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ডিমেনডিয়া কী?
ডিমেনডিয়া হল েস্তিস্কমক আক্ান্ত কমে এেন কতগুডল প্রগডতেূলক অবস্াে 
একটি শ্রেডিে সােডরিক নাে। 

আোমেে েস্তিস্ক অসংখ্য স্ায়ুমকাষ (ডনউমোন ) ডনময় গটিত যাো বাতা্ 
পাটিময় পেস্পমেে েম্্য শ্যাগামযাগ েক্া কমে চমল। ডিমেনডিয়া েস্তিমস্কে 
স্ায়ুমকাষগুডলমক ক্ডতরিতি কমে যাে কােমি কাযক্ে ীভামব বাতা্ আোনপ্রোন 
হয় না ফলত েস্তিমস্কে স্াভাডবক স্ ক্য়া ব্যহত হয়।

ডিমেনডিয়াে 200 টিেও শ্বডি প্রকাে ও কােি আমে , ডকন্তু তামেে েম্্য শ্য 
চােটি সা্ােিতে শ্সগুডল হল: অ্যালজাইোস ্ শ্োগ, ভাসকুলাে ডিমেনডিয়া, 
ফ্রম্ামিম্াোল ডিমেনডিয়া এবং ডলউই বডিজ-সহ ডিমেনডিয়া (শ্য ব্যাপামে 
আেো পমে আমলাচনা কেব )। শু্ুোত্র একটি নয়, েুই ্ েমনে ডিমেনডিয়ায় 
আক্ান্ত হওয়ােও সম্াবনা থামক। যাে েম্্য সবমচময় প্রচডলত হল অ্যালজাইোস ্ 
শ্োমগে সামথ সামথ ভাসকুলাে ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত হওয়া, যা ডেরে ডিমেনডিয়া 
নামে পডেডচত। 

শ্য শ্কান বয়মসে ব্যস্ তিই ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত হমত পামে তমব, 65 বেমেে 
শ্বডি োনুমষে েম্্যই ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত হওয়াে ঘিনা সবমচময় শ্বডি শ্েখা 
যায়। 65 বেমেে আমগ ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত োনুষমক অল্পবয়মস ডিমেনডিয়ায় 
আক্ান্ত শ্োগ ী বমল। 

ইউমক-শ্ত 850,000-এেও শ্বডি োনুষ ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত এবং সংখ্যাটি 2019 
সামলে েম্্য েি লমক্েও শ্বডি হমত পামে বমল েমন কো হমছে। 

ডিমেনডিয়াে উপসগস্েূহ
শ্কান ্ েমনে ডিমেনডিয়া হময়মে এবং েস্তিমস্কে শ্কান অংি আক্ান্ত হময়মে তা 
ডনডবম্িমষ, প্রডতটি ব্যস্ তি তাে ডনমজে েমতা কমে ডিমেনডিয়াে অডভজ্ঞতাে 
েম্্য ডেময় যান।

ডিমেনডিয়াে উপসগগ্ুডলে েম্্য যা যা থাকমত পামে শ্সগুডল হল:

