিু েরো 
stroke.org.uk 
ওবয়ে�রোইট স্দখিু.

স্েনশ আঁশ্তুি খরোেরোর খরোি
স্েনশ আঁশ্তুি খরোেরোর�নুল রবতি চনেসির িরোরেরো নিয়ন্ত্রণ 
করবে �রোহরো্্য কবর. ব�রোটরো শ�্যদরোিরো, পনরজ, লরোল 
চরোল, �বির রটুি এেং পরোস্রো, এেং কু�কুবশর িে 
শ�্যদরোিরো খরোি.

লেি খরোওয়রো কিরোি
লেণ রতিচরোপ েরোডরোয়. প্রব�� কররো এেং িরো্ িুর 
খরোওয়রো এনডবয় চলিু করোরণ এ�নুলবে প্রচুর লেণ থরোবক. 
্খিই পরোরবেি েরোজরো খরোেরোর খরোবেি এেং খরোেরোবর 
করোঁচরো লেি স্িশরোবিরোর েদবল ওেনুধ এেং িশলরো স্িশরোি. 
 
�ীনিে পনরিরোণ চনেসি খরোি
আপিরোর পবথ্য নকছু চনেসি দরকরোর, েবে অনেনরতি 
পনরিরোণ আপিরোর ধিনি েনুজবয় নদবে পরোবর এেং 
ওজি েরোডরোবে পরোবর. পনরিরোণ �ীনিে কররোর স্চষ্টরো 
করিু এেং িরোজসি রোনরি েরো িরোখবির েদবল উনভিজ, 
অনলভ, েীজ এেং েরোদরোবির স্েল খরোি.

 
আপিরোর ওজবির প্রনে স্খয়রোল ররোখিু
 
ওজি স্েনশ থরোকবল আপিরোর উচ্চ রতিচরোপ, হরোবটসি র 
স্ররো� এেং ররোয়রোনেটিব�র ঝঁুনক স্েবড ্রোয়, এেং 
এই �ে�নুল আপিরোর স্ট্রোবকর ঝঁুনক েরোনডবয় স্দয়. 
উচ্চেরো অিু্ রোয়ী আপিরোর ওজি ঠিক আবছ কী িরো 
জরোিরোর জি্য আপিরোর নজনপর �রোবথ স্দখরো করিু. 
�েুি আহরোর এেং নিয়নিে ে্যরোয়রোি আপিরোর ওজি 
কিরোবে েরো নিয়ন্ত্রণ করবে �রোহরো্্য করবে. 
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নিয়নিে দদনহক করো্সিকলরোপ করবল রতিচরোপ কবি, রবতির 
চনেসির একটি স্রোস্্যকর ভরোর�রোি্য �নৃষ্ট কবর এেং 
ইি�্ুযনলি �রোিলরোবিরোর জি্য আপিরোর শরীবরর �ষেিেরো 
েরোনডবয় স্দয়. 

শরু ুকররোর জি্য এখরোবি কবয়কটি �পুররোিশসি স্দওয়রো 
হবয়বছ.

• একটরো করোজ েরোছুি স্্টরো আপনি উপবভরো� কবরি 
স্্িি �রোঁেরোর করোটরো েরো িরোচরো-আপনি কী কবরি 
েরোবে নকছু ্রোয় আব� িরো েরো আপিরোবক উষ্ণবেরোধ 
কররোবে এেং �রোিরোি্য হরোঁি ধররোবে পরোরবলই হল.

• িরোরেরোর স্থবক স্েনশ করবেি িরো – ক্রিশ নদবি 30 
নিনিবট নিবয় ্রোি.

• আব� উষ্ণ হি েরোরপবর �রোণ্ডরো হি.
• ে্যরোয়রোি কররোর জি্য একজি �ঙ্ী নিি.
• নদবির স্েলরোয় স্েনশ �নক্রয় থরোকুি – নলিবটর েদবল 

ন�নঁড ে্যেহরোর করিু েরো �রোডীবে িরো ন�বয় স্হঁবট 
স্দরোকরোবি ্রোি.

