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পার্কিনসন্স ধরা পড়ার 

আপনার জীবন উরটে 

যযরত পারর - আসুন 
আমারের সাহায্য 
রনন

আপনার, বা আপনার পরররিত ্াররার 

যরে পার্কিনসন্স যরাগ থার্ তরব আপনার 

মরন সম্ভবত অরন্ প্রশ্ন ও র্ছু দুরচিন্া 

আরছ।

পার্কিনসন্স যরারগ প্রভারবত হরেরছন এমন স্লর্ 

আমরা অরন্ ধররনর তথ্য ও সহােতা প্রোন ্রর। 

আমরা আপনার্ সাহায্য ্রার অরপক্াে আরছ। যখনই 

প্ররোজন তখনই আপরন আমারেরর্ পারবন। আমারের 

সারথ যয য্ারনা পদ্ধরতরত যযাগারযাগ ্ররত পাররবন। 

এই তথ্যপররে আমারের সারথ যযাগারযারগর রবরভন্ন  

পদ্ধরত সম্পর্কি বরকিনা ্রা হরেরছ। আপনার জন্য যয 

পদ্ধরতরি সবরিরে সুরবধাজন্ হরব যস পদ্ধরতরত 

আমারের সারথ যযাগারযাগ ্রুন, এবং আমারেরর্ 

আপনার যসবা ্ররত রেন। 
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আপনার, বা আপনার পরররিত ্াররার 

যরে পার্কিনসন্স যরাগ থার্ তরব আপনার 

মরন সম্ভবত অরন্ প্রশ্ন ও র্ছু দুরচিন্া 

আরছ।

পার্কিনসন্স যরারগ প্রভারবত হরেরছন এমন স্লর্ 

আমরা অরন্ ধররনর তথ্য ও সহােতা প্রোন ্রর। 

আমরা আপনার্ সাহায্য ্রার অরপক্াে আরছ। যখনই 

প্ররোজন তখনই আপরন আমারেরর্ পারবন। আমারের 

সারথ যয য্ারনা পদ্ধরতরত যযাগারযাগ ্ররত পাররবন। 

এই তথ্যপররে আমারের সারথ যযাগারযারগর রবরভন্ন  

পদ্ধরত সম্পর্কি বরকিনা ্রা হরেরছ। আপনার জন্য যয 

পদ্ধরতরি সবরিরে সুরবধাজন্ হরব যস পদ্ধরতরত 

আমারের সারথ যযাগারযাগ ্রুন, এবং আমারেরর্ 

আপনার যসবা ্ররত রেন। 

আরম পার্কিনসন্স সম্পর্কি 
সমসামরে্ খবরাখবর জানরত িাই। 10 নং পৃষ্াে যান।

আরম ইন্াররনরি পার্কিনসন্স সম্পর্কি  জানরত িাই।
6, 8 এবং 11 নং পৃষ্াে যান। 

আমার মরন অরন্  প্রশ্ন, আরম র্ আমার এলা্াে ্াররার সারথ 
্থা বলরত পাররবা?

 5 এবং 7 নং  
পৃষ্াে যান। 

আরম রনভকিররযাগ্য তথ্য  
য্াথাে পারবা?

8 নং পৃষ্াে যান।

আরম র্  
্াররার সারথ য�ারন 

আলাপ ্ররত 
পাররবা? 

5 এবং 7 নং 
পৃষ্াে যান।

আমারের যয য্ারনা তথ্য বা সাহারয্যর জন্য য�ান 
্রুন: 0808 800 0303 বা রভরজি ্রুন: 
parkinsons.org.uk/supportnetworks
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যহল্পলাইন
য�ারনর অন্য মাথাে আমারের রবরেষজ্ঞ নাসকি ও 
পরামেকিোতারা ররেরছন। তারা পার্কিনসন্স রনরে জীবন 
যাপরনর সারথ জরড়ত সব রবষরে তথ্য যেরবন।