স্মৃডতিস্ তিে সেস্যা 
ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত ব্যস্ তিমেে নতুন তথ্য োথায় োখমত সেস্যা হমত পামে। 
তাো আমগ একাড্কবাে শ্গমেন এেন জায়গায় ডগময় হাডেময় শ্যমত পামেন এবং 
শ্লামকমেে নাে েমন কেমত সেস্যা হমত পামে। পডেবামেে শ্লামকো শ্েমখন শ্য শ্সই 
ব্যস্ তি চূডান্ত েকমেে েনমভালা হময় পডমেন এবং সব স্জডনসপত্র হাডেময় শ্ফলমেন। 
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শ্বা্িস্ তি, অথা্ৎ, তথ্য প্রস্ ক্য়াকেমিে ক্েতা 
ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত শ্োগীমেে স্ান-কাল সংক্ান্ত সেস্যা থাকমত পামে, শ্যেন, 
কামজ যাবাে জন্য োঝোমত উমি পডমত পামেন, এেনডক ডতডন অবসেপ্রাপ্ত 
ব্যস্ তি হমলও। শ্সই সমগে তামেে েনঃসংমযাগও ডবডনিত হয়। এোডাও শ্কনাকািা 
কোে সেয় স্ জডনস পেন্দ কেমত এবং তাে পয়সা শ্েিামতও তামেে সেস্যা হমত 
পামে। ডকেু ডকেু োনুমষে শ্ক্মত্র, কাযক্ােি শ্বাঝায় এবং ডসদ্ান্ত রিহমিও সেস্যা 
শ্েখা ডেমত পামে। ডকেু শ্লামকে েম্্য আবাে চাঞ্চল্য কাজ কেমত পামে এবং 
িান্ত হময় বমস থাকাে পডেবমত ্শ্হঁমিচমল শ্বডামত পেন্দ কেমত পামেন; আবাে 
অন্যমেে েম্্য তাো শ্য সব কাজকে ্ কেমত পেন্দ কেমতন শ্সগুডলমত অংিরিহমি 
অন ীহা শ্েখা ডেমত পামে।

ভাবডবডনেয় 
ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত শ্োগ ীমেে েম্্য একই কথা বাে বাে বলাে প্রবিতা শ্েখা 
শ্যমত পামে এবং সটিক িব্দচয়মন সেস্যা হমত পামে। শ্লখা ও পডাও কটিন 
হময় উিমত পামে। তামেে েম্্য ব্যস্ তিত্ব, আচেি, শ্েজামজ বেল, উৎকণ্া এবং 
োনডসক অবসামেে েমতা সেস্যাগুডলও শ্েখা ডেমত পামে। অন্যমেে সমগে 
সাোস্জকভামব শ্েলামেিায় তামেে সেস্যা হমত পামে। কমথাপকথন চালামত এবং 
তামত ডনডবষ্ট হমত তামেে সেস্যা হমত পামে, এবং ফলত আমগ শ্য শ্লাকটি বাইমে 
শ্বমোমত পেন্দ কেমতন ডতডন এখন িান্ত ও অমনক শ্বডি অন্তেুখ্ ী হময় পডমত 
পামেন। তামেে আত্মডবশ্ামসও ডচড ্েমত পামে।
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ডিমেনডিয়াে প্রকােসেূহ
ডিমেনডিয়াে সবমচময় প্রচডলত প্রকােগুডল হল:

অ্যালজাইোস ্ শ্োগ
ইউমক-শ্ত অ্যালজাইোস ্ হল ডিমেনডিয়াে সবমচময় প্রচডলত ্েন। এটি 
েস্তিমস্কে গিমনে পডেবতন্জডনত একটি িাে ীডেক অবস্া। এে কােি হল 
েস্তিমস্ক শ্প্রাটিন জো হময় ‘প্াক’ এবং ‘জাডলকা’ ততডে কমে শ্ফমল যাে ফমল 
েস্তিমস্কে বাতা্ আোনপ্রোনকাে ী স্ায়ুমকাষগুডল ক্ডতরিতি হয় এবং কালক্মে 
এে কােমি স্ায়ুমকামষে েমৃতু্য ঘিমত পামে। অ্যালজাইোমসে্ উপসগগ্ুডল 
সেময়ে সামথ সামথ ্ ীমে ্ ীমে ডবকডিত হমত শ্েখা যায় এবং এে ফমল োনুমষে 
েনঃসংমযাগ, স্মৃডতিস্ তি, ভাবডবডনেয় ও িব্দচয়মনে ক্েতা এবং পডা, শ্লখা, 
সংখ্যা ডনময় কাজ কোে ক্েতা, পডেকল্পনা কো এবং ডেকডনমে্মিে শ্চতনাে 
েমতা েক্তাগুডল ক্ডতরিতি হয়। 

্্যান কো একটি উপায় যাে ফমল এই উপসগগ্ুডলে বমৃস্দ্ স্তিডেত কো শ্যমত 
পামে, ডকন্তু তামত অ্যালজাইোস ্ শ্োগ প্রডতমো্ কো যায় না বা শ্সমে ওমি না।

