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ভরোগ েকর পড়রো
স্ট্রোকের পকর বিষয় স্িরোঝরো েবিন হকত পরোকর৷ স্ট্রোে হকয়বিল 
এমন মরোনুষকের সকগে আমরোকের বনকেদেবিেরোগুবল পড়কল ও 
আকলরোচনরো েরকল, তরো সরোহরোয্য েরকত পরোকর৷ তরোকেরকে বেিু 
বিষয় েকয়েিরোর শুনকত হকত পরোকর৷

আমররো এই বনকেদেবিেরোবি িরোপরোকনরোর খরকচর অথদে স্জরোগরোকনরোর জন্য Batherton 
Express-স্ে ধন্যিরোে জরোনরোকত চরোই৷।স্ট্রোে অ্যরোকসরোবসকয়িন সি বিষয়িস্তুর ওপকর পূরদে 
স্রোধীন বনয়ন্ত্রর ররোকখ৷।
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আপনরোর সম্বকধে
আপবন যবে স্ট্রোকের পকর এেজন পবরিরোকরর সেস্য িরো িধেুকে 
সহরোয়তরো েকরন, তরোহকল এই বনকেদেবিেরোবি আপনরোকে িুঝকত সরোহরোয্য 
েরকি স্য েী ঘকিকি৷ এিরো স্ট্রোকের পকর জীবিত থরোেরো ি্যবতিকে 
সহরোয়তরো েররোর বিষকয় পররোমিদে স্েয়, এিং পররোমকিদের জন্য স্েরোথরোয় 
স্যকত হকি স্সই বিষকয় ধরোরররো স্েয়৷
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স্ট্রোে: আপনরোর যরো 
জরোনরো প্রকয়রোজন 
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স্ট্াক হল মছতিদকে একছি আক্রমণ। যখন মছতিদকের স্কাদনা অংদে রদতের সরবরাহ বন্ হদে 
ছিদে মছতিদকের স্কাষগুছলদক স্মদর স্েদল, তখন এিা ঘদি। আমাদের েরীর স্যভাদব কাজ 
কদর, মছতিদকের ক্ষছত তাদক প্রভাছবত করদত পাদর। স্কউ স্যভাদব ভাদবন ও অনুভব কদরন 
তাদকও এিা পছরবত্ন করদত পাদর। 

প্রধরোনত দুই প্রেরোকরর স্ট্রোে আকি

1. ইবকিবমে স্ট্রোে 2. হ্যরোমরোকরবজে স্ট্রোে

মছতিদকের একছি অবরু দ্ধ রতেবাহী নালীর 
কারদণ।

মছতিদকের ছভতদর বা আদেপাদে 
রতেপাদতর কারদণ।

স্ট্রোে: আপনরোর যরো জরোনরো প্রকয়রোজন

আপছন একছি ইছকিছমক স্ট্াকদক রতে জমাি বাঁধা ছহদসদব উদলেখ করদত শুনদত পাদরন। 
হ্যামাদরছজক স্ট্াকদক প্রােই রতেপাত বলা হে।
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TIA িরো বমবন-স্ট্রোে 

TIA (ট্্যানছজদেন্ট ইছকিছমক অ্যািাক) হল স্ট্াদকর সমান, শুধু ব্যছতক্রম হল এই স্য 
উপসি্গুছল অল্প সমে  স্ােী হে। TIA-এর স্ক্ষদরে মছতিদকের একছি রতেবাহী নালী অবরু দ্ধ 
হদে যাে, ছকন্তু অবদরাধ ছনদজ স্থদকই দূর হদে যাে। TIA ছমছন স্ট্াক ছহদসদবও পছরছচত, 
এবং ছকিধু মানুষ এিাদক 'মাথা ঘুদর পদে যাওো' বদল মদন কদরন। ছকন্তু TIA হল স্ট্াদকর 
একছি গুরুতর ছবপে সদকেত। 

স্ট্রোে ও TIA-এর লক্ষরগুবল েীভরোকি সনরোতি েররো যরোয় তরো জরোনকত  
পরোতরো 8 স্েখুন৷

প্রবতবি স্ট্রোে আলরোেরো।

স্ট্াদকর পদর ছকিধু মানুষ খুবই ভালভাদব স্সদর ওদেন। ছকন্তু স্ট্াদকর েদল অক্ষমতা হদত 
পাদর, যা হালকা, বা আদরা স্বছে তীব্র হদত পাদর। স্ট্াক অন্য স্য স্কাদনা অবস্ার স্থদক 
স্বছে ধরদনর অক্ষমতা ঘিাদত পাদর। তদব স্ট্াদকর অদনকগুছল প্রভাদবর ছচছকৎসা করা 
যাে এবং পুনব্াসন মানুষদক তাদের পদক্ষ যথাসম্ভব স্বছে ভালভাদব আদরাি্যলাদভ সাহায্য 
করদত পাদর। 

পররোমিদে: এেজন মরোনুষকে স্েকখ ভরোল মকন হকত পরোকর বেন্তু তরো সক্বেও 
তরোর স্ট্রোকের 'লুেকনরো' প্রভরোিগুবলর জন্য সরোহরোকয্যর প্রকয়রোজন হকত 
পরোকর৷ পরোতরো 17 স্েখুন৷

হ্যরোমরোকরবজে স্ট্রোকের বিবভন্ন নরোম 
হ্যামাদরছজক স্ট্াকদক কখনও কখনও স্ব্রন হ্যামাদরজ, সাবঅ্যারাকনদেড হ্যামাদরজ বা 
ইনট্াদসছরব্রাল হ্যামাদরজ বলা হে।
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স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতে এবং তার পছরবার ও বন্ধুদের জন্য ছবিতীে আদরকছি 
স্ট্াদকর সম্ভাবনা একিা বে দুছচিন্া হদত পাদর। িদবষণা স্থদক আমরা জাছন স্য স্ট্াদকর 
পদর জীছবত থাকা মানুষদের প্রছত চারজদনর মদধ্য প্রাে একজদনর একবার স্ট্াক হওোর 
পদর পাঁচ বিদরর মদধ্য আদরকবার স্ট্াক হে। প্রথম 30 ছেদনর মদধ্য ছবিতীে বার স্ট্াক 
হওোর সম্ভাবনা সবদচদে স্বছে। এই কারদণ কাদরা যখন স্ট্াক হে, তখন ডাতোররা সবসমে 
যাচাই কদরন স্য স্সই ব্যছতের স্া দস্্যর এমন স্কাদনা অবস্া আদি ছকনা যা তার স্ট্াদকর ঝধুঁছক 
বাছেদে স্েে। 

স্রো কথ্্যর স্য প্রধরোন অিথ্রোগুবল স্ট্রোকের ঝুঁবে িরোবড়কয় স্েয় স্সগুবল হল:
1. উচ্চ রতেচাপ
2. অ্যাছট্োল োইছব্রদলেন (অছনেছমত হৃেস্পন্দন)
3. ডাোছবছিস  
4. অছধক স্কাদলদটেরল। 

স্ট্াদকর ঝধুঁছক কমাদত সাহায্য করার জন্য এই সব অবস্াগুছলর ছচছকৎসা করা যাে। যছে 
কাদরা এই ধরদনর একছি বা তার স্বছে অবস্া থাদক, তাহদল তারা তাদের ঝধুঁছক কমাদনার 
জন্য সবদচদে ভাল স্য কাজছি করদত পাদরন তা হল তাদেরদক স্েওো স্য স্কাদনা 
ছচছকৎসাদক অনুসরণ করা। 