আপনি ্নদ স্েশ নকছুনদি ে্যরোয়রোি িরো কবর থরোবকি, 
েরোহবল শরু ুকররোর আব� আপিরোর ররোতিরোবরর পররোিশসি 
নিি নেবশেভরোবে আপিরোর েয়� ্নদ 40 েছবরর 
স্েনশ হয় েরো আপিরোর ্নদ স্করোি অ�খু থরোবক. 
আপিরোর িরোথরো ঘরুবল, ে্যথরো হবল (নেবশেে আপিরোর 
েবুক) েরো আপিরোর শ্রো�কষ্ট হবল অনেলবম্ব ে্যরোয়রোি 
েন্ করিু এেং আপিরোর ররোতিরোরবক জরোিরোি.

নিয়নিে �রোিরোি্য ে্যরোয়রোি 
করবলই আপিরোর স্ট্রোবকর 
ঝঁুনক অবধসিক কবি ্রোবে. 
আপিরোর ঝঁুনক কিরোবিরোর 
জি্য 30 নিনিট কবর 
�প্রোবহ পরোঁচ নদি ে্যরোয়রোি 
করবলই চলবে. আপিরোবক 
একেরোবর করবে হবে 
িরো-নদবি 10, 15, েরো 20 
নিনিট কবর কবয়কেরোর 
করবলও একই রকি করোজ 
স্দয়.

আরও স্েনশ ে্যরোয়রোি করিু
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ধিূপরোি েন্ করিু

‘অে্যরোনধক িদ্যপরোি এেং 
ধিূপরোি স্থবক আিরোর 
স্ট্রোক হবয়নছল. 
�েকসি েরোিলূক স্করোি লষেণ 
নছল িরো এেং আিরোর 
স্করোি ধরোরণরো নছল িরো 
আনি নিবজ আিরোর কেটরো 
ষেনে করনছ’. 
 

রেরোটসি  ওয়রোশব্রুবকর ্খি স্ট্রোক 
হয় েখি েরোর েয়� নছল 61 

েছর.

ধিূপরোি করবল আপিরোর ধিনির নভেবর আস্রণ পবড 
(অ্যরোবথবররোবক্লেন��) ্রোর িবল আপিরোর রতি জিরোর 
�ম্ভরোেিরো স্েবড ্রোয়. এটরো আপিরোর স্ট্রোবকর ঝঁুনক 
নদ্�ণু কবর স্দয়, এেং আপনি ্ে স্েনশ ধিূপরোি 
করবেি এই ঝঁুনক েে েরোডবে. 

ধিূপরোি েন্ করবল আপিরোর স্ট্রোবকর (এেং অি্য 
অ�বুখর) ঝঁুনক কিবে - আপিরোর েয়� ্রোই স্হরোক 
েরো আপনি ্েনদি ধবর ধিূপরোি কবর থরোকুি িরো স্কি. 
স্ছবড স্দওয়রো �হজ িয়, েবে আপিরোর স্রোবস্্যর 
উন্ননের জি্য প্রবচষ্টরো কররো দরকরোর.

প্রচুর �রোহরো্্য পরোওয়রো ্রোয়

• েবথ্যর প্যরোক – স্রোিীয় নচনকত�রো স্কন্দ্র েরো 
গ্রন্রো�রোবর পরোওয়রো ্রোয়.

• ্প-ব্রোনকং স্�রোষ্ী�নুল – আপিরোর ররোতিরোর 
আপিরোবক স্করোি একটিবে পরো�রোবে পরোরবেি.

• স্রোস্্য পনরবেেরো – ে্যেহরোনরক �রোহরো্্য ও 
পররোিবশসির জি্য.

• পররোিশসি – দরোেে্য �ংস্রো স্থবক স্্িি কুইট.
• নিবকরোটিি পিুস্রোপি নচনকত�রো – স্্িি চুইং�রোি, 

স্্রে এেং প্যরোচ. (আপিরোর ইনেিবধ্য স্ট্রোক হবয় 
থরোকবল নিবকরোটিি আপিরোর জি্য উপ্তুি হবে 
িরো- আপিরোর ররোতিরোবরর পররোিশসি নিি).

স্ট্রোক এডরোবিরোর জি্য অি্যেি জরনুর করোজটি হল 
ধিূপরোি িরো কররো.
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অে্যনধক িদ্যপরোি করবল রতিচরোপ স্েবড ্রোয়. নেনজ 
ন্রংনকং (ছয় ঘন্টরোর িবধ্য ছয় ইউনিবটর স্েনশ পরোি 
কররো) নেবশেভরোবে নেপজ্জিক করোরণ এটরো আপিরোর 
রতিচরোপ েুবঙ্ েুবল নদবে পরোবর. আপিরোর িদ্যপরোি 
েেসিিরোি নিবদসিশরোেলীর িবধ্য ররোখরোর স্চষ্টরো করিু. 