ভাসকুলাে ডিমেনডিয়া
ভাসকুলাে ডিমেনডিয়া হল ডিমেনডিয়াে ডবিতীয় সবমচময় প্রচডলত ্ েন। এটি 
েস্তিমস্ক েমতিে সেবোমহ সেস্যাে কােমি হময় থামক, যা সা্ােিত শ্ট্াক বা 
শ্োি শ্োি একাড্ক শ্ট্াক শ্থমক হমত পামে, যামক ট্ানস্ জময়্ আসমকডেক 
অ্যািাকস (TIAs) বমল, যা স্ান ীয়ভামব েস্তিমকে স্ায়ুমকাষগুডলমক ক্ডতরিতি 
কমে। 

TIA-এে কােমি অথবা বড আকামেে শ্ট্ামকে ফমল োনুমষে িাে ীডেক অবস্াে 
পডেবতন্গুডল প্রায়িই অকস্াৎ হয়, তামেে অবস্াে পডেবতন্ িাহে কোে 
আমগ। ডকন্তু ক্ডত যা হয় তামত প্রায়িই সংডলিষ্ট ব্যস্ তি আে আমগে েমতা েক্তাে 
সমগে সব কাজ  কেমত পামেন না। 

ফ্রম্ামিম্াোল ডিমেনডিয়া
ফ্রম্ামিম্াোল ডিমেনডিয়া হল ডিমেনডিয়াে একটি প্রগডতেূলক অবস্া 
যাে অথ ্ হল সেময়ে সামথ সামথ উপসগগ্ুডলে অবনডত হওয়া। এটি 45 শ্থমক 
65 বেে বয়স ী শ্লামকমেে েম্্য হমত শ্েখা যায় ডকন্তু তাে শ্থমক শ্বডি বয়স ী 
শ্লামকোও এে বিাো আক্ান্ত হমতই পামেন। েস্তিমস্কে শ্য অঞ্চলগুডল সবমচময় 
শ্বডি ক্ডতরিতি  হয় তা হল: 
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• ফ্র্াল শ্লাব, যা োনুমষে ব্যস্ তিত্ব ডবকাি, সাোস্ জক কাযক্লাপ কো, 
ডসদ্ান্ত শ্নওয়া, সেস্যা সো্ান কো, অন্তেমৃ্ টষ্ট, সহানুভূডত, প্রমিাডেত 
হওয়া এবং পডেকল্পনা কোে েমতা ডবষয়গুডলে জন্য খুবই গুরুত্বপূি।্ 
শ্য ডিমেনডিয়ায় ফ্র্াল শ্লাব স্ায় ীভামব আক্ান্ত হয় তামক ফ্র্াল 
ডিমেনডিয়া, আচেিগত প্রকােমভেজডনত ডিমেনডিয়া বা ডপক্স শ্োগ বলা 
হয়।

• শ্িম্াোল শ্লাব, যা োনুমষে বাক্িস্ তি, িব্দচয়ন, শ্বা্িস্ তি এবং ভাষাগত 
েক্তাে জন্য খুবই গুরুত্বপূি।্  এোডা শ্িম্াোল শ্লামব ডহম্াক্যা্াসও 
(স্মৃডত গিমনে জন্য জরুডে ) থামক। শ্য ডিমেনডিয়ায় শ্িম্াোল শ্লাব 
স্ায় ীভামব ক্ডতরিতি হয় তামক শ্সে্যাড্ক ডিমেনডিয়া বা প্রাইোডে 
শ্প্রামরিডসভ অ্যামফডসয়াও বলা হয়।

ফ্রম্ামিম্াোল ডিমেনডিয়া প্রায়িই উপসগ ্ শ্েখমত পাওয়াে আমগ পযন্্ত 
শ্োগডনিয়্ কো বা বুঝমত পাো সম্ব হয় না, যা হমত চাে শ্থমক পাচঁ বেে সেয় 
শ্লমগ শ্যমত পামে, কােি এে শুরুে লক্িগুডল শ্থমক আক্ান্ত ব্যস্ তিে পডেবামেে 
শ্লামকো বা স্াস্্যপডেচযা্ প্রোনকাে ীো ভুল ্ােিা কমে শ্ফলমত পামেন।