তাদেরদক জীবনশেলীর স্া স্্যকর পছরবত্দনর পরামে্ও ছেদত পাদর, স্যমন ধূমপান স্িদে 
স্েওো ও ওজন কমাদনা। 

আকরেবি স্ট্রোকের ঝুঁবে

আপবন েীভরোকি সরোহরোয্য েরকত পরোকরন 
স্সই ব্যছতেদক স্েওো ছচছকৎসাগুছল অনুসরণ করদত উৎসাছহত করার বিারা আপছন তাদক 
আদরকছি স্ট্াদকর ঝধুঁছক কমাদত সহােতা করদত পাদরন। তাদের যছে ওজন কমাদনার 
প্রদোজন হে বা খাে্যাভ্যাস পছরবত্ন করদত হে, স্সই স্ক্ষদরে তারা হেত ছকিধু বাতিছবক 
সহােতাদক স্ািত জানাদবন। ছজছপ বা ছবদেষজ্ঞ স্ট্াক নাস্ কাউদক তাদের স্ট্াদকর 
ব্যছতেিত ঝধুঁছকছি বুঝদত সাহায্য করদত পাদরন এবং ঝধুঁছক কমাদনার স্ক্ষদরে সহােতা  
ছেদত পাদরন। 
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স্ট্রোকের লক্ষরগুবল সনরোতি েররো

আপনার ছনদজর মদধ্য বা অন্য কাদরা স্ট্াদকর সাধারণ লক্ষণগুছল কীভাদব সনাতে করা যাে 
তা জানা গুরুত্বপূণ্। FAST পরীক্ষা ব্যবহার করাই হল এিা করার সবদচদে ভাল উপাে। 

FAST পরীক্ষরো

িরোহু
মানুষছি ছক দুছি বাহুই ওপদর তধুলদত পাদরন এবং 
স্সখাদন রাখদত পাদরন?

মুখ
মানুষছি ছক হাসদত পাদরন?  
তার মুখ ছক এক পাদে ঝধুদল স্িদি?

েথরো িলরোর সমস্যরো
মানুষছি ছক স্পষ্টভাদব কথা বলদত পাদরন এবং 
আপছন যা বদলন তা বুঝদত পাদরন?
তার কথা ছক জছেদে যাে?

সময় 
আপছন যছে এই ছতনছি লক্ষদণর মদধ্য স্কাদনাছি 
স্েদখন, তাহদল 999 নম্বদর স্োন করার সমে 
হদেদি।
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FAST পরীক্ষাছি আপনাদক স্ট্াদকর সবদচদে সাধারণ ছতনছি লক্ষণ সনাতে করদত সাহায্য 
কদর। তদব অন্য লক্ষণও আদি স্যগুছলদক আপনার সবসমে গুরুত্ব সহকাদর স্নওো 
উছচত। এর অন্ভধু্তে হল:

•   হাত, পা বা পাদের পাতা সহ, েরীদরর এক পাদে আকছমিক দুব্লতা বা অসােতা

•   েব্দ খুঁদজ স্পদত বা স্পষ্ট বাদক্য কথা বলদত অসুছবধা

•   হোৎ ঝাপসা দৃছষ্ট অথবা এক বা দুই স্চাদখই দৃছষ্ট হারাদনা

•   হোৎ মিমৃছত হারাদনা বা ছবভ্াছন্, এবং মাথা স্ঘারা বা হোৎ পদে যাওো

•   একছি আকছমিক, তীব্র মাথা ব্যথা।

24 ঘণ্রোর স্িবি আকগর লক্ষরগুবলর বিষকয় েী েরকত হকি
আপনার যছে এক ছেদনর স্বছে সমে আদি এমন স্কাদনা 'মাথা স্ঘারার' অছভজ্ঞতা হদে 
থাদক যা TIA (ছমছন-স্ট্াক) হদত পাদর, তাহদল ছজছপ-স্ক স্োন করুন এবং জরুছর 
ছভছতিদত অ্যাপদেন্টদমন্ট চান। আপছন সবদচদে কাদির NHS ওোক-ইন ছলিছনদক বা 
 স্ানীে দু ঘ্িনা ও জরুছর ছচছকৎসা ছবভাদিও স্যদত পাদরন। TIA হল স্ট্াদকর একছি 
গুরুতর ছবপেসংদকত। তাই ছচছকৎসা সহােতা স্নওো অপছরহায্, এমন ছক যছে TIA ছকিধু 
সমে আদি হদে থাদক তাহদলও।

স্ট্রোে স্য েরোকররো হকত পরোকর, স্য স্েরোকনরো িয়কস৷ প্রবতবি স্সকেন্ডই 
গুরুত্বপূরদে৷ আপবন যবে স্ট্রোকের এই বতনবি লক্ষকরর মকধ্য স্েরোকনরোবি 
স্েখকত পরোন, তরোহকল অকপক্ষরো েরকিন নরো৷ স্সই মুহূকতদেই স্�রোন েরুন 
999 নম্বকর৷
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আপবন যবে এমন েরোউকে সহরোয়তরো েকরন যরোর সে্য এেিরো স্ট্রোে 
হকয়বিল, তরোহকল বচবেৎসরো েমমীকে ি্যরোখ্যরো েরকত িলুন স্য েী েী 
পরীক্ষরো ও বচবেৎসরো ি্যিহরোর েররো হকছে৷

কাদরা যখন স্ট্াক হদেদি বদল সদন্দহ হে, তখন তাদেরদক স্কাদনা হাসপাতাদলর 
স্স্পোছলষ্ট স্ট্াক ইউছনদি ছনদে যাওো উছচত। স্ট্াক এবং তার কারণগুছল ছনণ্ে করার 
জন্য মছতিদকের কি্যান ও অন্যান্য পরীক্ষাগুছল ব্যবহার করা হে।

ইবকিবমে স্ট্রোে (অিকররোকধর েরোরকর) − ছচছকৎসাগুছলর অন্ভধু্তে হল জমাি বাঁধা রতে দূর 
করার ওষুধ (থ্রদম্বাছলছসস), এবং রতে জমাি বাঁধা আিকাদনার ওষুধগুছল। থ্রদম্বক্টছম হল 
একছি ছচছকৎসা যা যাছ্রিক উপকরদণর সাহাদয্য জমাি বাঁধা রতে দূর কদর। এখনও পয্ন্ 
এিা ইউদক-র অল্প সংখ্যক হাসপাতাদলই পাওো যাে। 

হ্যরোমরোকরবজে স্ট্রোে (রতিপরোকতর েরোরকর) − ছচছকৎসাগুছলর মদধ্য অন্ভধু্তে হল রতেচাপ 
কমাদনার ওষুধ এবং মছতিদকে রতেপাত থামাদনা বা চাপ কমাদনার জন্য সাজ্াছর।

স্ট্রোকের জরুবর অিথ্রোর বচবেৎসরো েররো

জীিকনর স্িষ প্ররোকতের পবরচযদেরো
ছকিধু মানুদষর স্ক্ষদরে স্ট্াক প্রাণসংেেকারী হদত পাদর। যছে আপনার ছপ্রেজন গুরুতরভাদব 
অসু স্ হন এবং তার অবস্ার আদরা অবনছত হে, তাহদল আপছন হাসপাতাদলর প্যাছলদেছিভ 
এর ছিদমর স্থদক সহােতা স্পদত পাদরন, যারা জীবদনর স্েষ প্রাদন্র পছরচয্া প্রোন কদরন। 
স্ট্াক স্হল্পলাইনও আপনার জন্য আদি।