• িনহলরোবদর নদবি দইু স্থবক নেি ইউনিবটর স্েনশ 
িদ্যপরোি কররো উনচে িয়. (�ভসি েেী িনহলরোবদর 
এবকেরোবরই িদ্যপরোি কররো উনচে িয়.)

• পরুেুবদর নদবি নেি স্থবক চরোর ইউনিবটর স্েনশ 
িদ্যপরোি কররো উনচে িয়.

• প্রনেনদি িদ্যপরোি িরো করবল ভরোল হবে পরোবর. �প্রোবহ 
দইু একনদি িদ্যপরোি িরো কররোর স্চষ্টরো করিু.

এক ইউনিট অ্যরোলবকরোহল হল স্ছরোট এক গ্রো� ওয়রোইি, 
পরোবের এক িরোপ িদ েরো আধরো নপন্ট দেুসিল নেয়রোর েরো 
লরো�রোর.

িদ্যপরোবির িরোরেরো নিয়ন্ত্রণ করবে আপিরোর অ�নুেধরো হবল, 
আপিরোর ররোতিরোবরর �রোবথ কথরো েলিু.
 

িরোদকদ্রে্য 
 
নকছু উদ্ীপক িরোদকদ্রে্য স্্িি স্করোবকি এেং 
অ্যরোিবিটরোনিি, েরো স্্ িরোদকে্য�নুল স্খলরোধলুরোর 
�ম্রোদি েরোডরোয়, ধিনির ষেনে করবে পরোবর এেং 
হ�রোত্ রতিচরোপ েরোনডবয় নদবে পরোবর. রতিপরোবের 
দরণু এটরো আপিরোর স্ট্রোবকর ঝঁুনক েরোনডবয় স্দয়. 

আপনি ্নদ আিরোবদর 
‘অ্যরোলবকরোহল অ্যরোণ্ড স্ট্রোক’ 
এেং ‘স্্রোনকং অ্যরোডে 
স্ট্রোক’ েথ্যপবরের িকল 
চরোি েরোহবল  
0303 3033 100 িম্ববর 
কল করিু. এ�নুলবে 
অবিক �পুররোিশসি এেং 
উপব্রো�ী স্্রো�রোব্রো� আবছ. 

নেচষেণভরোবে িদ্যপরোি করিু
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অ�খু নিয়ন্ত্রণ কররো

নচনকত�রো িরো কররো উচ্চ 
রতিচরোপ (হরোইপরোরবটিশি) 
হল স্ট্রোবকর জি্য েহৃত্তি 
ঝঁুনকর করোরণ, জীেিচ্সিরো 
এেং �ঠিক ওেধুপরে উচ্চ 
রতিচরোপ কিরোবে পরোবর.

অবিক�নুল অ�খু আপিরোর স্ট্রোবকর ঝঁুনক েরোনডবয় নদবে 
পরোবর. এই অ�খু�নুল নিয়ন্ত্রণ কররোর জি্য আপিরোর 
নজনপর �রোহরো্্য নিি. এর িবধ্য নিম্ননলনখে�নুল থরোকবে 
পরোবর.

• উচ্চ রতিচরোপ 
উচ্চ রতিচরোপ (হরোইপরোরবটিশি) ধিনির নভের 
আস্রণ �নৃষ্ট কবর (অ্যরোবথবররোবক্লেবররোন��) এেং 
ধিনির উপর েরোডনে চরোপ স্দয়. আপিরোর উচ্চ 
রতিচরোপ আবছ কী িরো আপনি িরোও জরোিবে পরোবরি, 
েরোই আপিরোর নিয়নিে এটরো ্রোচরোই কররো উনচে. 
�রোেরোলকবদর জি্য স্রোভরোনেক �সু্ রতিচরোপ হল 
140/90–এর কি.  

