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যখন স্ট্রোক হে, তখন মছতিয়কের স্করোয়নরো অংয়ি রয়তের সরবররোহ স্েয়ম যরোে। এিরো মছতিয়কের 
ষিছত কয়র।

প্রধানত দুই প্রকাররর স্ট্াক আরি

1. ইনকিনমক স্ট্াক 2. হ্যামাররনজক স্ট্াক

মছতিয়কের একছি অবরু দ্ধ রতেবরোহী নরোলীর 
করোরয়ে।

মছতিয়কের ছিতয়র বরো আয়িপরোয়ি 
রতেপরোয়তর করোরয়ে।

আপনার স্ট্াক সম্বরধে বুঝুন

স্ট্ারকর পরর হাসপাতারল 
•   আপনরোর মছতিয়কের স্্যরোন, পরীষিরো ও ছিছকৎসরো কররো হে। 

•   আপছন ক্রোন্ত ও অসু স্থ অনুিব করয়ত পরোয়রন।

•   স্ট্রোয়কর করোরয়ে আপছন খুব স্বছি মরোনছসকিরোয়ব ছবপযদেতি অনুিব করয়ত পরোয়রন।

•   স্ট্রোয়কর স্ষিয়রে ছবভ্রোন্ত অনুিব কররো স্রোিরোছবক।

ইছস্ছমক স্ট্রোকয়ক প্রোেই জমরোি বরোঁধরো রতেছপন্ড ছহয়সয়ব উয়লেখ কররো হে। হ্যরোমরোয়রছজক 
স্ট্রোকয়ক প্রোেই রতেপরোত বলরো হে।
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স্ট্ারকর প্রিাবগুনল দুনি নবষরয়র ওপরর ননিদের করর:
1. মছতিয়কের স্করোেরোে স্ট্রোক হয়েয়ি
2. স্ট্রোক আপনরোর মছতিয়কের কতিরো ষিছত কয়রয়ি।

আপছন স্ট্রোয়কর দ্রোররো যত রকম িরোয়ব প্িরোছবত হয়ত পরোয়রন, তরোর কয়েকছি এই ছিয়রে 
স্েখরোয়নরো হয়েয়ি।

স্মৃনত ও নচন্ািাবনা

দৃনটি

কথা বলা

স্�াঁক স্গলা

বাহু ও হারতর দুবদেলতা

মল ও মূত্রত্যারগর ওপরর ননয়ন্ত্রণ

নঝঁনঝঁ ধরা 

পারয়র দুবদেলতা ও িারসাম্য

স্পিী ও হারড়র স্জারড় ব্যথা

ত্বরক অসাড়তা 

স্ট্াক স্রণিনক্ত ও অনুিূনতগুনলরক প্রিানবত কররত পারর
•  স্ট্রোক প্রোে স্ষিয়রেই স্মরেিছতের সমস্যরো ঘিরোে। 

•   আপনরোর মনঃসংয়যরোগ করয়ত সমস্যরো হয়ত পরোয়র।

•  এিরো আপনরোয়ক খুবই আয়বগপ্বে কয়র ছেয়ত পরোয়র। 
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অ্যারেনসয়া এবং িাবনবননমরয়র অন্যান্য সমস্যা
স্ট্রোয়কর পয়র িরোবছবছনমে করয়ত অয়নক মরোনুয়ষর সমস্যরো হে।  
এিরো ছিন্ন ছিন্ন করোরয়ে ঘিয়ত পরোয়র।

1.  আপনরোর মছতিয়কের িরোষরো স্ষিরেগুছলর ষিছতর করোরয়ে অ্যরোয়�ছসেরো ঘয়ি। অ্যরোয়�ছসেরোর করোরয়ে কেরো 
বলরো, পড়রো, স্লখরো ও কেরো স্বরোঝরোর স্ষিয়রে সমস্যরো হয়ত পরোয়র। এর মরোয়ন এই নে স্য আপছন কম 
বু ছদ্ধমরোন হয়ে পয়ড়য়িন, ছকন্তু আপনরোর িরোষরো ব্যবহরোর কররোর একিরো সমস্যরো আয়ি।