স্ট্রোকের বিষকয় এিং স্ট্রোে হওয়রোর ঝুঁবে েীভরোকি েমরোকনরো যরোয় স্সই বিষকয় আকররো 
বিিে তকথ্যর জন্য আমরোকের বনকেদেবিেরো স্ট্রোকের পকর পরিতমী ধরোপগুবল পড়ুন 
িরো stroke.org.uk স্েখুন৷ 

আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন
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স্ট্রোকের প্রভরোিগুবলর 
বিষকয় দ্রুত বনকেদেবিেরো
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স্ট্াকছি মছতিদকের স্কাথাে হদেদি তার ওপদর এবং ক্ষছতগ্রতি জােিার আকাদরর ওপদর 
স্ট্াদকর প্রভাবগুছল ছনভ্র কদর। 

ছকিধু মানুদষর কথা বলা, হাঁিা ও স্�াঁক স্িলার মত োরীছরক কায্কলাপগুছলর স্ক্ষদরে সমস্যা 
হে। স্ট্াদকর অন্যান্য প্রভাবগুছল সহদজই সনাতে করা যাে, স্যমন লিাছন্, মিমৃছত হারাদনা ও 
আদবিিত সমস্যা। 

আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

স্ট্রোকের প্রভরোিগুবলর বিষকয় দ্রুত বনকেদেবিেরো

পররোমিদে: বেিু প্রভরোকির দ্রুত উন্নবত হয় 
দুিদেলতরো, মলমূকরের স্িগ চরোপরোর অক্ষমতরো, এিং স্�রোঁে স্গলরোর অসুবিধরোর 
মত সমস্যরোগুবলর প্ররোয়ই স্ট্রোকের পরিতমী বেনগুবলকত উন্নবত হয়৷

নড়রোচড়রো ও ভরোরসরোম্য
স্ট্াদকর কারদণ প্রােই েরীদরর এক পাদে দুব্লতা হে যা হাত ও পাদক প্রভাছবত কদর। 
এর েদল হাঁিা, ভারসাম্য রক্ষা করা এবং স্কাদনা ছজছনস ধরার স্ক্ষদরে সমস্যা হদত পাদর।

মলমূকরের স্িগ চরোপরোর সমস্যরো
মলমূরে ত্যাদির ওপদর ছনে্রিণ রাখার সমস্যাগুছল স্ট্াদকর পদর খুবই সাধারণ। স্বছের ভাি 
স্ক্ষদরেই প্রথমছেদকর সপ্াহগুছলদত মলমূদরের স্বি চাপার ক্ষমতার উন্নছত হে। এিা 
লজ্াজনক হদত পাদর, তাই আশ্াস ও ধারণা ছেন, এবং তাদক ছচছকৎসা সহােতা ছনদত 
উৎসাছহত করুন।

স্ট্রোকের দৃি্যমরোন প্রভরোি



স্ট্রোক স্েল্পলরোইনে স্�রোে করুে 0303 3033 100 েম্বনে

14

আচরকরর পবরিতদেন
স্ট্াদকর পদর ছকিধু মানুদষর আচরদণ পছরবত্ন স্েখা যাে, স্যমন তারা স্য ছজছনসগুদলা 
উপদভাি করদতন স্সগুছলদত আগ্রহ হারাদনা, খুব স্বছে আদবিপ্রবণ হদে পো বা সহদজই 
স্রদি যাওো। কাদরা আচরণ যছে তার ছনদজর বা অন্যদের পদক্ষ ছবপজ্নক হদে ওদে, 
তাহদল সাহায্য চাওো জরুছর।

এে পরোকির বজবনসগুকলরোকে স্খয়রোল েররোর সমস্যরো  ( স্াদনর অবদহলা)
স্াদনর অবদহলা বা মনদযাদির অভাব বলদত স্বাঝাে স্য মছতিকে এক পাে স্থদক ইছ্রিেিত 
তথ্যদক প্রছক্রো কদর না। েরীদরর এক পাদের ছজছনসগুছল সম্বদন্ অবিত না হওোর 
কারদণ স্কউ ছজছনসপদরে ধাক্া স্খদত পাদরন। তারা থালার অদধ্ক খাবার নাও স্খদত 
পাদরন, কারণ মছতিকে স্চাখ স্থদক পাওো সব চাক্ষধুষ তথ্যদক প্রছক্রো করদি না। 

স্�রোঁে স্গলরোর সমস্যরো (ছডসদেছজো)
স্ট্াদকর পদর মুখ ও িলার স্পেীর দুব্লতার কারদণ স্�াঁক স্িলার সমস্যা হদত পাদর। এিা 
ছডসদেছজো নাদম পছরছচত। ছডসদেছজো আদি এমন কাদরা নরম খাবার খাওোর প্রদোজন 
হদত পাদর, অথবা ছনঃশ্াদসর সদগে খাবার ও পানীে �ধুদক যাওোর কারদণ েধুসেধুদসর 
সংক্রমণ হওো এোদনার জন্য ছকিধু সমে ধদর ছিউদবর বিারা খাওোদনার প্রদোজন হদত 
পাদর। স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা মানুষদের মদধ্য প্রাে অদধ্দকর স্�াঁক স্িলার সমস্যা হে, 
ছকন্তু প্রথম ছেদকর সপ্াহগুছলদত স্বছের ভাি স্ক্ষদরেই এিার উন্নছত হে।

পররোমিদে: স্ট্রোকের পকর জীবিত থরোেরো ি্যবতিকের েথরো শুনুন
স্ট্রোকের বেিু প্রভরোি সুস্পষ্ট৷ অন্য পবরিতদেন স্েখকত পরোওয়রো এত সহজ 
নয়৷ মরোনুষবিকে তরোর সমস্যরোগুবলর সম্বকধে েথরো িলরো এিং বতবন স্েমন 
আকিন তরো স্েখরোকনরোর জন্য সময় বেন৷।
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মতবিবনমকয়র সমস্যরো

অ্যরোক�বসয়রো
স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতেদের মদধ্য প্রাে ছতনছি ভাদির এক ভাি মানুদষর ভাষািত 
একছি সমস্যা আদি, যাদক অ্যাদেছসো বলা হে। এিা প্রােই মছতিদকের বাঁ ছেদক একছি 
স্ট্াদকর স্থদক হে। অ্যাদেছসো কথা বলা, পো, স্লখা ও কথা স্বাঝা সহ ভাষার সবগুছল 
ছেকদক প্রভাছবত করদত পাদর। ব্যছতেছি কম বু ছদ্ধমান হদে যান না, ছকন্তু ভাষা ব্যবহার 
করদত সমস্যাে পদেন।

মুকখর স্পিীর দুিদেলতরো
মুখমন্ডল, মুদখর ছভতর, ছজভ ও িলার স্পেীর দুব্লতার কারদণ কথা জছেদে স্যদত পাদর। 

মনঃসংকযরোগ ও স্মৃবতর সমস্যরো
স্ট্াদকর পদর একজন ব্যছতের কদথাকথদনর ওপদর মনঃসংদযাি করদত সমস্যা হদত পাদর।  
তারা যা স্োদনন স্সিা ভধুদল স্যদত পাদরন, এবং ছজছনস, এমন ছক মানুদষর মুখও ছচনদত 
অক্ষম হদত পাদরন। এই সব ছবষেগুছল কদথাপকথনদক প্রভাছবত করদত পাদর।