• উচ্চ স্করোবলব্রল
স্করোবলব্রল হল এক ধরবির চনেসি ্রো আপিরোর 
নলভরোর উতপরোদি কবর. এটরো িরোং� এেং দগু্ধজরোে 
খরোেরোবরও পরোওয়রো ্রোয়. �সু্ স্দবহর জি্য এর �রোিরোি্য 
পনরিরোণ আপিরোর দরকরোর. নকন্তু অনেনরতি পনরিরোণ 
অস্রোস্্যকর. েরোডনে স্করোবলব্রল আপিরোর স্দবহর 
ধিনি�নুলবে ভ্রিণ করবে পরোবর, ্রোর িবল আপিরোর 
ধিনি �র ুহবয় ্রোয় এেং আপিরোর স্ট্রোবকর ঝঁুনক 
েরোনডবয় স্দয়. কি �ম্তৃি চনেস্ি তুি �েুি আহরোর 
আপিরোর স্করোবলব্রল কিরোবে �রোহরো্্য করবে পরোবর. 
আপিরোর ররোতিরোর আপিরোবক ওেধু নিবেও পররোিশসি 
নদবে পরোবরি. 

40 েছবরর স্েনশ েয়ব�র পরুেু ও িনহলরোবদর  
নিয়নিে স্করোবলব্রল ্রোচরোই কররোবিরো উনচে. 
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• ররোয়রোনেটি�
ররোয়রোনেটি� (টরোইপ 1 এেং টরোইপ 2 উভয়) হল 
স্ট্রোবকর জি্য একটি প্রধরোি ঝঁুনকর করোরণ. চনেসি 
জিরোর দরণু এটরো ধিনি শতি এেং �র ুকবর স্দয়. 
�র ুধিনি স্্টরো আপিরোর ি�বজ ্রোবছে স্�টরো 
পবুররোপনুর েবুজ স্�বল আপিরোর স্ট্রোক হবে পরোবর. 
এই ঝঁুনক আরও স্েবড ্রোয় ্নদ েহুনদি ধবর 
আপিরোর ররোয়রোনেটি� থরোবক এেং আপনি েরো 
ভরোলভরোবে নিয়ন্ত্রণ িরো কবরি.

• অ্যরোনটয়রোল নিনব্রবলশি (অনিয়নিে হৃদপিদেি)
হৃদপিদেি ্খি অনিয়নিে থরোবক, রতি জিবে 
পরোবর এেং ি�বজ চবল স্্বে পরোবর, একটি ধিনি 
েবুজ ন�বয় স্ট্রোক কররোবে পরোবর. আপিরোর েয়� 
65 েছবরর স্েনশ হবল আপিরোর এই অেস্রো �নৃষ্ট 
হওয়রোর �ম্ভরোেিরো স্েনশ থরোবক. আপিরোর অ্যরোনটয়রোল 
নিনব্রবলশি থরোকবল, আপিরোর স্ট্রোক হওয়রোর ঝঁুনক 
পরোঁচ�ণু প্সিন্ত স্েবড ্রোয়.  

• হৃদবররো�
হরোটসি  ভরোব্ভর অ�খু এেং হরোটসি  অ্যরোটরোবকর িে 
অি্য �ি�্যরো�নুল আপিরোর স্ট্রোবকর ঝঁুনক েরোডরোবে 
পরোবর. নচনকত�রো এেং নিয়নিে স্চকআপ কররোবল 
আপিরোর ঝঁুনক ্েখরোনি �ম্ভে কি করবে �রোহরো্্য 
করবে. 

এই অ�খু�নুল নিয়ন্ত্রবণ ররোখরোর জি্য আপিরোর 
ররোতিরোর আপিরোবক ওেধুপবরের নেধরোি নদবে পরোবরি.

ররোতিরোর এেং অি্য 
ররোতিরোনর স্পশরোদরোর ে্যনতিররো 
স্ট্রোবকর ঝঁুনক কিরোবে 
আপিরোবক �রোহরো্্য করবে 
পরোবরি-নিয়নিে পরীষেরো 
কররোবল স্্ স্করোি উপনস্ে 
�ি�্যরো ধররো পডবে.

অ�খু নিয়ন্ত্রণ কররো
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‘স্ট্রোক কেটরো জীেি 
েদনলবয় নদবে পরোবর 
স্লরোবকররো েরো েঝুবে পরোবর 
িরো. একজি কি েয়স্ক 
পরুবুের জি্য এটরো 
নেবশেভরোবে �রোংঘরোনেক 
করোরণ এটরোবক একজি 
েয়স্ক ে্যনতির �ি�্যরো িবি 
কররো হয়.’