2. মুয়খর স্পিীর দুবদেলতরোর করোরয়ে কেরো জছড়য়ে স্যয়ত পরোয়র। 

3.  আপনরোর স্মরেিছতে ও মনঃসংয়যরোয়গর সমস্যরোগুছলর করোরয়ে িরোবছবছনমে কররো কছিন হয়ে স্যয়ত 
পরোয়র।

স্ট্ারকর লুকরনা প্রিাবগুনল
স্ট্রোয়কর পয়র আপনরোর ছকিু 'লুকয়নরো' প্িরোব স্েখরো ছেয়ত পরোয়র।

•  িরোরীছরক অবসরোে - এমন ক্রোছন্ত যরো ছবশ্রোম ছনয়ল িরোল হে নরো

•  আয়বগপ্বেতরো - স্করোয়নরো স্পষ্ট করোরে িরোড়রোই হরোসরো বরো করোঁেরো

•  উয়দ্গ ও অবসরোে - অয়নক মরোনুষ স্ট্রোয়কর পয়র মনমররো অনুিব কয়রন

•  আপনরোর আিরয়ের পছরবতদেন, স্যমন স্বছি ছখিছখয়ি হয়ে যরোওেরো বরো স্ঝরোঁয়কর বয়ি করোজ কররো, 
বরো খুব স্পষ্টবতেরো হয়ে যরোওেরো।

স্ট্রোয়কর লুকয়নরো প্িরোবগুছল বুঝয়ত পরোররো আপনরোর পয়ষি এবং অন্যয়ের পয়ষি কছিন হয়ত পরোয়র। 
এগুছলর ছবষয়ে আপনরোর পছরবরোর ও বন্ুয়ের সয়গে কেরো বলয়ত স্িষ্টরো করুন, যছে আপছন পরোয়রন। 
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স্ট্ারকর প্রিাবগুনলর জন্য সাহায্য ননন

আপছন যছে এখনও হরোসপরোতরোয়ল েরোয়কন, তরোহয়ল আপনরোর ডরোতেরোর বরো নরোয়সদের সয়গে কেরো 
বলুন। 
আপছন যছে হরোসপরোতরোল স্িয়ড় িয়ল ছগয়ে েরোয়কন, তরোহয়ল ছজছপ-র করোয়ি সরোহরোয্য িরোন।



স্ট্ারকর পরর 
আররাগ্যলাি করা
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সরোধরোরেত সবয়িয়ে বড় উন্নছতগুছল প্েম কয়েক মরোয়সর ময়ধ্য ঘয়ি। তয়ব কয়েক বির ধয়র 
আয়ররোগ্যলরোি িলয়ত পরোয়র।

আরগর স্চরয় িাল স্বাধ করা

িছতে ছ�য়র আসয়ত ছকিুিরো সমে লরোগয়ত পরোয়র। আপনরোর িরীর ও মছতিকে স্সয়র উিয়ত 
সমে লরোয়গ।

নকিু সমস্যা অস্ায়ী হয় 

অয়নক মরোনুষ মল ও মূরেত্যরোয়গর ওপয়র তরোয়ের ছনেন্ত্রে ছ�য়র পরোন। মরোনুষররো স্বছির িরোগ 
স্ষিয়রেই স্ট্রোয়কর অল্প সমে পয়র আবরোর কেরো বলয়ত ও হরোঁিয়ত পরোয়রন। স্�রোঁক স্গলরো, 
খরোওেরো ও পরোন কররোর সমস্যরোগুছল স্বছির িরোগ স্ষিয়রেই দ্রুত িরোল হয়ে যরোে। স্ট্রোয়কর 
কয়েক ছেন বরো সপ্তরোহ পয়র, অন্য অয়নক সমস্যরোই িরোল হয়ে যরোে।

পরামিদে: সময় ন্ন
একবারর এক ন্ন করর এরগান৷ সারথ সারথ অবস্ার উন্ননত না হরল 
আতনকিত হরয় পড়রবন না৷।