পররোমিদে: আত্মবিশ্রোকসর সরোকথ েকথরোপেথন েরুন 
আপবন এেজন মরোনুষকে উত্তর স্েওয়রোর জন্য সময় বেকয়, তরোকে 
েকথরোপেথকনর সমস্যরোগুবলর স্ক্ষকরে সরোহরোয্য েরকত পরোকরন৷ তরোড়রোহুকড়রো 
েরকিন নরো - জিরোি বেকত এেজন মরোনুকষর 30 স্সকেন্ড পযদেতে িরো তরোরও 
স্িবি সময় লরোগকত পরোকর৷ এেিরোকর এেিরো েকর প্রশ্ন েরকিন, আর 
তরোকের হকয় উত্তর স্েওয়রোর স্চষ্টরো েরকিন নরো৷ আপবন যবে বেিু নরো িুকঝ 
থরোকেন, তরোহকল তরোকেরকে িলুন৷
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ক্রোবতে
স্য অবসাে বা লিাছন্ ছবশ্াম স্নওোর সাদথ সাদথ ভাল হে না, তা স্ট্াদকর পদর অদনক 
মাস বা বির ধদর স্থদক স্যদত পাদর। স্ট্াদকর পদর এিা একিা সাধারণ ঘিনা এবং ছকিধু 
মানুদষর স্ক্ষদরে এিা গুরুতর সমস্যা হদত পাদর। 

মরোনবসে প্রভরোি
স্ট্াক মানছসক সমস্যাগুছলর সদগে ওতদপ্রাতভাদব সম্পছককিত। স্ট্াদকর পদর ছতন ভাদির 
এক ভাি মানুদষর মানছসক অবসাে হে। স্ট্াদকর পদর প্রথম িে মাদস প্রাে 20% 
মানুদষর আদবিিত সমস্যা হে। এর অথ্ হল অপ্রত্যাছেতভাদব কাঁো বা হাসা, কখনও 
কখনও স্কাদনা সুস্পষ্ট কারণ িাোই। 

স্মৃবত ও বচতেরোভরোিনরো 
মিমৃছত ও মনঃসংদযাদির সমস্যা স্ট্াদকর পদর খুবই সাধারণ। এগুছল ধারণািত সমস্যা 
ছহদসদবও পছরছচত। স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা মানুষদের প্রাে স্ক্ষদরেই প্রথদম ছবভ্ান্ বদল 
মদন হে, ছকন্তু অদনক মানুদষর স্ক্ষদরে এিা প্রথমছেদকর সপ্াহগুছলদত স্সদর যাে।

দৃবষ্ট
প্রাে 60% মানুদষর স্ট্াদকর পদর দৃছষ্টর সমস্যা হে। সমস্যাগুছলর মদধ্য অন্ভধু্তে থাকদত 
পাদর সব ছকিধু দুদিা কদর স্েখা বা আদলার প্রছত খুব স্বছে সংদবেনেীল হওো। ছকিধু মানুষ 
তাদের দৃছষ্ট স্ক্ষদরের একিা অংে হাছরদে স্েদলন, যার অথ্ হল আপছন স্য সব ছজছনস 
স্েখদত পা দছেন স্সই সব ছকিধু তারা নাও স্েখদত পাদরন। 

ি্যথরো 
ছকিধু মানুষ েী ঘ্কাল ধদর ব্যথা অনুভব কদরন, স্যমন জ্ালার অনুভূছত।

সরোহরোয্য বনন
স্ট্াদকর অদনকগুছল প্রভাদবর ছচছকৎসা করা যাে এবং একজন ছজছপ সাহায্য ও পরামে্ 
ছেদত পাদরন।

স্ট্রোকের লুেকনরো প্রভরোি
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যাদের পুনব্াসন প্রদোজন, তাদেরদক স্ট্াদকর পদর েীঘ্রই এিা স্েওো উছচত, যা স্বছের 
ভাি স্ক্ষদরে হাসপাতাদলই শুরু হে। ছচছকৎসাগুছলর অন্ভধু্তে হল:

•   অেুকপিনরোল স্থররোবপ: মানুষদক স্াধীনভাদব বাঁচদত সাহায্য করার জন্য দেনছন্দন 
কায্কলাদপর েক্ষতাগুছল পুনরাে ছেখদত সাহায্য কদর 

•   ব�বজওকথররোবপ: সচলতা, েছতে ও ভারসাম্যদক উন্নত কদর

•   েথরো িলরো ও ভরোষরোর স্থররোবপ: কদথাপকথন ও স্�াঁক স্িলার স্ক্ষদরে সাহায্য কদর

•   মকনরোবিজ্রোকনর বচবেৎসরো: মিরণেছতে ও ভাবনাছচন্ার সমস্যা এবং উদবিি ও মানছসক 
অবসাদের স্ক্ষদরে সাহায্য কদর

•   ডরোকয়বিবিয়রোন: স্�াঁক স্িলার সমস্যা আদি এমন মানুষদের খাবার ও পানীদের ব্যাপাদর 
এবং স্া স্্যকর খাওোর ছবষদে পরামে্ স্েে।

আপবন সরোহরোয্য েররোর জন্য েী েরকত পরোকরন
অদনক মানুষ বন্ধু ও পছরবাদরর কাি স্থদক তাদের পুনব্াসদনর ব্যাপাদর ছকিধু সহােতা 
পাওোদক সছত্যই সহােক বদল মদন কদরন। আপছন স্থরাছপটেদের ছজজ্ঞাসা করদত স্চষ্টা 
করদত পাদরন স্য আপছন কীভাদব সাহায্য করদত পাদরন, স্যদহতধু আপছন হেত পুনব্াসদনর 
স্সেনগুছলদত অংে ছনদত পাদরন এবং ব্যছতেছিদক পদর অভ্যাস করদত সাহায্য করদত 
পাদরন। 

স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতেদক স্সই ছবষেগুছল সম্বদন্ ছজজ্ঞাসা করুন স্যগুছলদক 
তাদক উদ্ীপ্ কদর। উোহরণস্রূপ, তাদের অগ্রগ্রছতর ছবষেছি ছলদখ রাখদল, তারা স্য 
পছরমাণ উন্নছত কদরদিন তাদেরদক তা স্েখাদনার মাধ্যদম সাহায্য করদত পাদর।  

মদন রাখদবন স্য পুনব্াসন স্সই ব্যছতের পদক্ষ অছবশ্াস্য রকম কছেন এবং কদোর পছরশ্ম 
হদত পাদর। তারা হেত হাঁিা বা কথা বলার মত সাধারণ েক্ষতাগুছল নতধুন কদর স্েখার 
স্চষ্টা করদিন, আর এিা একিা বে চ্যাদলঞ্জ। আপছন উৎসাহ ছেদে এবং আগ্রহ স্েছখদে 
সাহায্য করদত পাদরন। 

পুনিদেরোসন

পুনিদেরোসন সম্বকধে আকররো তকথ্যর জন্য আমরোকের স্ট্রোকের পকর পরিতমী 
ধরোপগুবল বনকেদেবিেরোবি পড়ুন িরো stroke.org.uk স্েখুন৷
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আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

স্ট্াক স্সই ব্যছতে এবং তার আদেপাদের মানুষদের ওপদর একিা েছতেোলী মানছসক 
প্রভাব স্েলদত পাদর।