ডলউই বডি-সহ ডিমেনডিয়া
ডলউই বডি-সহ ডিমেনডিয়া হল ডিমেনডিয়াে একটি প্রগডতেূলক অবস্া 
যাে োমন হল, সেময়ে সামথ সামথ এে অবনডত ঘমি। এটি গডতডবড্ ও শ্োিে 
ডনয়ন্ত্রিমক ক্ডতরিতি কমে। ডলউই বডি-সহ ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত ব্যস্ তিে যা যা 
হমত পামে তা হল: 

• সহমজই পমড শ্যমত পামেন
• িে ীে কামঁপ (পাডক্নসন্স শ্োমগে েমতা ) 
• ডগলমত অসুডবম্ হয় 
• হািঁমত ডগময় পাময় পা শ্বঁম্ শ্যমত পামে
• গভীেভামব স্প্ন /েঃুস্প্ন শ্েখাে জন্য বামে বামে ঘুে শ্ভমগে ডগময় ব্যাঘাত ঘমি
• স্ায়ুমকাষ ক্ডতরিতি হওয়াে ফমল েমৃি্য ও রেবি সংক্ান্ত ভ্রে হয়

ডিমেনডিয়াে অন্যান্য ্ েনগুডলে ডবপেীমত স্মৃডতিস্ তি কে ক্ডতরিতি হয়, ডকন্তু 
আক্ান্ত ব্যস্ তি েফায় েফায় হিাৎ কমে ডবভ্রান্ত শ্বা্ কেমত পামেন যা ঘণ্ায় 
ঘণ্ায় পডেবডতত্ হমত পামে।
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ডিমেনডিয়াে শ্োগডনিয়্ কোমনা
শ্কান ব্যস্ তিে েম্্য যডে ডিমেনডিয়াে সমগে স্ক্যুতি উপসগগ্ুডলে ডচহ্ন 
পডেলডক্ত হয়, তাহমল যত দ্ুত সম্ব তামক সা্ােি ডচডকৎসমকে কামে ডনময় 
যাওয়া উডচৎ। শ্কান শ্কান পডেডস্ডতমক ডিমেনডিয়া বমল েমন হমত পামে শ্যমহতু 
শ্সগুডল োনুমষে স্মৃডতিস্ তি, েনঃসংমযাগ বা আচেিমক প্রভাডবত কমে, ডকন্তু 
দ্ুত ডচডকৎসা কোমল তা ডনিয়্ কো সম্ব হয়। এগুডলে েম্্য েময়মে: সংক্েি, 
থাইেময়িজডনত সেস্যাগুডল, প্রলাপডবকাে, ডবভ্রাডন্ত, সংবহনতমন্ত্রে সেস্যাে সমগে 
স্ক্যুতি েতিনাল ীজডনত সেস্যাগুডল, ডভিাডেন B12-এে অভাব, ডনদ্াহ ীনতা, 
োনডসক চাপ, উৎকণ্া এবং অবসাে।

ডিমেনডিয়া আমে ডকনা তা ডনিয়্ কোে জন্য একজন সা্ােি ডচডকৎসক সংডলিষ্ট 
ব্যস্ তিে ডচডকৎসাগত ও পাডেবাডেক ইডতহাস জানমত চান এবং শ্সগুডলমক পে ীক্া-
ডনে ীক্া কমে োনডসকস্াস্্য সংক্ান্ত সেস্যা বা জ্ঞানগত সেস্যা আমে ডকনা তা 
ডনম্াতিভামব যাচাই কমে শ্েমখন: প্রশ্ন স্ জজ্ঞাসা কমে, েনঃসংমযামগে পেীক্া কমে, 
স্ল্পকাল ীন স্মৃডতিস্ তিে পে ীক্া কমে, শ্েজাজ ও আচেমি পডেবতন্ শ্েমখ।