ব্র্র্রোর ফ্রোিন�ব�র ্খি প্রথি স্ট্রোক 
হয় েখি েরোর েয়� নছল 29 
েছর. দইু েছর পবর েরোর আর 
একটি স্ট্রোক হয় েরোবে স্� েরোর 
দনৃষ্ট ও েরোচি উভয় হরোররোয়.

িরোিন�ক চরোপ এেং নেেন্নেরো
জীেবির অবিক ে্যরোপরোর - স্্িি িরোরেরোনধক করোজ কররো, 
আনধক্য, পরোনরেরোনরক �ি�্যরো এেং স্শরোক – িরোিন�ক 
চরোপ ও নেেন্নেরো �নৃষ্ট করবে পরোবর. এই�নুল আপিরোর 
শরীরবক অ�সু্ কবর এেং এ�নুলর নচনকত�রো িরো করবল 
দীঘসিবিয়রোনদ স্রোবস্্যর �ি�্যরো স্দখরো স্দয়. আপিরোর ররোতিরোর 
েরো অি্য একজি স্রোস্্যবপশরোদরোর ে্যনতির করোছ স্থবক 
প্রবয়রোজিীয় স্্ স্করোি �রোহরো্্য আপিরোর স্িওয়রো জরনুর.

িনহলরোবদর জি্য ঝঁুনকর করোরণ�নুল
নকছু ে্যরোপরোর আবছ স্্�নুল িনহলরোবদর জি্য স্ট্রোবকর 
ঝঁুনক েরোডরোবে পরোবর. এ�নুল িরোরীর স্্ৌি হরবিরোি 
অবট্রোবজবির �রোবথ ্তুি, এটরো স্েনশ িরোরেরোয় থরোকবল রতি 
জবি ্রোেরোর �ম্ভরোেিরো স্েনশ থরোবক. �ভসি রোেস্রোয় 
অবট্রোবজবির িরোরেরো স্রোভরোনেকভরোবে েরোবড, নকন্তু নকছু 
হরবিরোবির নচনকত�রো আবছ স্্�নুল এটরো েরোনডবে নদবে 
পরোবর, ব্িি অবট্রোবজি থরোকরো �ভসি নিবররোধক, এেং 
হরবিরোি নরবলে�বিন্ট স্থররোনপ (HRT).

হরবিরোি নচনকত�রো �েসিদরো আপিরোর ররোতিরোবরর �রোবথ 
আবলরোচিরো করবেি এেং আপিরোর জি্য স্্টরো উপ্তুি 
স্�টরো কররোবেি.
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দভুসি রো�্যেশে, আপিরোর স্ট্রোবকর ঝঁুনক স্েনশ থরোকবে পরোবর 
করোরণ ে্যরোপরোর�নুল আপনি েদলরোবে পরোরবেি িরো. এ�নুল 
হল নিম্নরপূ.

• পরোনরেরোনরক ইনেেতৃ্ত – আপিরোর পনরেরোবরর করোররু 
স্ট্রোক হবয় থরোকবল আপিরোর স্েনশ ঝঁুনক থরোবক.

• েয়� – েয়� েরোডরোর �রোবথ �রোবথ ধিনি�নুল শতি 
হয় এেং েরোর নভেবর আস্রণ পবড, ্রোর অথসি 
েয়স্ক িরোিেুবদর স্ট্রোক হওয়রোর �ম্ভরোেিরো স্েনশ.

• নলঙ্ – 75 েছবরর কি েয়ব�র িরোিেুবদর স্ষেবরে 
িনহলরোবদর েুলিরোয় পরুেুবদর স্েনশ স্ট্রোক হয়.

• জরোনে�ে পনরচয় – আপনি দনষেণ এনশয় েরো 
আনফ্করোি–ক্যরোনরনেয়রোি হবল, আপিরোর ঝঁুনক স্েনশ. 

• হৃদ স্ররো� এেং ররোয়রোনেটিব�র িে অ�খু.

স্ট্রোক অনিেরো্সি িরো. জীেিচ্সিরো েদলরোবল আপিরোর ঝঁুনক 
কি হয়. 
 