স্ট্রোকের মরোনবসে প্রভরোি

জীবিত থরোেরো ি্যবতিররো বনকজকের ি্যরোপরোকর স্েমন অনুভি েকরন

মানুষরা ছনদজদের কীভাদব স্েদখন, তা স্ট্াদকর কারদণ পালদি স্যদত পাদর। স্ট্াক 
সাধারণত একিা বে মানছসক আঘাত ছহদসদব আদস, এবং এই মানছসক আঘাত স্থদক 
একিা বে মানছসক প্রভাব পেদত পাদর। স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা মানুষদের মদধ্য প্রাে 
ছতন ভাদির এক ভাি মানুষ স্ট্াদকর পদর মানছসক অবসাদের ছেকার হন।

চাকছরদত বা বাছেদত ভূছমকার পছরবত্দনর কারদণও সমস্যা ঘিদত পাদর। স্যমন, স্কউ যছে 
তাদের পছরবাদরর জন্য আদির স্চদে কম আে কদরন, তাহদল স্সিা দুঃখজনক হদত পাদর। 
তারা স্য ছজছনসগুছল উপদভাি কদরন, এখন যছে আর স্সগুছল করদত না পাদরন তাহদল 
তারা একিা ক্ষছত অনুভব করদত পাদরন। 

স্পিরোজীিীর মতরোমত: সম্পে্ক

" দু'জন স্লরোে আমরোকে িকলবিল স্য 'আবম এখন আমরোর স্তীকে 
সুরক্ষরো বেকত পরোবর নরো৷' বিে িরো ভুল যরোই স্হরোে, তরোররো মকন 
েরকতন স্য তরোররো পবরিরোকরর েতদেরো বিকলন, বেন্তু তরোররো এখন 
আর স্সিরো েরকত পরোকরন বন৷"

কছলন, স্ট্াক অ্যাদসাছসদেেন স্কা-অছডকিদনির

স্ট্াদকর পদর মানছসক অবসাে ও উদবিি সাধারণ ঘিনা। আপছন যছে অনুভব কদরন স্য 
আপনার পছরবাদরর সেস্য মনমরা স্বাধ করদিন, তাহদল স্সই ছবষদে তাদের সদগে কথা 
বলদত স্চষ্টা করুন। ছজছপ পরামে্ ছেদত সক্ষম হদত পাদরন।
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পবরিরোর ও িধেুকের ওপকর মরোনবসে প্রভরোি

পছরবাদরর একজন সেদস্যর যখন স্ট্াক হে, তখন মানুষরা খুবই ছভন্ন ছভন্ন উপাদে 
প্রছতছক্রো করদত পাদরন। আপছন স্োক, উদবিি, অপরাধ স্বাধ বা রাি, এমন ছক েকও 
অনুভব করদত পাদরন।

ি্যবতিগত েরোবহনী: ররোগ

" মরোকয়র স্যিরো হকয়বিল, তরোর জন্য আবম েরোউকে স্েরোষরোকররোপ েরকত 
স্চকয়বিলরোম৷ আবম সবত্যই, খুি ররোগ অনুভি েকরবিলরোম৷"

ক্যারল, স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতের স্মদে

স্সই ব্যছতের পছরবত্ন এবং আপনার সদগে তার সম্পদককির পছরবত্নগুছলর কারদণ একিা 
ক্ষছতর অনুভূছত হদত পাদর। যছেও তারা এখনও স্সই একই মানুষ আদিন, ছকন্তু তাদের 
কদথাপকথদনর েক্ষতা, মিরণেছতের পছরবত্ন এবং স্ট্াদকর অন্যান্য প্রভাবগুছলর কারদণ 
আপনার স্াভাছবক রুছিদন পছরবত্ন হদত পাদর এবং পছরবাদর ভূছমকাগুছলদক পালদি ছেদত 
পাদর। 
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মুছতে স্েওোর প্রছক্রোর লক্ষ্য হল সুছনছচিত করা স্য প্রদত্যদক স্যন হাসপাতাল স্িদে 
যাওোর পদর সছেক সহােতা ও ছচছকৎসা পান। এর অন্ভধু্তে হদত পাদর পুনব্াসদনর 
স্থরাছপ, দেনছন্দন কাদজর স্ক্ষদরে সহােতা বা পূণ্ সমদের সহােতা। স্রািী এবং তাদের 
পছরবার বা পছরচয্াকারীদের মুছতে প্রছক্রোর অংে হওো উছচত, তাই আপছন যছে যুতে হদত 
চান তাহদল হাসপাতাদলর কমমীদের জানান। মুছতের প্রছক্রো এবং প্রেতি সহােতার মারো 
ছবছভন্ন অঞ্চদল ছবছভন্ন হদত পাদর।

পযদেরোকলরোচনরো প্রবরিয়রো
হাসপাতাল স্িদে যাওোর পদর মানুদষর অন্ত একছি পয্াদলাচনা করা উছচত, যাদত 
ছনছচিত হওো যাে স্য তাদের প্রদোজনগুছলর পছরবত্ন হদে থাকদল তারা সছেক সহােতা 
পা দছেন। এিা স্বছের ভাি স্ক্ষদরেই িাো পাওোর িে মাস পদর হে। যছে এিা না করা হে, 
অথবা আপছন মদন কদরন স্য পয্াপ্ ছচছকৎসা ও সহােতা স্েওো হদছে না, তাহদল ছজছপ-র 
সদগে স্যািাদযাি করুন। 

প্ররোথবমে সরোহরোয্যপ্ররোপ্ত মুবতি
ছকিধু মানুষ যথাসমদের আদিই হাসপাতাল স্িদে চদল স্যদত পাদরন এবং বাছেদত তাদের 
পুনব্াসন চাছলদে যান, যছে তারা ছবিানা স্থদক স্চোর পয্ন্ স্হঁদি স্যদত সক্ষম হন এবং 
বাছে ছেদর যাওোর জন্য তাদের বাছেদত একিা ছনরাপে পছরদবে থাদক। 

হরোসপরোতরোল স্িকড় যরোওয়রোর পকর সহরোয়তরো

স্পিরোজীিীকের মতরোমত: মুবতি স্েওয়রো

" স্ররোগী এিং তরোকের পবরিরোকরর সকগে প্রথম সরোক্ষরোৎ স্থকেই, আমররো মুবতি 
স্েওয়রোর পবরেল্পনরোর বিষকয় আকলরোচনরো েবর৷।আমররো এই বিষকয় খুিই 
স্খরোলরোকমলরো েথরো িবল, স্য যত তরোড়রোতরোবড় সম্ভি মুবতি স্েওয়রোই সিসময় 
সিকচকয় ভরোল৷"

সাইমন, অকধুদপেনাল স্থরাছপটে
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পবরচযদেরোেরোরীকের জন্য তথ্য

আপছন যছে স্ট্াদকর পদর কারও পছরচয্া করা শুরু কদরন, তাহদল এিা খুবই চাছহোপূণ্ 
হদত পাদর। অদনক রূদপ পছরচয্ার োছেত্ব ছনদত হদত পাদর, এবং আপছন হেত ছনদজদক 
একজন পছরচয্াকারী ছহদসদব ভাবদতও পাদরন না।