এেপে, েস্তিমস্কে গিন শ্েখাে জন্য ডচডকৎসক েতিপে ীক্া, এেআেআই বা ডসটি 
স্ক্যান কোমত বলমত পামেন অথবা ডতডন একটি বুমকে এক্স-শ্ে কোমত বলমত পামেন, 
বুমক শ্কান সেস্যা আমে ডকনা তা শ্েখাে জন্য।

এোডাও ডতডন শ্োগ ীমক শ্কান স্মৃডতিস্ তি সংক্ান্ত পডেমষবা প্রোনকাে ী সংস্া/
ডচডকৎসামকম্রে পািামত পামেন, বা শ্কান ডবমিষজ্ঞ ডচডকৎসমকে কামে পািামত 
পামেন আেও পে ীক্া-ডনে ীক্া বা েূল্যায়মনে জন্য।

ডিমেনডিয়া শ্োগডনিয়্ কো হমল, এেপে সা্ােি ডচডকৎসক উতি ব্যস্ তিমক এবং 
তাে পডেবােমক ডবমিষজ্ঞমেে েতােত ও তামঁেে পোেিগ্ুডল এবং এ সংক্ান্ত 
সহায়তা পডেমষবাগুডলে ব্যাপামে জানামনাে ডবষয়টি ডনস্চিত কমেন, শ্সই সমগে 
প্রময়াজন হমল আেও েূল্যায়ন ও ডচডকৎসাে জন্য তামেে অন্যত্রও পািামত পামেন। 
এই ্ েমনে সহায়তা স্াস্্য ও সাোস্ জক পডেচযা্ শ্পিাোেগি, োতব্যমক্রে এবং 
শ্স্ছোমসব ী সংস্াগুডল-সহ একাড্ক প্রডতষ্ানগুডল শ্থমক আসমত পামে। 

ডবমিষ সহায়তা ও পোেমিে্ জন্য আোমেে অ্যািডেোল নাসম্েে জন্য আপডন 
কল বা ইমেল কেমত পামেন। 0800 888 6678 নম্বমে কল করুন অথবা ইমেল 
করুন helpline@dementiauk.org

কাে ডিমেনডিয়া হমত পামে এবং এটি ডক প্রডতমো্ 
কো যায়? 
অল্প বয়মস ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত হবাে ঘিনাগুডলে েম্্য প্রায় 10% স্ জনগত 
ডেউমিিন-এে কােমি হমত পামে শ্যেন ফ্রম্ামিম্াোল ডিমেনডিয়া, 
হাড্ংিন্স শ্োগ এবং অ্যালজাইোস-্এে ডবেল ডকেু প্রকাে। 

mailto:helpline@dementiauk.org
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তমব, শ্বডি বয়স ীমেে েম্্য ডিমেনডিয়া উত্তোড্কাে সূমত্র আমস না বমল 
েমন কো হয় এবং সাম্প্রডতক গমবষিা শ্থমক শ্েখা শ্গমে শ্য, আপডন আপনাে 
জীবনচযা্য় ডকেু পডেবতন্ এমন ডিমেনডিয়া শ্োগ হওয়া ডবলডম্বত কেমত বা তা 
প্রডতমো্ কেমত পামেন। যা ডকেু আপনাে হৃেডপণ্ডমক সুস্ োমখ শ্সই সব ডকেই 
আপনাে েস্তিস্কমকও সুস্ োখমত পামে। অতএব, সুষে ও স্াস্্যকে খাবাে-োবাে 
খান, শ্বডি কমে জল পান করুন, ্ ূেপান কেমবন না, শ্বডি েে্যপান কো শ্থমক 
ডবেত থাকুন, ডনয়ডেত আপনাে সা্ােি ডচডকৎসকমক শ্েখান এবং আপনাে 
শ্কামলমটেেল ও েতিচাপ ডনয়ন্ত্রমি োখুন। আপনাে যডে িাইপ িু িায়ামবটিস শ্োগ 
থামক, তাহমল আপনামক এটিে শ্োকাডবলাে জন্য শ্সই সংক্ান্ত পোেিগ্ুডল 
শ্েমন চলমত হমত পামে এবং আপনাে েমতি িক্োে পডেোি ডনয়ন্ত্রমি থাকািা 
ডনস্চিত কেমত হমব। 