স্্ নজনি��নুল আপনি েদলরোবে পরোরবেি িরো  
স্��নুল স্থবক �রোেধরোি

আপিরোর আেরোর স্ট্রোক 
হওয়রোর �ম্ভরোেিরো থরোবক 
আপনি ্নদ েরো নিেরোরণ 
কররোর পদবষেপ িরো স্িি. 
একটি স্ট্রোবকর পবরও 
আপিরোর জীেিচ্সিরো 
েদলরোবিরো ্রোয় এেং 
আপিরোর স্রোবস্্যর উন্ননে 
কররো ্রোয়.
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উপব্রো�ী স্্রো�রোব্রো��নুল  
       
Blood Pressure 
Association   
www.bpassoc.org.uk   
0845 241 0989  

British Heart 
Foundation    
www.bhf.org.uk      
0300 330 3311 
         
Diabetes UK               
www.diabetes.org.uk       
0845 120 2960 

Drinkaware                
www.drinkaware.co.uk     
020 7766 9900 

Quit                       
www.quit.org.uk       
0800 002 200

পনরেেসিি স্্ স্করোি �িবয় কররো স্্বে পরোবর

আর একটি স্ট্রোক নিেরোরণ কররো  

আপিরোর ইনেিবধ্য একটি স্ট্রোক েরো TIA (নিনি-
স্ট্রোক) হবয় থরোকবল আপিরোর স্ট্রোক হওয়রোর ঝঁুনক 
্নদও স্েবড ্রোয় পিুররোয় েরো হেরোর ঝঁুনক কিরোবিরোর 
জি্য আপনি নকছু ইনেেরোচক করোজ করবে পরোবরি. এটরো 
জরনুর আপনি:

• আপিরোর ররোতিরোবরর নেধরোি স্দওয়রো ওেধুপরে বিবেি
• আপিরোর নিয়নিে স্রোস্্য ্রোচরোই কররোবেি েরো করোজ 

নদবছে নিনচিে কররোর জি্য, এেং 
• জীেিচ্সিরোর উপর আপিরোর ররোতিরোবরর পররোিশসি 

স্িওয়রো. 

আপিরোর একটি স্ট্রোক হওয়রোর পর আর একটি হেরোর 
ঝঁুনক কিরোবিরোর জি্য আপিরোর হয়ে একটি 
অবত্রোপচরোরও কররো হবয়বছ, ব্িি আপিরোর �লরোর 
ধিনি�নুলবে, অথেরো নকছু ধরবির রতিপরোবের পর 
আপিরোর ি�বজর িবধ্য. আপিরোবক অেশ্যই 
অবত্রোপচরোবরর পর ্ত্ন স্িওয়রোর পররোিশসি অি�ুরণ 
করবে হবে.
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প্রস্তুেকরোরী স্ট্রোক অ্যরোব�রোন�বয়শবির েথ্য পনরবেেরো. আিররো স্করোন্ 
�রূে�নুল ে্যেহরোর কবরনছ স্দখরোর জি্য stroke.org.uk ওবয়ে�রোইট 
স্দখিু 

© স্ট্রোক অ্যরোব�রোন�বয়শি
প্রচরোরপরে 03, �ংস্করণ 03,  
প্রকরোনশে স্�বটেম্বর 2010, �রোম্প্রনেক কররো হবয়বছ এনপ্রল 2012, 
(পরেেতী পিুনেসিচরোর 2012 �রোবলর নরব�ম্বর িরোব� কররো হবে).
আইবটি স্করোর: A01L03

আিররো হলরোি স্ট্রোক অ্যরোব�রোন�বয়শি
 
আিররো স্ট্রোবকর পর জীেবির কথরো ভরোনে. েরোই আিররো 
স্ট্রোবকর উত্তরজীেীবদর �রোহরো্্য কনর ্রোবে েরোররো স্�ররো 
আবররো�্য লরোভ কবর. ব�ই করোরবণ আিররো স্ট্রোবকর ভরোল 
্ত্ন স্িওয়রোর জি্য অনভ্রোি চরোলরোই. এেং �বেেণরোর 
খরচ নদই িেুি নচনকত�রো এেং স্ট্রোক নিেরোরণ কররোর 
উপরোয় আনেষ্রোর কররোর জি্য.

আপিরোর �হরোয়েরোর জি্য আিররো আনছ. আপনি আরও 
স্েনশ জরোিবে চরোইবল অিগু্রহ কবর স্্রোব�রোব্রো� করিু.

স্ট্রোক স্হল্পলরোইি: 0303 3033 100 
ওবয়ে�রোইট: stroke.org.uk 
ই-বিল: info@stroke.org.uk 
স্টসিট স্িরোি: 18001 0303 3033 100