পছরচয্ার অথ্ হল স্কনাকািা করা, বাছে পছরকোর করা বা ছবল স্মিাদনা। এর অথ্ এিাও 
হদত পাদর স্য আপনাদক ব্যছতেিত যত্ন বা পুনব্াসদনর স্ক্ষদরে সাহায্য করার কাদজ যুতে 
হদত হদব।

আপনার ছনদজর যৎন্র স্নওোও গুরুত্বপূণ্। উোহরণস্রূপ, আপছন যছে না ঘুদমান বা খাবার 
না খান, তাহদল এিা আপনার পদক্ষ পছরচয্ার োছেত্ব পালন করাদক আদরা স্বছে কছেন 
কদর তধুলদত পাদর। 

পছরচয্াকারীদের মানছসক চাপ, অবসাে ও পছরচয্াকারীর েছতে ছনঃদেষ হদে যাওোর মত 
মানছসক সমস্যাগুছলর ঝধুঁছকও থাকদত পাদর, তাই সহােতা চাইদত ভে পাদবন না।

পছরবার ও বন্ধুরা আপনাদক সাহায্য করার জন্য তাদের সমে ছেদত সক্ষম হদত পাদরন। 
অদনক  স্ানীে অঞ্চদল পছরচয্াকারীদের স্ক্রিগুছল আদি স্যখাদন আপছন পরামে্ ও তথ্য 
স্পদত পাদরন।

িরোসথ্রোন

স্ট্াদকর পদর অক্ষমতা আদি এমন ছকিধু মানুষ স্াধীনভাদব জীবনযাপন করদত সক্ষম হদত 
পাদরন। ছকিধু মানুদষর বাছেদত ছকিধু পছরবত্ন করার প্রদোজন হদব, অথবা স্কনাকািা করা 
বা রান্নার মত দেনছন্দন কাজকদম্র স্ক্ষদরে অল্প সাহায্য প্রদোজন হদব। 
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আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

কাদরা যছে জীবনযাপদনর অদনকগুছল ছেদক সাহাদয্যর প্রদোজন হে, তাহদল তাদেরদক 
একছি আবাছসক স্হাদম পাোদনার প্রদোজন হদত পাদর অথবা স্কাদনা আত্ীদের সদগে 
থাকদত হদত পাদর।

যছে পাদরন, আপনার ছপ্রেজদনর সদগে কথা বলুন স্য তারা কী চান।

পবরচযদেরো ও িরোসথ্রোন সম্বকধে তথ্য ও পররোমকিদের উৎকসর জন্য, 33 পরোতরো স্েখুন।

পবরচযদেরোেরোরীর মূল্যরোয়ন

আপনার  স্ানীে কত্্পক্ষ সামাছজক পছরদষবা আপনার সহােতার প্রদোজনগুছলর একছি 
মূল্যােন করদত পাদর, যাদক পছরচয্াকারীর মূল্যােন বলা হে। আপনাদক পূণ্ সমদের জন্য 
পছরচয্াকারী হদত হদব না, এবং আপছন স্য ব্যছতের পছরচয্া করদিন আপনাদক তার সদগে 
বসবাস করদতও হদব না।

আপনার স্কান ধরদনর সহােতার প্রদোজন তা এই মূল্যােদন সনাতে করা হদব। এর 
অন্ভধু্তে হদত পাদর আপনার মানছসক চাপ কমাদনার জন্য সহােতা, স্যমন ছজদমর 
সেস্যতা, এবং যাতাোত খরদচর জন্য সহােতা। আপছন স্য ব্যছতের পছরচয্া করদিন ছতছন 
অল্প সমদের জন্য আবাছসক পছরচয্ার আশ্দে বা স্ড স্সন্টাদরর একছি  স্াদন থাকদত 
পাদরন, যাদত আপছন একছি ছবরছত ছনদত পাদরন। খরচগুছলর জন্য আপনার কতিা অবোন 
স্েওো উছচত স্সই ছস দ্ধান্ স্নওোর জন্য, কাউছসিল একছি আছথ্ক মূল্যােন করদত পাদর।

পবরচযদেরো ও সহরোয়তরোর প্রকয়রোজন মূল্যরোয়ন

আপছন স্য ব্যছতের পছরচয্া করদিন ছতছন তার ছনদজর প্রদোজনগুছলর একছি মূল্যােনও 
করাদত পাদরন। সামাছজক পছরচয্া ছবনামূল্য নে, ছকন্তু  স্ানীে কাউছসিল ছস দ্ধান্ স্নদব স্য 
খরচগুছল স্জািাদনার জন্য কী কী আছথ্ক সাহায্য লভ্য আদি। একই সাদথ পছরচয্াকারীর 
মূল্যােন করা স্যদত পাদর, যছে আপনারা দু'জনই এই ছবষদে রাছজ হন।
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স্িবনব�িগুবল সম্বকধে তকথ্যর জন্য এিং অনলরোইকন এেবি েরোবি শুরু 
েররোর জন্য gov.uk -এ যরোন।  

আবথদেে প্রভরোি

স্ট্াদকর েদল ছবোল আছথ্ক প্রভাব পেদত পাদর। উোহরণস্রূপ, মা-বাবার মদধ্য একজন 
স্ট্াক স্থদক আদরাি্যলাদভর সমে একছি পছরবার তার প্রধান আে হারাদত পাদর, অথবা 
পছরবাদরর একজন সেস্য মা-বাবা বা সগেীর যত্ন স্নওোর জন্য তাদের কাদজর সমে কছমদে 
ছেদত পাদরন।

সহরোয়তরো পরোওয়রো যরোয় 
সরকাদরর কাি স্থদক ছকিধু আছথ্ক সহােতা পাওো যাে, যার অন্ভধু্তে হল পছরচয্াকারীর 
ভাতা (Carer’s Allowance), যা আপছন োছব করদত পাদরন যছে আপছন স্বতন 
িাো সপ্াদহ 35 ঘণ্া বা তার স্বছে কাদরা পছরচয্া কদরন। 

অক্ষমতাযুতে মানুষদের জন্য লভ্য আছথ্ক সহােতার অন্ভধু্তে হল ব্যছতেিত স্াধীনতা 
অথ্প্রোন (Personal Independence Payments (PIP))। েী ঘ্কাল ধদর 
অসু স্ বা অক্ষম থাকার অছতছরতে খরচগুদলার মদধ্য কদেকছি স্মিাদনার জন্য এছি একছি 
করমুতে স্বছনছেি, 16 স্থদক 64 বিদরর মদধ্য বেদসর মানুষদের জন্য। 65 বির ও তার 
স্বছে বেসী অক্ষমতাযুতে মানুষরা অ্যাদিদন্ডসি অ্যালাউসি োছব করদত পাদরন, যছে তাদের 
স্েখাদোনা করদত সাহায্য করার জন্য তাদের কাউদক প্রদোজন হে। 

স্ট্রোে-পরিতমী জীিকনর জন্য (Life After Stroke) অনুেরোন
স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতেদক উপকরণ বা সহােতা স্েওোর জন্য অথ্ স্জািাদত,  
স্ট্াক অ্যাদসাছসদেেন এক-কালীন £300 পয্ন্ অনুোন মঞ্জুর কদর। স্ট্াক-পরবতমী  
জীবদনর (Life After Stroke) অনুোদনর জন্য কীভাদব আদবেন করা যাে তা  
জানদত, আমাদের স্হল্পলাইদন স্োন করুন 0303 3033 100 নম্বদর অথবা  
grants.external@stroke.org.uk-এ ইদমল করুন।