যার মরধ্য ররেরছ যরারগর লক্রগুরলা েরমরে রাখা ও 
ওষুধপরে সম্পর্কি তথ্য, দেনরদিন জীবন যাপন সম্পর্কি 
পরামেকি, সামারজ্ যসবাযত্ন বা যসাে্যাল য্োর, িা্ুরী, 
যবরনর�ি এবং আররা অরন্ র্ছু সম্পর্কি তথ্য ও 
সাহায্য।

পার্কিনসন্স রনরে জীবন যাপন রনরে যরে ্াররার সারথ 
আপরন শুধু আলাপ ্ররত িান বা আপনার পরররিত 
্াররার যযমন বন্ুর, পররবাররর ্াররার বা সহ্মকিীর 
পার্কিনসন্স রনরে আলাপ ্ররত িান, তাহরলও আপরন 
আমারের সারথ যযাগারযাগ ্ররত পাররন।

যহল্পলাইনরি ররি ও যগাপনীে। ইন্াররপ্ররিং ও যি্স্ট রররল 
সারভকিরসর ব্যবস্া আরছ।
*ইউ.র্-র ল্যান্ডলাইন ও অরধ্াংে যমাবাইল যনিওো্কি যথর্ ্লিাজকি ররি।

পার্কিনসন্স ইউ.র্ 
রিরমর ্াছ যথর্ 
তথ্য ও সাহায্য
আজই এই রিরমর য্ারনা 
এ্জনর্ য�ান ্রুন, অথবা 

আপনার এলা্ার ্াররার সারথ 

্থা বলুন।
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আপনার এলা্াে তথ্য ও সাহায্য ব্যবস্া
আমারের ইন�রমকিেন এন্ড সারপািকি ওো্কিাররা পার্কিনসন্স 
সম্পর্কি যগাপনতা রক্া ্রর এ্জন-এ্জন রভরতি্ 
সহােতা ও তথ্য প্রোন ্ররন।

তারা পার্কিনসন্স দ্ারা প্রভারবত হরেরছন, রযমন যরাগীর 
পররবার ও বন্ুরের সহ, রয য্ারনা ্াউর্ সাহায্য 
্ররন। তারা প্ররোজন হরল স্ানীে যসবা ব্যবস্াগুরলার 
মাধ্যরম, এবং স্াস্্য রবভাগ ও যসাে্যাল সারভকিরসরসর 
যপোজীরবরের সারথ যযাগারযাগ ্রর আপনার িারহো 
রমিারত সাহায্য ্ররবন।

যবরনর�ি যথর্ শুরু ্রর মন মানরস্ ব্যাপারর তরথ্যর 
ের্ার হরল আমারের ইন�রমকিেন এন্ড সারপািকি 
ওো্কিাররা আপনার্ সাহায্য ্রার জন্য সবকিো প্রস্তুত 
আরছন। 

রবস্াররত জানরত য�ান ্রুন: 0808 800 0303 
(যি্স্ট রররল 18001 0808 800 0303)। 
বাঙালী ইন্াররপ্রিাররর ব্যবস্া আরছ।
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ওরেবসাইি য�ারাম
ইন্াররনরি পার্কিনসন্স যরাগ দ্ারা প্রভারবত হরেরছন এমন 
যলা্রের সারথ অরভজ্ঞতা রবরনমে ও আলাপ ্রার সুদির 
এ্রি পদ্ধরত হরলা আমারের ওরেব য�ারাম। এই 
য�ারামরি পার্কিসন্স যরাগী, ররাগীর পররবার ও বন্ুরের 
জন্য।

এই সাইরি রগরে য�ারারমর যমম্াররের সারথ রবরভন্ন 
রবষে, রযমন যরাগ ধরা পড়ার পর মরনর প্ররতররিো ও 
দেনরদিন জীবন সহজ ্রার উপাে সম্পর্কি মরনর রিন্া 
ভাবনা ও অরভজ্ঞতা এর্ অপররর সংরগ রবরনমে ্ররত 
পাররবন।

