
 

পািকর্ নসেনার একটা  
�ত পিরিচিত 
A quick introduction to Parkinson’s – Sylhetti 

 

েকউরের একলা পািকর্ নসনর মুখামুিখ অওয়া লাগেতা নায় 
আফনার যিদ অউ মা� পািকর্ নসন রগিনণর্য় করা অয়, বা েকউরর আেছ আফেন জানইন, আফনার স�বত 
অেনকগলা �� আেছ আর হয়েতা িকছু উে�গও আেছ। পািকর্ নসন UK আফনাের ইলান সাইযয্ করেতা পাের। 
 
আমরা অইলাম UK-র পািকর্ নসন সহায়তা আর গেবষণা েচিরিট। আমরা পািকর্ নসন �ারা আ�া� সবর লািগয়া 
�িতকার খুজাত আর জীবন উ�ত করাত �িত�িতব�। আমরার ওয়বসাইটর মাইধয্েম আমরা অেনক ধরণর 
তইথয্ আর সহায়তা �দান কির, আমরার 365 �ানীয় দল আর আমরার িবনামূেলয্র গপনীয় েহ�লাইন 
অিভ� কম� আর নাসর্ লইয়া গিঠত। 
 

পািকর্ নসন থাকা �ইেতয্ক েবি� আলাদা 
েকউরর পািকর্ নসন রগ আেছ আর কত তাড়াতািড় অব�া খারাপ অয় ইটা একজন েবি� থািকয়া অইনয্ 
েবি�র কােছ আলাদা অয়। যিদ বতর্ মােন ইটার কুনু �িতকার নাই, অেনকগলা ল�ণ েবব�াপনার লািগয়া 
কেয়কগলা ওষুধ আর িচিকত্সা উপল� আেছ। 
 
আমরা এখনও ইটা জািননা েয িক কারেন মানুষর পািকর্ নসন অয়। িক�, আমরা ইটাও জািননা েয ইটা 
সং�ামক নায় আর ইটা সাধারণত পিরবােরা চেল না। েবিশর ভাগ মানুষর ে�ে�, পািকর্ নসনর কারেন তারার 
জীবনর �ইতয্াশা পিরবতর্ ন অয় না। 
 

পািকর্ নসন সব বয়সর েবি�রাের �ভািবত কের 
আমরার িহসােব UKত পািকর্ সন থাকা েবি�র সংখয্া অইেলা �ায় 145,000। আনুমািনক �ইেতয্ক 350 
�া�বয়�র মােঝ একজন। 
 
ই অব�ার েবিশর ভাগ মানুষ 50 বছর বা এর েবিশ বয়সী, িক� যুব েবি�রার ও ইটা অইেতা পাের। 
 
 
 
 

Information and support            



ই কাজগলা করার লািগয়া আমার েবিশ সময় লাগেতা পাের 
মানুষর পািকর্ নসন অওয়ার কারন অইেলা তারার ে�ইনর �ায়ু কুষ েযটা েডাপামাইন নামর একটা রাসায়িনক 
��ত কের ইটার মৃতুয্ অয়। েডাপামাইনর অভাবর অথর্ অইেলা েয মানুষর তারার চলািফরা িনয়্�ণ করেত 
অসুিবধা অয়। কুনু সময় মানুষ চলািফরা করার সময় ‘ি�জ’ অই যাইতা পারইন। 
 
পািকর্ নসনর কারেন িকছু মানুষর আত আর শরীর কািপেতা পাের। ইটার কারেন �ইেতয্ক িদনর কামকাজ, 
েযমন খাওয়া, কাপড় িপ�া বা েফান েববহার করা, কিঠন আর হতাশাজনক অইেতা পাের। 
 

পািকর্ নসন শধু চলািফরাত �ভাব পালায় না 
চলািফরাত অসুিবধা ছাড়াও, পািকর্ নসন থাকা েবি�রার অইনয্ ল�ণ ও েদখা িদেতা পাের েযমন পির�া� বুধ, 
েবথা, অবসাদ, দুি��া, মেনা রাখার সমইসয্া আর কু�কািঠনয্। 
 
ইগলাের �ায়ই নন-মটর ল�ণ িহসােব উে�খ করা অয় আর মানুষর ৈদিনক জীবন-যাপেনা ইগলার েবিশ 
�ভাব পড়েতা পাের। 
 