স্ট্ারকর পরর আররাগ্যলাি করা

স্ট্ারকর পরর স্য মানুষরা আপনারক সাহায্য কররন
স্েররোছপস্ট, ডরোতেরোর বরো নরোসদেররো আপনরোয়ক আয়ররোগ্যলরোয়ি সরোহরোয্য কররোর জন্য ছিছকৎসরো ও 
স্েররোছপ স্েন। পছরবরোর ও বন্ুররোও আপনরোয়ক সরোহরোয্য করয়ত পরোয়রন।
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যছেও ছকিু সমস্যরোর দ্রুত উন্নছত হে, তয়ব অয়নক মরোনুয়ষর ছকিু পুনবদেরোসয়নর প্য়েরোজন হে। 
এিরো স্ট্রোয়কর পয়র িীঘ্র শুরু হওেরো উছিত। পুনবদেরোসন আপনরোয়ক যেরোসম্ভব িরোল 
আয়ররোগ্যলরোয়ি সরোহরোয্য করয়ত পরোয়র। 

পুনবদোসন কীিারব কাজ করর

স্ট্রোয়কর পয়র আপনরোর স্য সমস্যরোগুছল হয়ত পরোয়র স্সগুছল একজন স্েররোছপস্ট মূল্যরোেন 
কয়রন। তরোররো আপনরোর জন্য সবয়িয়ে িরোল ব্যরোেরোমগুছল ছন ধদেরোরে করয়বন এবং আপনরোর 
অগ্রগছতর ওপয়র নজর ররোখয়বন। 

•  ব্যরোেরোমগুছল আপনরোয়ক িছতে ও সষিমতরো গয়ড় তুলয়ত এবং আয়ররোগ্যলরোয়ি সরোহরোয্য করয়ত 
পরোয়র।

 

•  যছে আপনরোর স্পিীয়ত দুবদেলতরো েরোয়ক অেবরো এক পরোয়ি পষিরোঘরোত েরোয়ক, স্সই স্ষিয়রে 
স্েররোছপর লষি্য হল আপনরোয়ক িলরোয়�ররো শুরু করয়ত সরোহরোয্য কররো এবং আপনরোর 
িরোরসরোম্য ও অগেসমন্বয়ের উন্নছত ঘিরোয়নরো। স্েররোছপ কেরো বলরো ও স্লখরোর মত 
েষিতরোগুছলয়কও উন্নত করয়ত পরোয়র। 

•  আপনরোর যছে হরোত ও বরোহু ব্যবহরোর করয়ত সমস্যরো হে, স্সই স্ষিয়রে স্েররোছপ আপনরোয়ক 
স্পরোিরোক পররো ও ররোন্নরো কররোর মত প্ছতছেয়নর জীবনযরোপয়নর করোযদেকলরোপগুছল কররোর নতুন 
উপরোেগুছল ছিখয়ত সরোহরোয্য করয়ত পরোয়র।

স্েররোছপস্টয়ের স্েয়ক সরোহরোয্য ছনয়ে পু্নবদেরোসন শুরু হে, ছকন্তু আপছন ছনয়জর মত এবং 
পছরবরোর ও বন্ুয়ের স্েয়ক সরোহরোয্য ছনয়ে িরোছলয়ে স্যয়ত পরোয়রন।

পুনবদোসন
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আয়ররো তয়ে্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

স্থরানপরটের ধরন

কথা ও িাষার স্থরানপটে (Speech and language 
therapist (SALT))
আপনরোয়ক কেরো বলরোর পরোিরোপরোছি স্�রোঁক স্গলরো ও খরোওেরোর সমস্যরোগুছলর উন্নছত করয়ত সরোহরোয্য 
কয়রন। এিরোড়রোও পড়য়ত ও ছলখয়ত সরোহরোয্য কয়রন।

অকুরপিনাল স্থরানপটে
দেনছদিন জীবনযরোপয়নর জন্য েষিতরোগুছল নতুন কয়র ছিয়খ আবরোর স্রোধীনতরো অজদেন করয়ত 
সরোহরোয্য কয়রন।

নেনজওরথরানপটে
িছতে, সিলতরো, িরোরসরোম্য ও সষিমতরোর স্ষিয়রে সরোহরোয্য কয়রন।

ডারয়নিনিয়ান
স্�রোঁক স্গলরোর সমস্যরো আয়ি এমন মরোনুষয়ের ছনররোপয়ে খরোবরোর স্খয়ত ও পরোন করয়ত সরোহরোয্য 
কয়রন এবং স্রো স্থ্যকর খরোওেরোর ব্যরোপরোয়র পররোমিদে স্েন।