এমন এ্জন  
রযরন আপনার  
মরনর ্থা বুঝরবন
পার ক্িনসন্স দ্ারা প্রভারবত হরেরছন 

এমন ্াররার সারথ ্থা বলা
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রপোর সারপািকি সারভকিস
পার্কিনসরন্সর দ্ারা প্রভারবত হরেরছন এবং আপনার 
মরতাই সমস্যার সম্ুখীন হরেরছরলন এমন এ্জন 
যলার্র সারথ য�ারন আলাপ ্ররত িাইরল আমরা 
এ্জন প্ররেক্রপ্রাপ্ত রপোর সারপািকি ভলারন্োররর সারথ 
আপনার্ যযাগারযাগ ্রররে রেরত পাররবা।

আপরন তার সারথ পার্কিনসরন্সর সারথ জরড়ত যয য্ারনা 
রবষে রনরে যযমন, রির্ৎসার বা ওষুধপররের রবরভন্ন রে্, 
যরাগরি রনরে জীবন যাপরনর উপাে এবং পার্কিনসন্স 
যরাগীর যসবাযত্ন পদ্ধরত, ইত্যারে যয য্ারনা রবষে রনরে 
আলাপ ্ররত পাররবন।

অপনার মরতা এ্ই পরররস্রতরত আরছন এমন ্াররার 
সারথ ্থা বলরত িাইরল আমারের ভলারন্োররা 
আপনার্ আনরদির সারথ সাহায্য ্ররবন। এই যসবারি 
সম্পপূরকিরূরপ ররি এবং যগাপনীে। আমারের ভলারন্োররা 
আপনার সুরবধাজন্ সমরে আপনার্ য�ান ্ররবন।

স্ানীে সংগঠরনর সাহায্য
আমারের যয য্ারনা এ্রি সংগঠরন রগরে সাহায্য রনন, 
বন্ুত্ব গড়ুন এবং পার্কিনসন্স দ্ারা প্রভারবত হরেরছন এমন 
যলা্রের সারথ পরররিত যহান।

স্ানীে সংগঠনগুরলা সাধাররত যছাি বড় রবরভন্ন আ্াররর 
ও প্র্াররর হরে থার্। র্ছু সংগঠন রনরেকিষ্টভারব শুধু ্ম 
বেরসর পার্কিনসন্স যরাগীরের জন্য হরে থার্।

অরন্ সংগঠন বন্ুত্ব ও সহােতা প্রোরনর সুরযাগ ্রর 
যেওো ছাড়াও অরন্ ধররনর ররিো্রমকির যযমন ব্যাোম 
রেক্ার ক্াস ও নাি, ভ্রমন এবং পার্কিনসরন্সর সারথ 
জরড়ত রবরভন্ন রবষরে আরলািনা সভার আরোজন ্রর 
থার্। 

রবস্াররত জানরত য�ান ্রুন: 0808 800 0303 
(যি্স্ট রররল 18001 0808 800 0303)। 
বাঙালী ইন্াররপ্রিাররর ব্যবস্া আরছ।
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তথ্য সামগ্ী
আমারের সবসামরে্ তথ্যসামগ্ী তরথ্যর গুরগত মানেন্ড 
পপূরর ্রর। পার্কিনসন্স রনরে জীবন যাপন ্রা সম্পর্কি 
জানার জন্য আমারের তথ্য সামগ্ীগুরলার জুরড় যনই।

পার্কিনসন্স র্ এবং এর রির্ৎসা র্, ইত্যারে সহ অরন্ 
রবষরে আমারের তথ্য সামগ্ী ররেরছ। মান মনারস্ অবস্া 
এবং যরাগরি দেনরদিন জীবনর্ র্ভারব প্রভারবত ্রর, 
ইত্যারে সম্পর্কিও আমারের তথ্য সামগ্ী ররেরছ। তাছাড়া 
যরাগীর পররবার পররজন ও বন্ুরের জন্যও আমারের তথ্য 
সামগ্ী ররেরছ।

যয য্ারনা তথ্যপরে রবনামপূরল্য অরকিার ্ররত বা 
রাউনরলার ্ররত পাররবন। তাছাড়া অন্যান্য ভাষােও তা 
পারবন।

ওরেবসাইি
আমারের ওরেবসাইি পার্কিনসন্স সম্পর্কিত তরথ্য ভরপুর। 
আমারের ওরেবসাইরি পারবন যরাগরি সম্পর্কি ও জীবন 
যাপন সম্পর্কি রবস্াররত তথ্য, এবং আররা পারবন 
পার্কিনসন্স রনরে গরবষরা সম্পর্কি সবকিরেষ খবরাখবর।

