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এবং 2025 সাল নাগাদ এটি ববড়ে এক 
মিমলয়ড়নর ববমি হড়ব। 

ডিমেনডিয়ার উপসর্গসেূহ
বকান ধরড়নর মিড়িনমিয়া হড়য়ড়ে এবং 
িমতিড়কের বকান অংি আক্ান্ত হড়য়ড়ে 
তা মনমববিড়িড়ে, প্রমতটি ব্যমতি তার মনড়ের 
িড়তা কড়র মিড়িনমিয়ার অমিজ্ঞতার 
িড়ধ্য মদড়য় যান।
মিড়িনমিয়ার উপসগবিগুমলর িড়ধ্য যা যা 
থাকড়ত পাড়র বসগুমল হল:

স্মৃডিিডতির সেস্া 
মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত ব্যমতিড়দর নতুন 
তথ্য িাথায় রাখড়ত সিস্যা হড়ত পাড়র। 
তারা আড়গ একামধকবার বগড়েন 
এিন োয়গায় মগড়য় হামরড়য় বযড়ত 
পাড়রন এবং বলাড়কড়দর নাি িড়ন 
করড়ত সিস্যা হড়ত পাড়র। পমরবাড়রর 
বলাড়করা বদখড়ত পাড়রন বয বসই ব্যমতি 
আড়রা ববমি িনড়িালা হড়য় পেড়েন 
এবং মনয়মিতিাড়ব মেমনসপত্র হামরড়য় 
বেলড়েন। 

ব�াধিডতির সক্ষেিা, অর্গাৎ ির্ 
প্রডরিয়াকরণ 
মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত ব্যমতিড়দর 
িনঃসংড়যাড়গর িাত্রা মনড়য় সিস্যা 
হড়ত পাড়র, যা তাড়দর স্বল্পড়িয়াদী 
স্মৃমতিমতিড়তও প্রিাব বেলড়ত পাড়র। 
তাড়দর সিয় এবং স্ান মনড়য়ও সিস্যা 
হড়ত পাড়র, উদাহরণস্বরূপ, কাড়ে 
যাওয়ার েন্য িাঝরাড়ত উড়ে যাওয়া, 
এিনমক তারা অবসরপ্রাপ্ত হড়লও। 
বকনাকাটা করার সিয় মেমনস ববড়ে 
বনওয়া এবং তারপড়র বসগুড়লার দাি 
পমরড়িাধ করড়ত সঠিক পমরিাণ অথবি 

ডিমেনডিয়া কী?
মিড়িনমিয়া হল িমতিকেড়ক আক্ান্ত কড়র 
এিন কতগুমল প্রগমতিূলক অবস্ার 
একটি বরেমণর সািমরিক নাি। 

আিাড়দর িমতিকে অসংখ্য স্ায়ুড়কাে 
(মনউড়রান) মনড়য় গঠিত যারা বাতবি া 
পাঠিড়য় পরস্পড়রর িড়ধ্য বযাগাড়যাগ 
রক্া কড়র চড়ল। মিড়িনমিয়া িমতিড়কের 
স্ায়ুড়কােগুমলড়ক ক্মতরিতি কড়র 
যার কারড়ণ কাযবিকরীিাড়ব বাতবি া 
আদানপ্রদান হয় না েলত িমতিড়কের 
স্বািামবক মক্য়া ব্যাহত হয়।

মিড়িনমিয়ার 200 টিরও ববমি উপ-
প্রকার (সাব-টাইপ) এবং কারণ 
রড়য়ড়ে, তড়ব এর িড়ধ্য সবড়চড়য় প্রচমলত 
চারটি হড়লা: অ্যালোইিাসবি বরাগ, 
িাকেকু লার মিড়িনমিয়া, ফ্রড়্াড়টড়্ারাল 
মিড়িনমিয়া এবং মলউই বমি-সহ 
মিড়িনমিয়া। শুধুিাত্র একটি নয়, দইু 
ধরড়নর মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত হওয়ারও 
সম্াবনা থাড়ক। যার িড়ধ্য সবড়চড়য় 
প্রচমলত হল অ্যালোইিাসবি বরাড়গর 
সাড়থ সাড়থ ি্যাসকুলার মিড়িনমিয়ায় 
আক্ান্ত হওয়া, যা মিরে মিড়িনমিয়া 
নাড়ি পমরমচত। 