মরনানব্
মরোনুষয়ক স্মরেিছতে ও ছিন্তরোিরোবনরোর সমস্যরোগুছলয়ত এবং মরোনছসক অবসরোয়ের মত আয়বগগত 
সমস্যরোগুছলর স্ষিয়রে সরোহরোয্য কয়রন।

প্রশ্ন নজজ্াসা করুন
স্ট্ারকর অথদে কী, তা স্বাঝা প্রথরম কনিন হরত পারর৷ নচনকৎসা কমমী ও 
স্থরানপটেরা আনরদের সারথ আপনার প্রশ্নগুনলর উত্তর স্্রবন৷
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স্ট্ারকর লক্ষণগুনল সনাক্ত করা

আয়রকছি স্ট্রোয়কর সতককীকরে সংয়কতগুছল জরোনরো খুবই গুরুত্বপূেদে।  
FAST পরীষিরো ব্যবহরোর কররোই হল এিরো কররোর সবয়িয়ে িরোল উপরোে। 

FAST পরীক্ষা

বাহু
মরোনুষছি ছক দুছি বরোহুই ওপয়র তুলয়ত পরোয়রন এবং 
স্সখরোয়ন ররোখয়ত পরোয়রন?

মুখ
মরোনুষছি ছক হরোসয়ত পরোয়রন?  
তরোর মুখ ছক এক পরোয়ি ঝুয়ল স্গয়ি?

কথা বলার সমস্যা
মরোনুষছি ছক স্পষ্টিরোয়ব কেরো বলয়ত পরোয়রন এবং 
আপছন যরো বয়লন তরো বুঝয়ত পরোয়রন?
তরোর কেরো ছক জছড়য়ে যরোে?

সময় 
আপছন যছে এই ছতনছি লষিয়ের ময়ধ্য স্করোয়নরোছি 
স্েয়খন, তরোহয়ল 999 নম্বয়র স্�রোন কররোর সমে 
হয়েয়ি।
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এগুছল হল স্ট্রোয়কর প্ধরোন লষিে। তয়ব অন্য ছকিু লষিয়ের ওপয়রও নজর ররোখয়ত হে:

•  পরো, হরোত বরো পরোয়ের পরোতরো সহ, িরীয়রর এক পরোয়ি হিরোৎ দুবদেলতরো বরো অসরোড়তরো 

•  িব্দ খুঁয়জ স্পয়ত বরো স্পষ্ট বরোয়ক্য কেরো বলয়ত অসুছবধরো

•  হিরোৎ ঝরোপসরো দৃছষ্ট অেবরো এক বরো দুই স্িরোয়খই দৃছষ্ট হরোররোয়নরো

•   হিরোৎ স্মমৃছত হরোররোয়নরো বরো ছবভ্রোছন্ত, এবং মরোেরো স্ঘরোররো বরো হিরোৎ পয়ড় যরোওেরো

•  একছি আকছস্মক, তীব্র মরোেরো ব্যেরো।

আপছন যছে এই লষিেগুছলর ময়ধ্য স্করোয়নরোছি স্েখয়ত পরোন, তরোহয়ল স্সই মুহূয়তদেই 999 
নম্বয়র স্�রোন করুন।

স্ট্াক স্য কাররা হরত পারর, স্য স্কারনা বয়রস৷ প্রনতনি স্সরকন্ডই গুরুত্বপণূদে৷ 
আপনন যন্ স্ট্ারকর এই নতননি লক্ষরণর মরধ্য স্কারনানি স্্খরত পান, 
তাহরল অরপক্ষা কররবন না৷ স্সই মহুূরতদেই স্োন করুন 999 নম্বরর৷।
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যখন আপনরোর স্ট্রোক হে, তখন ডরোতেরোরররো স্ট্রোয়কর সরোয়ে সম্পছককিত স্রো য়স্থ্যর স্য স্করোয়নরো 
সমস্যরোর জন্য আপনরোয়ক পরীষিরো কয়রন। আপনরোর যছে এই অবস্থরোগুছলর ময়ধ্য স্করোয়নরোছি 
েরোয়ক, তরোহয়ল আয়রকছি স্ট্রোয়কর ঝুঁছক কমরোয়নরোর জন্য আপনরোয়ক ছিছকৎসরো কররো হয়ব। 