নানান ্ েমনে কেক্ামণ্ডে েম্্য ডেময় িােীডেকভামব সস্ ক্য় এবং োনডসকভামব 
উদ্ীডপত থাকুন যামত কমে আপনাে েস্তিমস্কে ডবডভন্ন অংিগুডল কামজে েম্্য 
থামক। উোহেিস্রূপ, হািঁা, বাগান কো, গান কো, ডিল্পকলা, সগেীত, পডা এবং 
অন্যান্য িমখে ও উৎসাহেূলক কাজকে ্ কেমল তা কামজ লাগমত পামে বমল েমন 
কো হয়। 

্া ঁ্ াে সো্ান কেমলই আপনাে েস্তিমস্কে উন্নডত হমত পামে এেন শ্কান 
সুডনস্চিতকাে ী গমবষিা শ্নই, তমব, অন্য আমেকটি ভাষা শ্িখাে ডবষয়টি 
সহায়ক হমত পামে কােি তামত েস্তিমস্কে ডবডভন্ন অংিগুডল উদ্ ীডপত হয় এবং 
এমত জ্ঞানগত স্ ক্য়া উন্নত হয়।



আপনড যেড িডেমনিডয়ায় আক্োন্ত কােো পেডচে্যা কেেমন বা আপনাে যেড অন্য  
কোন প্েি্ন বা জডজ্ঞাস্য থাকম, তাহলম বডিমষজ্ঞমে সহায়তা ও পোেে্িমে জন্য 

আোেমে অ্যািেডোল নাে্সেমে কল বা ইেমল কেুন।

 0800 888 6678 নে্বেম কল কেুন অথবা helpline@dementiauk.org-এ ইেমল কেুন
অনুগ্েহ কেম েনম োখবমন যম এই হমল্পলাইনম িু্ুোত্ে ইংেমজডভাষী নাে্স উপলব্্।

কাজমে সেয় – িুক্েবাে সকাল 9িা থমকম োত্েড 9িা পে্যন্ত
িনডবাে ও েবডবাে, সকাল 9িা থমকম বডকাল 5িা পে্যন্ত

    www.dementiauk.org    •    info@dementiauk.org

িডেমনিডয়া ইউকম হ'ল ইংল্যান্ি ও ওয়মলস (1039404) এবং স্কিল্যান্িম (SCO47429)  

অবস্থডত একিড নডবন্্ডত োতব্যকমন্ে্ে।
DUKIL01 

এই পুস্তিকাে তথ্যাবল ী শ্লখা ও পযা্মলাচনাে কাজটি ডিমেনডিয়া ডবমিষজ্ঞ 
অ্যািডেোল নাসম্েে বিাো কো হময়মে।

আেো সে্োই আোমেে সংস্ানগুডলে উন্নডতসা্মনে শ্চষ্টা কমে চডল, 
যামত কমে ডিমেনডিয়ায় আক্ান্ত পডেবােগুডলমক সবমচময় প্রাসডগেক 
সহায়তা প্রোন কো শ্যমত পামে। আোমেে প্রচােপুস্তিকাগুডলে 
শ্কামনাটিে স্মক ্আপনাে যডে শ্কান প্রডতস্ ক্য়া শ্েওয়াে থামক, 
তাহমল অনুরিহ কমে আোমেমক এই টিকানায় ইমেল পািান  
feedback@dementiauk.org

আেো শ্কানেকে সেকাডে অথস্াহায্য রিহি কডে না এবং শ্স্ছোেূলক 
োমনে উপে ডনভে্ কমে থাডক, যাে েম্্য উপহাে ও উইলও অন্তভুত্ি। 
ডিমেনডিয়া ইউমক-শ্ক সহায়তা শ্েওয়াে ব্যাপামে আেও তমথ্যে জন্য 
অনরুিহ কমে  
www.dementiauk.org/donate শ্েখুন অথবা 0300 365 5500 নম্বমে কল 
করুন।

প্রকামিে তাডেখ: জুন 2020

সংস্কেমিে তাডেখ: জুন 2022
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