আমার ওষুধগলা আমাের চলািফরাত রােখ 
ল�ণগলার েবব�াপনাত সাইযয্র লািগয়া কেয়কগলা ওষুধ উপল� আেছ। আফনার িবেশষ� বা পািকর্ নসন নাসর্ 
আফনার লািগয়া সবচাইেত ভালা কুনটা ইটা খুজাত সাইযয্ করবা। একজন মানুষর লািগয়া কুনু একটা ওষুেধ 
সাইযয্ অইেলও, ইটা অইনয্র লািগয়া কাম না ও করেতা পাের। িকছু মানুষর েবিশ পিরমােন েডাজ বা ওষুধর 
সম�য়র দরকার অয়, আর অইনয্রার হয়েতা একটু পিরমােন েডাজ লােগ িক� েবিশ বার। 
 
সময় পার অওয়ার লেগ লেগ, মানুষের তারার ওষুধ বদলািন লােগ। িফিজওেথরািপ আর ি�চ েথরািপও সাইযয্ 
করেতা পাের। েযসব মানুষরার ল�ণগলা ওষুধর �িত �িতি�য়া েদখািন ব� কির িদেছ তারার লািগয়া 
সাজর্ াির একটা িবক� অইেতা পাের। 
 

ইটা আমাের মারেতা পারেতা নায় 
পািকর্ নসন িকলান েকউরের �ভািবত করেতা পাের ইটা িদন িদন এমনিক ঘ�ায় ঘ�ায় পিরবতর্ ন অয়। 
একিদন েয ল�ণগলা েদখা যায় ইগলা হয়েতা পরর িদন কুনু সমইসয্া নায়। 
 
যিদ কুনু সময় পািকর্ নসন েবব�াপনা করা কিঠন অয়, ই অব�া থাকা অেনক মানুষ সি�য়, ভরপূর জীবন 
যাপন িনয়িমত রাখইন। 
 

আিম কুনােনা আেরা েবিশ পাইতাম পাির? 
আমরা UK-র েযসব মানুষর �থম ভাষা ইংেরিজ নায় তারাের েটিলেফােন দুভাষী পিরেষবা েববহার কিরয়া 
170 টার েবিশ ভাষায় পরামশর্ েদই। 
 
আফেনর সরাসির েহ�লাইেনা 0808 800 0303 ন�েরা েফান কিরয়া একজন দুভাষীর লািগ অনুরধ করতা 
পারইন। 
 
ইতা ছাড়াও আফনার স�িত লইয়া �াই�য্ েদখাশনাকারী েপশাজীিবরা আমরার লেগ যুগাযুগ কিরয়া আর 
একজন েহ�লাইন পরামশর্দাতা আর দুভাষীের আফনাের েফান করার লািগয়া েবব�া করতা পারইন। 
 
আমরার তইথয্গলার ছাপািন কিপর অডর্ ার েদওয়ার লািগয়া, parkinsons.org.uk/orderingresources  
েদখইন বা 0300 123 3689 ন�েরা েফান করইন। 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
আমরা অইলাম পািকর্ নসন েচিরিট েযটা ভালা েদখাশনা, িচিকত্সা আর জীবনর গণমান �দান কের। 
 

আমরা একলেগ এমন একটা িদন আনতাম পাির েযিদন েকউ পািকর্ নসনের ডরাইেতা নায়। 
 
Parkinson’s UK 
215 Vauxhall Bridge Road 
London  
SW1V 1EJ 

 

িবনামূইলয্র গপনীয় েহ�লাইন ন�র 0808 800 0303 (েসামবার থািক শ�ুরবার সকাল 9টা-িবকাল 7টা,শিনবার সকাল 

10টা –দুপুর 2টা)। দুভাষী েসবা উপল�। 

NGT িরেল 18001 0808 800 0303 (�াটর্  েফান, েটবেলট, িপিস আর অইনয্ িডভাইস িদয়া েববহারর লািগয়া)। আেরা 
তইথয্র লািগয়া see www.ngts.org.uk েদখবা 

hello@parkinsons.org.uk  
parkinsons.org.uk 

Order code: L001SYL 

েশষ আপেডট করা অইেছ জুলাই 2019। পাচ বছরর মােঝ আমরার তইথয্ পযর্ালুচনা করার লািগয়া। আমরার সব তইথয্গলার 

সবচাইেত সা�িতক সং�রণর লািগয়া দয়া কিরয়া আমরার ওেয়বসাইট েদখবা। 
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