স্া রস্্যর এই অবস্াগুনলর মরধ্য অন্িুদেক্ত হল:

•   উচ্চ রতেিরোপ

•   অ্যরোছরিেরোল �রোইছব্রয়লিন (অছনেছমত হৃেস্পদিন)

•   ডরোেরোছবছিস

•   উচ্চ স্করোয়লয়স্টরল।

আপনরোর ঝুঁছক কমরোয়নরোর স্সররো উপরোেগুছলর ময়ধ্য একছি হল আপনরোয়ক স্েওেরো স্য স্করোয়নরো 
ছিছকৎসরো অব্যরোহত ররোখরো। 

আপনরোর স্ট্রোয়কর ঝুঁছক কমরোয়নরোর অন্য উপরোেগুছল সম্বয়ন্ আপনরোয়ক পররোমিদে স্েওেরো উছিত। 
ছকিু মরোনুয়ষর ওজন কমরোয়নরো, ধূ্মপরোন স্িয়ড় স্েওেরো বরো কম মে্যপরোন কররোর প্য়েরোজন হে। 
এই সবগুছল আপনরোর স্রো য়স্থ্যর অবস্থরোয়ক ছনেন্ত্রয়ে ররোখয়ত, এবং এিরোড়রোও আপনরোর স্ট্রোয়কর 
ঝুঁছক কমরোয়ত সরোহরোয্য কয়র।

আপনার ঝুঁনক কমারনার নবষরয় ধারণাগুনলর জন্য, আমার্র ননর্দেনিকা 
স্ট্ারকর পরর পরবতমী ধাপগুনল পড়ুন বা stroke.org.uk স্্খুন৷।  
আপনার ননরজর স্ট্ারকর ঝুঁনক সম্বরধে ব্যনক্তগত উপর্রির জন্য আপনার 
নজনপ-র সরগে স্্খা করুন৷।

আররকনি স্ট্ারকর ঝুঁনক কমান
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স্ট্রোয়কর পয়র জীছবত েরোকরো অয়নক মরোনুষ বয়লন স্য তরোররো প্েয়ম একরোকী অনুিব কয়রন, এবং 
আপছন যরো অনুিব কয়রন তরো অন্য মরোনুষয়ের বুছঝয়ে বলরো কছিন হয়ত পরোয়র। স্ট্রোয়কর িক 
মরোনুয়ষর জীবনয়ক পরোলয়ি ছেয়ত পরোয়র।

হরোসপরোতরোল স্িয়ড় যরোওেরোর পয়র, আপনরোর স্ট্রোক সংক্রোন্ত স্পিরোজীবী, পছরবরোর ও বন্ুয়ের স্েয়ক 
সহরোেতরো পরোওেরো উছিত। এই সবগুছলই আপনরোর আয়ররোগ্যলরোয়ির অংি হয়ত পরোয়র। যছে আপছন 
ময়ন কয়রন স্য আপনরোর আয়ররো স্বছি সহরোেতরোর প্য়েরোজন আয়ি, তরোহয়ল আমরোয়ের স্হল্পলরোইয়ন 
স্�রোন করুন বরো আপনরোর ছজছপ-র সয়গে স্যরোগরোয়যরোগ করুন। 

অন্যর্র সরগে কথা বলুন।

পছরবরোর ও বন্ুয়ের সয়গে কেরো বলয়ল সরোহরোয্য হয়ত পরোয়র। আপছন আপনরোর অনুিূছতগুছলর 
ছবষয়ে কেরো বলয়ত পরোয়রন, এবং অন্যয়ের বুঝয়ত সরোহরোয্য করয়ত পরোয়রন স্য আপছন স্কমন 
পছরছস্থছতর ময়ধ্য ছেয়ে যরো য়ছেন। 