স্ট্রোকে আরিরোতে মরোনুষকের জন্য আবথদেে সহরোয়তরো সম্বকধে আকররো বিিে তকথ্যর 
জন্য আমরোকের তথ্যপরে স্িবনব�ি ও আবথদেে সহরোয়তরো পড়ুন, যরো stroke.org.
uk স্থকে ডরোউনকলরোড েররো যরোয়৷



সরোহরোয্য ও তথ্য স্েরোথরোয় 
পরোওয়রো যরোয়
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স্ট্রোে সম্বকধে আমরোকের মূল বনকেদেবিেরোগুবল

স্ট্রোকের পকর জীবিত থরোেরো মরোনুষকের সহরোয়তরো েররো – পছরবার, বন্ধু ও পছরচয্াকারীদের 
জন্য তথ্য।

যখন আপনরোর স্ট্রোে হয় – স্ট্াক হদেদি এমন কাদরার জন্য একছি সংছক্ষপ্ ছনদে্ছেকা।

স্ট্রোকের পকর পরিতমী পেকক্ষপ – স্ট্াক হদেদি এমন মানুষদের জন্য তথ্য।

আপনরোর স্ট্রোকের ঝুঁবে েীভরোকি েমরোকনরো যরোয় – আপনার স্ট্াদকর ঝধুঁছক কমাদনা সম্বদন্ 
পরামে্ ও তথ্য।

আমরোকের সকগে েথরো িলুন
আমাদের স্ট্াক স্হল্পলাইন এমন স্য কাদরার জন্য ছযছন স্ট্াদক আক্রান্ হদেদি, তার 
পছরবার, বন্ধু ও পছরচয্াকারীরাও অন্ভধু্তে। স্হল্পলাইন স্ট্াদকর স্য স্কাদনা ছেদকর ব্যাপাদর 
আপনাদক তথ্য ও সহােতা ছেদত পাদর। আমাদের স্োন করুন 0303 3033 100 
নম্বদর, স্িক্সিদোন স্থদক 18001 0303 3033 100 নম্বদর অথবা ইদমল করুন 
info@stroke.org.uk-এ।

আমরোকের প্রেরোিনরোগুবল পড়ুন
আমরা স্ট্াক সংক্রান্ ছবছভন্ন ধরদনর ছবষে সম্বদন্ ছবতিাছরত তথ্য প্রকাে কছর, যার অন্ভধু্তে 
হল আপনার স্ট্াদকর ঝধুছঁক কমাদনা এবং প্ুনব্াসন। অনলাইন stroke.org.uk-এ 
পড়ুন অথবা িাপাদনা কছপর জন্য স্হল্পলাইদন স্োন কদর অনদুরাধ করুন। 

সরোহরোয্য ও তথ্য স্েরোথরোয় পরোওয়রো যরোয়

স্ট্রোে অ্যরোকসরোবসকয়িন স্থকে
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স্ট্রোকে আরিরোতে অন্য মরোনুষকের সকগে েথরো িলরো
আপনার  স্ানীে এলাকাে একছি স্ট্াক গ্রুপ থাকদত পাদর স্যখাদন আপছন স্ট্াদকর পদর 
জীছবত থাকা অন্য মানুষ ও পছরচয্াকারীদের সদগে স্েখা করদত পাদরন। আপছন আমাদের 
অনলাইন স্োরাম TalkStroke stroke.org.uk/talkstroke এবং আমাদের 
স্েসবুক স্পজ www.facebook.com/TheStrokeAssociation-এ 
মানুষদের সদগে সাক্ষাৎ করদত পাদরন।

স্ট্াক গ্রুপ ও অন্যান্য মুদখামুছখ সহােতার সম্বদন্ আদরা তদথ্যর জন্য আমাদের স্হল্পলাইদন 
স্োন করুন বা stroke.org.uk/support স্েখুন।

বিশু িয়কস স্ট্রোে
এই ছনদে্ছেকাছি প্রাপ্বেকিদের মদধ্য স্ট্াক সম্বদন্। ছেশু বেদস স্ট্াদকর সম্বদন্ আদরা 
তদথ্যর জন্য stroke.org.uk/childhood স্েখুন।

স্ট্রোকের লক্ষর
আপনারা অথবা আপনার পছরছচত কাদরার যছে স্ট্াদকর স্কাদনা লক্ষণ থাদক তাহদল 
অদপক্ষা করদবন না। স্সই মুহূদত্ই 999 নম্বদর স্োন করুন। FAST পরীক্ষার জন্য  
8 পরোতরো স্েখুন ।

আপনরোর প্রকয়রোজনীয় সহরোয়তরোবি বনন
স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা মানুষ ও তাদের পছরচয্াকারীদের স্য সব স্থরাছপ ও সহােতার 
প্রদোজন হে, স্সগুছল ইউদক-র ছকিধু অংদে পাওো কছেন হদত পাদর। আপনার প্রদোজনীে 
সহােতা পাওো সম্বদন্ তদথ্যর জন্য আমাদের স্হল্পলাইন 0303 3033 100 নম্বদর 
স্যািাদযাি করুন।

স্ট্রোে-পরিতমী পযদেরোকলরোচনরোর অনুকররোধ েররো
স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা ব্যছতের স্ট্াক-পরবতমী প্রদোজনগুছলর পয্াদলাচনা করা উছচত, 
সাধারণত প্রাে িে মাস পদর। যছে এিা না হদে থাদক, তাহদল ছজছপ-স্ক এিার ব্যবস্া 
করদত বলুন।

স্রো থ্্য এিং দেনবদিন জীিনযরোপকনর স্ক্ষকরে সহরোয়তরো
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সহরোয়তরো ও তকথ্যর অন্যরোন্য উৎস

দেনবদিন সহরোয়তরোর প্রকয়রোজনগুবল
দেনছন্দন জীবনযাপন ও বাসস্াদনর স্ক্ষদরে সহােতার জন্য, আপনার  স্ানীে কাউছসিদলর 
স্সাে্যাল সাছভ্দসস ছবভাদি স্যািাদযাি করুন।

আইবন ও আবথদেে পররোমিদে
আছথ্ক, আইছন ও চাকছর সংক্রান্ ছবষেগুছল সম্বদন্ ছবনামূদল্য, স্িাপনীে পরামদে্র জন্য 
ছসছিদজসি অ্যাডভাইস-এর সদগে স্যািাদযাি করুন (33 পরোতরো স্েখুন)।

আপনরোর ঝুঁবে েমরোকনরোর জন্য সহরোয়তরো

বরিবিি হরোি্ক �রোউকন্ডিন
ওকয়িসরোইি: www.bhf.org.uk  
স্হল্পলরোইন: 0300 330 3311

ডরোয়রোবিবিস ইউকে 
ওকয়িসরোইি: www.diabetes.org.uk  
স্হল্পলরোইন: 0345 123 2399

Drinkaware.co.uk
ওকয়িসরোইি: www.drinkaware.co.uk  
ব্রংেলরোইন: 0300 123 1110

বসক্ ল স্সল স্সরোসরোইবি
ওকয়িসরোইি: www.sicklecellsociety.org  
স্িবল: 0208 961 7795

স্স্রোেফ্ী 
ওকয়িসরোইি: www.nhs.uk/smokefree
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পবরচযদেরোেরোরীকের জন্য সহরোয়তরো