বয বকান বয়ড়সর ব্যমতিই মিড়িনমিয়ায় 
আক্ান্ত হড়ত পাড়র তড়ব, 65 বেড়রর 
ববমি িানুড়ের িড়ধ্যই মিড়িনমিয়ায় 
আক্ান্ত হওয়ার ঘটনা সবড়চড়য় 
ববমি বদখা যায়। 65 বেড়রর আড়গ 
মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত িানুেড়ক 
অল্পবয়ড়সর মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত 
বরাগী বড়ল। 

যুতিরাড়ে্য 850,000 -এরও ববমি 
মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত িানুে বাস করড়ে 
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ডিমেনডিয়ার প্রকারসেূহ 
মিড়িনমিয়ার সবড়চড়য় প্রচমলত 
প্রকারগুমল হল:

অ্ালজাইোস্গ বরার
ইউড়ক-বত অ্যালোইিাসবি হল 
মিড়িনমিয়ার সবড়চড়য় প্রচমলত ধরন। 
এটি িমতিড়কের গেড়নর পমরবতবি নেমনত 
একটি িারীমরক অবস্া। বপ্রাটিন েিা 
হওয়ার কারড়ণ এিনটি হড়য় থাড়ক, 
যার েড়ল 'প্্যাক' এবং 'েট' পড়ে যা 
িমতিড়কের বকােগুড়লার বাতবি া বপ্ররড়ণর 
ক্িতাড়ক ক্মতরিতি কড়র এবং পমরড়িড়ে 
তা িমতিড়কের বকােগুড়লার অবনমত 
ঘটায়। অ্যালোইিাড়সবির উপসগবিগুমল 
সিড়য়র সাড়থ সাড়থ ধীড়র ধীড়র মবকমিত 
হড়ত বদখা যায় এবং এর েড়ল িানুড়ের 
িনঃসংড়যাগ, স্মৃমতিমতি, িাবমবমনিয় 
ও িব্দচয়ড়নর ক্িতা এবং পো, 
বলখা, সংখ্যা মনড়য় কাে করার ক্িতা, 
পমরকল্পনা করা এবং মদকমনড়দবি ড়ির 
বচতনার িড়তা দক্তাগুমল ক্মতরিতি 
হয়। 
এর েন্য ওেুধ পাওয়া যায় যা 
িনঃসংড়যাগ বাোড়ত এবং বরাগটির 
ক্িবমৃমধি ধীর করড়ত সাহায্য করড়ত 
পাড়র, মকন্তু এটি অ্যালোইিাসবি বরাগ 
প্রমতড়রাধ বা মনরািয় কড়র না।
ভ্াসকুলার ডিমেনডিয়া
ি্যাসকুলার মিড়িনমিয়া হল 
মিড়িনমিয়ার মবিতীয় সবড়চড়য় প্রচমলত 
ধরন। এটি িমতিড়কের বকােগুড়লাড়ত 
রতি সরবরাড়হর সিস্যার কারড়ণ 
ঘড়ট, যা সাধারণত বট্াক অথবা 
ট্্যানমেড়য়্ ইকে্যামিক অ্যাটাকস 
(TIAs) নাড়ি পমরমচত বোট বোট 

মনববিাচন করায় সিস্যা হড়ত পাড়র। মকেু 
িানুড়ের বক্ড়ত্র, যুমতি এবং মসধিান্ত 
বনওয়ার ক্িতার উপরও প্রিাব পেড়ত 
পাড়র। মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত মকেু 
িানুড়ের িড়ধ্য অমস্রতার অনুিূমত 
বদখা মদড়ত পাড়র এবং মস্র হড়য় বড়স 
থাকার বচড়য় তারা চলাড়েরার িড়ধ্য 
থাকড়ত পেন্দ কড়রন; অন্যরা আড়গ 
তারা সাধারণত বযসব কােকিবিগুড়লা 
উপড়িাগ করড়তন বসগুড়লাড়ত অংি 
মনড়ত অমনচু্ক বা অনীহা ববাধ  
করড়ত পাড়রন।

ভা�ড�ডনেয় 
মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত বরাগীড়দর িড়ধ্য 
একই কথা বার বার বলার প্রবণতা 
বদখা বযড়ত পাড়র এবং সঠিক িব্দচয়ড়ন 
সিস্যা হড়ত পাড়র। বলখা ও পোও 
কঠিন হড়য় উেড়ত পাড়র। অন্যড়দর 
সড়গে সািামেকিাড়ব বিলাড়িিায় তারা 
আরিহ হারাড়ত পাড়রন। কড়থাপকথন 
চালাড়ত এবং তাড়ত মনমবষ্ট হড়ত তাড়দর 
সিস্যা হড়ত পাড়র, এবং েলত আড়গ বয 
বলাকটি বাইড়র ববড়রাড়ত পেন্দ করড়তন 
মতমন এখন িান্ত ও অড়নক ববমি 
অন্তিুবিখী হড়য় পেড়ত পাড়রন। তাড়দর 
আত্মমবশ্াড়সও মচে ধরড়ত পাড়র।

