
অ্যাডমিরযাল 
নযার্ স্ে
পমরবযারগুমলর জন্ 
প্রর�যাজনী� মডরিনমি�যা 
মবরিষজ্ঞরের ্হযা�তযা
‘Admiral Nurse’

Bengali



2

অ্যাডমিরযাল নযার্ স্ে
আিরযা জযামন যে, মডরিনমি�যা যরযাগ মনর� জ ীবনেযাপন করযা একটি েুরূহ ও 
একযাক ীরবে ভরযা অমভজ্ঞতযা।  

প্রমতটি মেন মডরিনমি�যার ্ যারে আরও ইমতবযাচক জ ীবনেযাপরন প্রর�যাজন ী� 
্রযা্মর ্ হযা�তযা, মবরিষরজ্ঞর পরযািি সে এবং বযাস্তরবযামচত ্ িযাধযান প্রেযান কররত 
অ্যাডমিরযাল নযা্ সেগণ পমরবযাররর ্যারে এক্যারে কযাজ করর েযারকন।

যবমিরভযাগ অ্যাডমিরযাল নযা্ সেগণ এনএইচএ্-এর জন্ মবমভন্ন কমিউমনটিরত, 
এবং বযামকরযা পমরচে সেযাগৃরহ , হযা্পযাতযারল এবং অনযােযাশ্ররি কযাজ করর েযারকন। 

একজন অ্যাডমিরযাল নযা্ সে আিযারক 
কীভযারব ্যাহযাে্ কররত পযাররন?
• ভযাবমবমনি� েমে কটিন হর� ওরি, তযাহরল আপনযার ভযালবযা্যার িযানুষটির 

্রগে জুর়ে েযাকযার ব্যাপযারর আপনযারক ্ যাহযাে্ করযার িরতযা একজন েক্ষ ও 
যকৌিল ী অ্যাডমিরযাল নযা্ সে আপনযার হযারত কযারে রর�রেন।

• েমে মডরিনমি�যা� আক্যান্ত যকযারনযা ব্ক্ তির িরধ্ ভ� বযা অস্বক্স্তর লক্ষণ 
পমরলমক্ষত হ�, তরব একজন অ্যাডমিরযাল নযা্ সে  য্টির প্রমতররযাধ বযা 
্যািলযারনযার য্রযা উপযা� খুঁরজ যবর কররত আপনযার ্ যারে কযাজ কররবন।

• আপনযার পমরবযাররর জন্ এই পমরমথিমত ্ যািলযারনযা েমে কটিন হর� পর়ে,  
তযাহরল আপনযারক য্রযা ্ ম্যাব্ অমতমরতি পমরচে সেযা এবং ্ হযা�তযা যপরত 
্হযা�তযা কররত একজন অ্যাডমিরযাল নযা্ সেরক আপমন পযারি পযারবন। 

• আপমন যকযারনযা প্ররনের ্ েুত্তর নযা যপরল, একজন অ্যাডমিরযাল নযা্ সে ্ ি� মনর� 
আপনযার ্ ি্্যাটি যবযাঝযার যচষ্যা কররবন এবং য্টির ্ িযাধযারন আপনযারক 
প্রর�যাজন ী� মবরিষরজ্ঞর ্হযা�তযা যেরবন।

অ্যাডমিরযাল নযার্ স্ে  নযািটি এই েযাতব্রকর্রের প্রমতষ্যাতযা ফ্যামিল ী অফ 
যজযার্ফ যলমভ ম্মবই মবইএি যররখমেরলন। যজযার্রফর ভযা্কুলযার 
মডরিনমি�যা মেল এবং তযারঁক যনেহ করর “অ্যাডমিরযাল যজযা” নযারি ডযাকযা হত 
কযারণ য্ যনৌভ্রিণ কররত ভযালবযা্ত।
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মডরিনমি�যা ইউরক-এর 
তরফ যেরক অ্যাডমিরযাল 
নযা্ সেরের প্রমতমন�ত 
প্রমিক্ষণ, িযারনযান্ন� 
ও ্হযা�তযা প্রেযান 
করযা হ�। প্রমতটি 
অ্যাডমিরযাল নযা্ সে 
পমররষবযা মডরিনমি�যা 
ইউরক এবং একটি 
আর�যাজক ্ ংথিযার যেৌে 
উরে্যারগ পমরচযামলত হ�, 
েযার িরধ্ এনএইচএ্, 
থিযান ী� প্রিযা্ন ও অন্যান্ 
েযাতব্রক্রেগুমল অন্তভ্সেতি 
েযাকরত পযারর।