স্েয়রোররোসদে ইউকে
ওকয়িসরোইি: www.carersuk.org
পররোমকিদের লরোইন: 0808 808 7777

রিুজ বিরীভকমন্ট স্েয়রোর
ওকয়িসরোইি: www.cruse.org.uk
স্িবল: 0808 808 1677

অথদে ও িরোসথ্রোকনর স্ক্ষকরে সহরোয়তরো

বসবিকজন্স অ্যরোডভরোইস
ওকয়িসরোইি: www.citizensadvice.org.uk
পররোমকিদের লরোইন: ইংল্যান্ড 0344 411 1444, ওদেলস 0344 477 2020, 
কিিল্যান্ড 0808 800 9060, স্িক্সি-ছরদল 0344 411 1445

GOV.UK সরেরোরী পবরকষিরো ও তথ্য
ওকয়িসরোইি: www.gov.uk

ইবন্ডকপকন্ডন্ট এজ
ওকয়িসরোইি: www.independentage.org
স্হল্পলরোইন: 0800 319 6789

স্ট্রোকের প্রভরোকির স্ক্ষকরে সহরোয়তরো

অ্যরোলজরোইমরোসদে স্সরোসরোইবি
ওকয়িসরোইি: www.alzheimers.org.uk
স্হল্পলরোইন: 0300 222 1122

স্ট্রোে অ্যরোকসরোবসকয়িকনর েরোি স্থকে অ্যরোক�বসয়রো বিষয়ে সং থ্রোন
ওকয়িসরোইি: stroke.org.uk/aphasia
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স্চস্ট হরোি্ক অ্যরোন্ড স্ট্রোে কিিল্যরোন্ড
ওকয়িসরোইি: www.chss.org.uk
পররোমকিদের লরোইন: 0808 801 0899

বড�রোকরন্ট স্ট্রোক্ স: স্ট্রোকের পকর জীবিত থরোেরো অল্পিয়কি মরোনুষকের জন্য সহরোয়তরো
ওকয়িসরোইি: www.differentstrokes.co.uk
স্ট্রোেলরোইন: 01908 317618 

বডকসবিবলবি ররোইট্ স ইউকে
ওকয়িসরোইি: www.disabilityrightsuk.org
স্িবল: 020 7250 8181
ইকমল: enquiries@disabilityrightsuk.org

স্হডওকয়, মবতিককে অকস্তরোপচরোর বিষয়ে সবমবত
ওকয়িসরোইি: www.headway.org.uk
স্হল্পলরোইন: 0808 800 2244

মরোইন্ড
ওকয়িসরোইি: www.mind.org.uk
ইনক�রোলরোইন: 0300 123 3393

RNIB (রে্যাল ন্যােনাল ইনছটেছিউি অে ব্াইড ছপপ্ ল)
ওকয়িসরোইি: www.rnib.org.uk 
স্হল্পলরোইন: 0303 123 9999

এেবি গকিষররো অধ্যয়কন স্যরোগ স্েওয়রো

আপছন একছি িদবষণা অধ্যেদন অংে স্নওোর জন্য স্যাি্য হদত পাদরন। 
িদবষণা আমাদেরদক স্ট্াদকর স্রািছনণ্ে ও পছরচয্াদক উন্নত করদত সাহায্য 
কদর। আপনাদক যছে একছি অধ্যেদন অংে ছনদত বলা হে, তাহদল আপনার স্য 
স্কাদনা প্রদনের ছবষদে আপছন িদবষকদের সদগে আদলাচনা করদত পাদরন, এবং 
আপছন আপনার ছজছপ-র সদগেও কথা বলদত পাদরন। 



আদরা তদথ্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

আমরোকের তথ্য সম্বকধে

আমরা স্ট্াদক আক্রান্ মানুষদের জন্য স্সরা তথ্য প্রোন করদত চাই। স্সই 
কারদণ আমরা স্ট্াদকর পদর জীছবত থাকা মানুষদের এবং তাদের পছরবারদের, 
এিাোও ছচছকৎসা ছবদেষজ্ঞদের অনুদরাধ কছর, যাদত তারা আমাদের 
প্রকােনাগুছলদক একছরেত কদর প্রস্তুত করদত আমাদের সাহায্য কদরন।

আমরা স্কমন কাজ কদরছিলাম? আপছন এই ছনদে্ছেকার ছবষদে কী ভাদবন তা 
আমাদের জানাদত, অথবা এছি দতছর করার জন্য আমাদের ব্যবহার করা 
উৎসগুছলর একছি তাছলকার জন্য অনুদরাধ করদত, আমাদের ইদমল পাোন 
feedback@stroke.org.uk-এ।  

অনুগ্রহ কদর অবিত থাকধুন স্য আপনার অবস্া অনুযােী উপদযািী কদর স্তালা 
ছবদেষজ্ঞ স্পোোর পরামদে্র ছবকল্প হদে ওো এই তদথ্যর উদদ্ে্য নে। আমরা 
এিা সুছনছচিত করদত স্চষ্টা কছর যাদত আমাদের প্রোন করা ছবষেবস্তু ছনভধু্ল ও 
সাম্প্রছতকতম হে, তদব সমদের সাদথ সাদথ তদথ্যর পছরবত্ন হদত পাদর। স্ট্াক 
অ্যাদসাছসদেেন এই প্রকােনার তথ্য অথবা স্কাদনা ত্তীে পদক্ষর তথ্য বা এখাদন 
অন্ভধু্তে বা উদলেখ করা ওদেবসাইিগুছলর তথ্য ব্যবহার করার প্রসদগে আইন 
বিারা অনুদমাছেত সীমা পয্ন্ স্কাদনা োে স্ীকার কদর না। 



আমররো এেসরোকথ স্ট্রোেকে পররোবজত েরকত 
পরোবর

আমরোকের সকগে স্যরোগরোকযরোগ েরুন
আমরা আপনার জন্যই এখাদন আছি স্োন, ইদমল ও অনলাইদন ছবদেষজ্ঞ তদথ্যর জন্য 
আমাদের সদগে স্যািাদযাি করুন।

স্ট্রোে স্হল্পলরোইন: 0303 3033 100
স্িক্সিক�রোন স্থকে: 18001 0303 3033 100
ইকমল: info@stroke.org.uk
ওকয়িসরোইি: stroke.org.uk

আমররো হলরোম স্ট্রোে অ্যরোকসরোবসকয়িন

আমরা স্ট্াদকর পরবতমী জীবদন ছবশ্াস কছর। আমরা স্সই কারদণই, স্ট্াদকর পদর জীছবত 
থাকা মানুষদের যথাসাধ্য ভালভাদব আদরাি্যলাভ করদত সাহায্য কছর। স্সই জন্যই আমরা 
স্ট্াদকর উন্নততর পছরচয্ার জন্য প্রচার কছর। আর স্সই জন্যই আমরা নতধুন ছচছকৎসা এবং 
স্ট্াক প্রছতদরাদধর পদ্ধছতগুছল দতছর করার জন্য িদবষণাে অথ্ স্জািাই।

স্ট্রোকে আরিরোতে মরোনুষকের জন্য প্ররোর রক্ষরোেরোরী গকিষররো এিং অপবরহরোযদে পবরকষিরোগুবলকত অথদে 
স্জরোগরোকনরোর জন্য আমররো আপনরোকের সহরোয়তরোর ওপকর ভরসরো েবর৷।এখন স্ট্রোকের বিরু স্ধে 
লড়রোইকত স্যরোগেরোন েরুন stroke.org.uk/fundraising-এ৷।
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