আররা পারবন আপনার রন্িতম ইন�রমকিেন এন্ড সারপািকি 
ওো্কিার ও স্ানীে সংগঠরনর সারথ যযাগারযারগর রববরর 
সহ আমারের সব তথ্য ও সাহায্য যসবা রবভাগগুরলার 
সারথ যযাগারযারগর রববরর।

আপনার যা  
র্ছু জানার  
ের্ার
রনভকিররযাগ্য তথ্য
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স্ানীে তথ্য সভা
আমরা সারা বছরব্যাপী ইউ.র্-র সবকিরে অরন্ ধররনর 
তথ্য সভার আরোজন ্রর। আপরন এ ধররনর য্ারনা 
সভাে যযাগ রেরত পাররন এবং আপনার এলা্ার সহােতা 
ও যসবা ব্যবস্াগুরলা যজরন রনরত পাররন, আপনার 
এলা্ার পার্কিনসন্স রিরমর যলা্রের সারথ পরররিত হরত 
পাররন।

তাছাড়া পার্কিনসন্স রনরে জীবন যাপন সম্পর্কিও আপরন 
তথ্য পারবন। পার্কিনসরন্সর দ্ারা প্রভারবত হরেরছন এমন 
যয য্উ আমারের তথ্য সভাগুরলারত আসরত পাররন। 

রবস্াররত জানরত য�ান ্রুন: 0808 800 0303 
(যি্স্ট রররল 18001 0808 800 0303)। 
বাঙালী ইন্াররপ্রিাররর ব্যবস্া আরছ।
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যযাগারযাগ রাখুন
িলমান সব খবরাখবর যজরন রনন 

এবং পার্কিনসন্স দ্ারা প্রভারবত 

হরেরছন এমন যলা্রের সারথ 

যযাগারযাগ রক্া ্রুন।

পার্কিনসন্স ইউ.র্-র যমম্াররেপ
আপরন যরে রনেরমত ভারব আমারের ্াছ যথর্ তথ্য, 
সহােতা ও খবরাখবর িান, তরব পার্কিনসন্স ইউ.র্-র 
যমম্ার হওো আপনার জন্য উতিম নে র্?

যমম্াররা আমারের ররেমারস্ ম্যাগারজন রে পার্কিনসন্স 
যপরে থার্ন। প্ররতরি সংখ্যা পার্কিনসন্স রনরে জীবন 
যাপন্ারী যলা্রের অরভজ্ঞতার ্থাে এবং যরাগরি 
সম্পর্কি সমসামরে্ তরথ্য ভরপুর থার্।

তাছাড়া আপরন যপ্রারগস (Progress) নারমর এ্রি 
ম্যাগারজন পারবন। এরত পারবন পার্কিনসন্স গরবষরার 
অগ্গরত ও আরবষ্ার সম্পর্কি তথ্য।

খবরাখবর ও রমরিং সমারবে সম্পর্কি তথ্য, স্ানীে 
যলা্রের অরভজ্ঞতার ্ারহনী সহ আপনার এলা্াে র্ 
হরছে বা না হরছে যস সম্পর্কিও আমরা আপনার্ তথ্য 
পাঠারবা।

পার্কিনসন্স ইউ.র্-র বাৎসরর্ যমম্াররেপ র� মারে £4। 

রবস্াররত জানরত য�ান ্রুন: 0808 800 0303 
(যি্স্ট রররল 18001 0808 800 0303)। 
বাঙালী ইন্াররপ্রিাররর ব্যবস্া আরছ।
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সামারজ্ রমররো
আপনার যরে ইন্াররনি থার্ তরব ‘মাইররিাব্লরগং সাইি’ 
িুইিারর আমারের ি্যারররি সংস্া, পার্কিনসন্স যরাগ রনরে 
দবজ্ঞারন্ গরবষরা ও রির্ৎসা আরবষ্াররর সবকিরেষ 
খবরাখবর সহ পার্কিনসন্স এর সারথ জরড়ত অন্যান্য 
সবকিরেষ খবরাখবর যজরন রনন।