ছকিু মরোনুষ ময়ন কয়রন স্য স্ট্রোয়কর অছিজ্ঞতরো আয়ি এমন অন্য মরোনুষয়ের সয়গে কেরো বলয়ল 
সরোহরোয্য হে। স্ট্রোয়কর পয়র জীছবত আয়িন এমন 1.2 ছমছলেয়নর স্বছি মরোনুষ ইউয়ক-স্ত বরোস 
কয়রন, এবং স্ট্রোক অ্যরোয়সরোছসয়েিন আপনরোয়ক তরোয়ের সয়গে স্যরোগরোয়যরোগ করয়ত সরোহরোয্য করয়ত 
পরোয়র। 

স্ট্ারক আক্ান্ অন্য মানুষর্র সরগে কথা বলা
আপনরোর  স্থরোনীে এলরোকরোে একছি স্ট্রোক গ্রুপ েরোকয়ত পরোয়র, স্যখরোয়ন আপছন স্ট্রোয়কর পয়র 
জীছবত েরোকরো অন্য মরোনুষয়ের সয়গে স্েখরো করয়ত পরোয়রন। stroke.org.uk/support এ 
আপনরোর  স্থরোনীে গ্রুপছি খুঁয়জ ছনন বরো স্হল্পলরোইয়ন স্�রোন করুন। আপছন আমরোয়ের অনলরোইন 
স্�রোররোম TalkStroke stroke.org.uk/talkstroke এবং আমরোয়ের স্�সবুক 
স্পজ www.facebook.com/TheStrokeAssociation-এ মরোনুষয়ের সয়গে 
সরোষিরোৎ করয়ত পরোয়রন।

আপনন একা নন
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সাহায্য ও তথ্য স্কাথায় পাওয়া যায়

আমার্র সরগে কথা বলুন
আমরোয়ের স্ট্রোক স্হল্পলরোইনছি স্ট্রোয়ক আক্রোন্ত স্য স্করোয়নরো মরোনুষয়ক তে্য ও সহরোেতরো প্েরোন 
কয়র। বন্ু ও পছরিযদেরোকরোরীররোও এর অন্তিুদেতে। 

আমরোয়ের স্�রোন করুন 0303 3033 100 নম্বয়র, স্িক্সিয়�রোন স্েয়ক 18001 0303 
3033 100 নম্বয়র অেবরো ইয়মল করুন info@stroke.org.uk-এ।

আমার্র প্রকািনাগুনল পড়ুন
স্ট্রোক সম্বয়ন্ অনলরোইয়ন ছবতিরোছরত তে্য পরোন stroke.org.uk এ, অেবরো িরোপরোয়নরো কছপ 
িরোওেরোর জন্য স্হল্পলরোইয়ন স্�রোন করুন। 

স্ট্াক অ্যারসানসরয়িন স্থরক

স্ট্ারকর পরর জীনবত থাকা মানুষর্র সহায়তা করা – পছরবরোর, বন্ু ও পছরিযদেরোকরোরীয়ের 
জন্য তে্য।

যখন আপনার স্ট্াক হয় – স্ট্রোক হয়েয়ি এমন করোয়ররোর জন্য একছি সংছষিপ্ত ছনয়েদেছিকরো।

স্ট্ারকর পরর পরবতমী প্রক্ষপ – স্ট্রোক হয়েয়ি এমন মরোনুষয়ের জন্য তে্য।

আপনার স্ট্ারকর ঝুঁনক কীিারব কমারনা যায় – আপনরোর স্ট্রোয়কর ঝুঁছক কমরোয়নরো সম্বয়ন্ 
পররোমিদে ও তে্য।

স্ট্াক সম্বরধে আমার্র মলূ ননর্দেনিকাগুনল
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স্ট্রোক স্হল্পলরোইয়ন স্�রোন করুন 0303 3033 100 নম্বয়র

স্া স্্য এবং দ্ননদেন জীবনযাপরনর স্ক্ষরত্র সহায়তা

স্ট্ারকর লক্ষণ
আপনরোর যছে আয়ররো স্করোয়নরো স্ট্রোয়কর লষিে েরোয়ক, তরোহয়ল অয়পষিরো করয়বন নরো।  
স্সই মহুূয়তদেই 999 নম্বয়র স্�রোন করুন। FAST পরীষিরোর জন্য 12 পাতা স্্খনু।