মডরিনমি�যার পক্ষ যেরক একটি 
প্রমিক্ষণ ও উন্ন�ন কযাে সেক্রির 
আর�যাজন করযা হ� েযারত নযা্ সেগণ 
মডরিনমি�যা ্ংক্যান্ত ্যাম্প্রমতক মিক্ষযা ও 
গরবষণযাগুমলর ব্যাপযারর ও�যামকবহযাল েযাকরত পযারর। 
যে ্ িস্ত পমরবযারগুমল এই্ব নযা্ সেরের পমরচে সেযাধ ীন েযাকরবন 
তযারযা যেন প্রকৃত মবরিষজ্ঞ হন এবং তযারের পযারি যেরক তযারের পমরচে সেযা মেরত 
পযাররন আিরযা য্ই মবষ�গুমলরকই ্ুমনক্চিত কমর।

্হযা�তযা প্রর�যাজন এিন ্ করলই যেন তযা পযান, আর তযাই যগযািযা ইউরক জুর়ে 
অ্যাডমিরযাল নযা্ সেরের ্ ংখ্যা বৃক্ধি করযাই এখন আিযারের কযারে ্ বরচর� অগ্রগণ্ 
মবষ�। আিযারের ্যাহযাে্ করযার জন্ বযা ্হযা�তযা পযাবযার জন্  
www.dementiauk.org যেখুন।

“ঝর়ের িরধ্ একিযা লযাইিহযাউরজর িরতযা আিযার অ্যাডমিরযাল নযা্ সে 
্ব সেেযা আিযার প্রমতটি পেরক্ষরপ আিযার ্ রগে যেরকরেন, আিযারক 
আশ্বস্ত করররেন এবং আিযার প্রর�যাজন ী� ্ হযা�তযাগুমল আিযারক 
মের�রেন।”  



পরযািি সে ও ্হযা�তযা

পরযািি সে ও ্হযা�তযার জন্, আিযারের অ্যাডমিরযাল নযা্ সে-এর ্যারে
মডরিনমি�যা যহল্পলযাইন নম্বর 0800 888 6678-এ, অেবযা 
ইরিল helpline@dementiauk.org -এ যেযাগযারেযাগ করুন।
মডরিনমি�যা ইউরক-র ্রগে যেযাগযারেযাগ করুন 

info@dementiauk.org 
www.dementiauk.org

অ্যাডমিরযাল নযাম্ সেং-যক ্যাহযাে্ করুন

আিযারের গুরুবেপূণ সে কযাজগুমলরত অে স্ে ংথিযারনর জন্ আিরযা যস্বচ্যােযারনর উপর মনভসের 
করর েযামক। আপনযার করযা একটি েযারনর িরধ্ মের� আপমন মডরিনমি�যা আক্যান্ত 
পমরবযারগুমলররক মবরিষরজ্ঞর পমরচে সেযা ও ্ হযা�তযা যপরত ্ যাহযাে্ কররত পযাররন। ধন্বযাে। 

অনুগ্রহ করর 0300 365 5500  
নম্বরর কল করুন অেবযা www.dementiauk.org/donate যেখুন
অনুগ্রহ করর িরন রযাখরবন যে এই যহল্পলযাইরন শুধুিযাত্র ইংররক্জভযাষী নযা্ সে উপলব্ধ।
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আপনযার থিযানী� 
অ্যাডমিরযাল নযাম্ সেং 
পমররষবযার ্রগে 
যেযাগযারেযাগ করুন
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