য�ইসবুর্ রমরিং সমারবে ইত্যারের সমসামরে্ 
খবরাখবর যজরনন এবং পার্কিনসরন্সর দ্ারা প্রভারবত 
হরেরছন এমন যলা্রের সারথ অরভজ্ঞতা রবরনমে ্রুন।

  www.facebook.com/parkinsonsuk

  www.twitter.com/parkinsonsuk



পার্কিনসন্স ইউ.র্
ররি* যগাপনীে যহল্পলাইন 0808 800 0303
যি্স্ট রররল 18001 0808 800 0303  
যসামবার যথর্ শুরিবার স্াল 9িা-সন্্যা 8িা, েরনবার 
স্াল 10িা-রব্াল 2িা। ইন্াররপ্রিাররর ব্যবস্া আরছ।  
*ইউ.র্-র ল্যান্ডলাইন এবং অরধ্াংে যমাবাইল যনিওো ক্ি যথর্ ্ লিাজকি ররি

parkinsons.org.uk/supportnetworks 
hello@parkinsons.org.uk

প্ররতরি ঘন্াে ইউ.র্-র ্ াউর্ না ্ াউর্ বলা 
হরছে যয তার পার ক্িনসন্স হরেরছ। আমরা আরছ 
সাহায্য ্ রার জন্য, সুতরাং ্ াউর্ই আর এ্া 
পার ক্িনসরন্সর যমা্ারবলা ্ ররত হরব না।
আমারের স্ানীে সংগঠনগুরলার যনিওো্কি, আমারের 
ওরেবসাইি এবং রবনামপূরল্যর যগাপনীে যহল্পলাইরনর মাধ্যরম 
আমরা পার্কিনসন্স যরাগীরের, তারের য্োরাররের ও 
পররবাররের এ্রে ্রর। পার্কিনসরন্সর সারথ জরড়ত প্ররতরি 
রবষরে যপেে্যারলস্ট নাসকিরা, আমারের সমথকি্ ও ্মকিীরা 
তথ্য ও প্ররেক্র প্রোন ্ররন।

ইউ.র্-র পার্কিনসন্স সহােতা ও গরবষরা্ারী ি্যারররি 
সংস্া রহসারব আমরা পার্কিনসন্স যরাগ রনরামে লারভর 
রির্ৎসা যবর ্ রার গরবষরা িারলরে যারছে এবং আমরা তা 
আরবষ্াররর খুব ্ াছা্ারছ িরল এরসরছ। তাছাড়া আমরা 
মানুরষর মরনাভাব পররবতকিরনর আরদিালন ্রর এবং উন্নত 
মারনর যসবা প্রোরনর োবী আোরের জন্য ্ াজ ্রর।

আমারের ্াজ্মকি সম্পপূরকিরূরপ মানুরষর োরনর উপর 
রনভকিরেীল। পার্কিনসন্স রনরামরের রির্ৎসা যবর ্ ররত এবং 
পার্কিনসন্স যরাগীর জীবন উন্নত ্ররত আমারেরর্ সাহায্য 
্রুন।

©পার ক্িনসন্স ইউ.র্ পার ক্িনসন্স রররজজ যসাসাইরি অব রে ইউনাইরির 
র্ংররমর ব্যবসারে্ নাম। ইংল্যান্ড ও ওরেলরস (258197) এবং 
স্কিল্যারন্ড (SC037554) যররজর্রি্ৃত এ্রি ি্যারররি।

This resource is supported by The Medtronic Foundation and we are grateful for their 
generous gift. Our supporters don’t have any input into the content of our publications.

এই প্রিারপরেরি প্রস্তুত ও প্র্াে ্ রার জন্য ে্য যমরট্ররন্ �াউরন্ডেন র্ছু িা্া োন ্ রররছ এবং তারের এই উোর 
উপহাররর জন্য আমরা ্ তৃজ্ঞ। আমারের সমথক্ি রা িা্া রেরলও এই প্রিারপরেরির রবষেবস্তুর ওপর তারের য্ান েখল যনই।
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