আপনার স্ট্ারকর ঝুনঁক কমারনা
আপনরোর স্ট্রোয়কর ঝুছঁক কমরোয়নরো সম্বয়ন্ ব্যছতেগত উপয়েয়ির জন্য, আপনরোর ছজছপ, ছবয়িষজ্ঞ 
স্ট্রোক নরোসদে বরো �রোমদেরোছসয়স্টর সয়গে স্েখরো করুন। 

স্ট্ারকর প্রিাবগুনলর নবষরয় সাহায্য
স্ট্রোয়কর পয়র মরোনছসক বরো িরোরীছরক সমস্যরোগুছলর স্ষিয়রে আপনরোর যছে সরোহরোয়য্যর প্য়েরোজন 
হে, তরোহয়ল ছজছপ-স্ক বলুন। 

সহায়তার প্ররয়াজনগুনল
পছরিযদেরোকরোরীয়ের জন্য বরোসস্থরোন ও সহরোেতরো ছবষয়ে তয়ে্যর জন্য, আপনরোর  স্থরোনীে করোউছসিয়লর 
স্সরোি্যরোল সরোছিদেয়সস ছবিরোয়গ স্যরোগরোয়যরোগ করুন।

আইনন ও আনথদেক পরামিদে
অেদে, আইছন ও িরোকছর সংক্রোন্ত ছবষয়ে ছবনরোমলূ্য, স্গরোপনীে পররোময়িদের জন্য ছসছিয়জসি 
অ্যরোডিরোইস-এর সয়গে স্যরোগরোয়যরোগ করুন www.citizensadvice.org.uk এ।

আপনরোর স্য সহরোেতরোর প্য়েরোজন আয়ি তরো স্পয়ত সমস্যরো হয়ল, স্ট্রোক স্হল্পলরোইয়ন স্�রোন 
করুন।



আয়ররো তয়ে্যর জন্য stroke.org.uk স্েখুন

আমার্র তথ্য সমবরধে

আমররো স্ট্রোয়ক আক্রোন্ত মরোনুষয়ের জন্য স্সররো তে্য প্েরোন করয়ত িরোই। স্সই 
করোরয়ে আমররো স্ট্রোয়কর পয়র জীছবত েরোকরো মরোনুষয়ের এবং তরোয়ের পছরবরোরয়ের, 
এিরোড়রোও ছিছকৎসরো ছবয়িষজ্ঞয়ের অনুয়ররোধ কছর, যরোয়ত তরোররো আমরোয়ের 
প্করোিনরোগুছলয়ক একছরেত কয়র প্স্তুত করয়ত আমরোয়ের সরোহরোয্য কয়রন।

প্ররবিসাধ্যতা
সে্য স্ট্রোক হয়েয়ি এমন করোয়ররোর পয়ষি পড়য়ত সুছবধরো হয়ব এমনিরোয়ব এই 
ছনয়েদেছিকরোছি ছডজরোইন কররো হয়েয়ি।

আমররো স্কমন করোজ কয়রছিলরোম? আপছন এই ছনয়েদেছিকরোর ছবছষয়ে কী িরোয়বন তরো 
আমরোয়ের জরোনরোয়ত, অেবরো এছি দতছর কররোর জন্য আমরোয়ের ব্যবহরোর কররো 
উৎসগুছলর একছি তরোছলকরোর জন্য অনুয়ররোধ করয়ত, আমরোয়ের ইয়মল পরোিরোন 
feedback@stroke.org.uk-এ।

অনুগ্রহ কয়র অবগত েরোকুন স্য আপনরোর অবস্থরো অনুযরোেী উপয়যরোগী কয়র স্তরোলরো 
ছবয়িষজ্ঞ স্পিরোেরোর পররোময়িদের ছবকল্প হয়ে ওিরো এই তয়ে্যর উয়দেি্য নে। আমররো 
এিরো সুছনছচিত করয়ত স্িষ্টরো কছর যরোয়ত আমরোয়ের প্েরোন কররো ছবষেবস্তু ছনিুদেল ও 
সরোম্প্রছতকতম হে, তয়ব সময়ের সরোয়ে সরোয়ে তয়ে্যর পছরবতদেন হয়ত পরোয়র। স্ট্রোক 
অ্যরোয়সরোছসয়েিন এই প্করোিনরোর তে্য অেবরো স্করোয়নরো তৃতীে পয়ষির তে্য বরো এখরোয়ন 
অন্তিুদেতে বরো উয়লেখ কররো ওয়েবসরোইিগুছলর তে্য ব্যবহরোর কররোর প্সয়গে আইন 
দ্রোররো অনুয়মরোছেত সীমরো পযদেন্ত স্করোয়নরো েরোে স্ীকরোর কয়র নরো। 

একনি গরবষণা অধ্যয়রন স্যাগ স্্ওয়া
আপছন একছি গয়বষেরো অধ্যেয়ন অংি স্নওেরোর জন্য স্যরোগ্য হয়ত পরোয়রন। গয়বষেরো 
আমরোয়েরয়ক স্ট্রোয়কর স্ররোগছনেদেে ও পছরিযদেরোয়ক উন্নত করয়ত সরোহরোয্য কয়র। 
আপনরোয়ক যছে একছি অধ্যেয়ন অংি ছনয়ত বলরো হে, তরোহয়ল আপনরোর স্য স্করোয়নরো 
প্য়নের ছবষয়ে আপছন গয়বষকয়ের সয়গে আয়লরোিনরো করয়ত পরোয়রন, এবং আপছন 
আপনরোর ছজছপ-র সয়গেও কেরো বলয়ত পরোয়রন। 



আমরা একসারথ স্ট্াকরক পরানজত কররত 
পানর

আমার্র সরগে স্যাগারযাগ করুন
আমররো আপনরোর জন্যই এখরোয়ন আছি স্�রোন, ইয়মল ও অনলরোইয়ন ছবয়িষজ্ঞ তয়ে্যর জন্য 
আমরোয়ের সয়গে স্যরোগরোয়যরোগ করুন।

স্ট্াক স্হল্পলাইন: 0303 3033 100
স্িক্সিরোন স্থরক: 18001 0303 3033 100
ইরমল: info@stroke.org.uk
ওরয়বসাইি: stroke.org.uk

আমরা হলাম স্ট্াক অ্যারসানসরয়িন

আমররো স্ট্রোয়কর পরবতকী জীবয়ন ছবশ্রোস কছর। আমররো স্সই করোরয়েই, স্ট্রোয়কর পয়র জীছবত 
েরোকরো মরোনষুয়ের যেরোসরোধ্য িরোলিরোয়ব আয়ররোগ্যলরোি করয়ত সরোহরোয্য কছর। স্সই জন্যই আমররো 
স্ট্রোয়কর উন্নততর পছরিযদেরোর জন্য প্িরোর কছর। আর স্সই জন্যই আমররো নতনু ছিছকৎসরো এবং 
স্ট্রোক প্ছতয়ররোয়ধর পদ্ধছতগুছল দতছর কররোর জন্য গয়বষেরোে অেদে স্জরোগরোই।

স্ট্ারক আক্ান্ মানুষর্র জন্য প্রাণ রক্ষাকারী গরবষণা এবং অপনরহাযদে পনররষবাগুনলরত অথদে 
স্জাগারনার জন্য আমরা আপনার্র সহায়তার ওপরর িরসা কনর এখন স্ট্ারকর নবরু রধে 
লড়াইরত স্যাগ্ান করুন stroke.org.uk/fundraising এ৷

আমরা একসারথ স্ট্াকরক পরানজত কররত পানর৷

© স্ট্রোক অ্যরোয়সরোছসয়েিন 2017
প্করোছিত মরোিদে 2017
পযদেরোয়লরোিনরো করয়ত হয়ব: মরোিদে 2019
আইয়িম স্করোড: A01L10B

স্ট্রোক অ্যরোয়সরোছসয়েিন হল ইংল্যরোন্ড ও ওয়েলয়স (নং 211015) এবং স্িল্যরোয়ন্ড (SC037789) ছনবছন্ত একছি েরোতব্য প্ছত ষ্রোন।  

এিরোড়রোও নেদেরোনদে আেরোরল্যরোন্ড (XT33805), আইল অ� ম্যরোন (নং 945) ও জরোছসদেয়ত (NPO 369).ছনবছন্ত।