বেজাজ-েডজ্গ  এ�ং আচরণ
মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত ব্যমতিরা ব্যমতিত্ব, 
আচরণ, বিোে-িমেবির পমরবতবি ড়নর 
সম্ুখীন হড়ত পাড়রন এবং তারা বয 
পমরবতবি নগুড়লার সম্ুখীন হড়চ্ন 
বসগুড়লার কারড়ণ উড়বিগ ও মবেণ্ণতার 
মকেু মনদিবিন বদখা মদড়ত পাড়র।
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• বটড়্ারাল বলাব, যা িানুড়ের 
বাক্িমতি, িব্দচয়ন, ববাধিমতি 
এবং িাোগত দক্তার েন্য খুবই 
গুরুত্বপূণবি।  এোো বটড়্ারাল 
বলাড়ব মহড়্াক্যা্াসও (স্মৃমত 
গেড়নর েন্য েরুমর) থাড়ক। 
বয মিড়িনমিয়ায় বটড়্ারাল 
বলাব স্ায়ীিাড়ব ক্মতরিতি হয় 
তাড়ক বসি্যাম্ক মিড়িনমিয়া 
বা প্রাইিামর বপ্রাড়রিমসি 
অ্যাড়েমসয়াও বলা হয়।

ফ্রড়্াড়টড়্ারাল মিড়িনমিয়া প্রায়িই 
উপসগবি বদখড়ত পাওয়ার আড়গ পযবিন্ত 
বরাগমনণবিয় করা বা বুঝড়ত পারা সম্ব 
হয় না, যা হড়ত চার বথড়ক পাাচ বের 
সিয় বলড়গ বযড়ত পাড়র, কারণ এর 
শুরুর লক্ণগুমল বথড়ক আক্ান্ত 
ব্যমতির পমরবাড়রর বলাড়করা বা 
স্বাস্্যপমরচযবিা প্রদানকারীরা িুল ধারণা 
কড়র বেলড়ত পাড়রন।

ডলউই �ডি-সহ ডিমেনডিয়া

মলউই বমি-সহ মিড়িনমিয়া হল 
মিড়িনমিয়ার একটি প্রগমতিূলক অবস্া 
যার িাড়ন হল, সিড়য়র সাড়থ সাড়থ এর 
অবনমত ঘড়ট। এটি গমতমবমধ ও বিাটর 
মনয়ন্ত্রণড়ক ক্মতরিতি কড়র। মলউই বমি-
সহ মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত ব্যমতির যা যা 
হড়ত পাড়র তা হল: 

• সহড়েই পড়ে বযড়ত পাড়রন

• কা াপুমন হড়ত পাড়র 
(পারমকনসন’স বরাড়গর িত) 

• মগলড়ত সিস্যা হড়ত পাড়র 

পর পর হওয়া বট্াড়কর কারড়ণ হড়য় 
থাড়ক, যা িমতিড়কের মকেু মনমদবি ষ্ট স্াড়নর 
বকােগুড়লাড়ক ক্মতরিতি কড়র। 
TIA-এর কারড়ণ অথবা বে আকাড়রর 
বট্াড়কর েড়ল িানুড়ের িারীমরক 
অবস্ার পমরবতবি নগুমল প্রায়িই 
অকস্াৎ হয়, তাড়দর অবস্ার পমরবতবি ন 
মথমতড়য় যাবার আড়গ। মকন্তু ক্মত যা 
হয় তাড়ত প্রায়িই সংমলিষ্ট ব্যমতি আর 
আড়গর িড়তা দক্তার সড়গে সব কাে 
করড়ত পাড়রন না। এটিড়ক প্রায়িই ধাপ 
অনুসাড়র ক্িবমৃমধি মহড়সড়ব উড়লেখ  
করা হয়।

ফ্রম্ামেম্ারাল ডিমেনডিয়া
ফ্রড়্াড়টড়্ারাল মিড়িনমিয়া হল 
মিড়িনমিয়ার একটি প্রগমতিূলক 
অবস্া যার অথবি হল সিড়য়র সাড়থ সাড়থ 
উপসগবিগুমলর অবনমত হওয়া। এটি 45 
বথড়ক 65 বের বয়সী ব্যমতিড়দর এবং 
পুরুে ও িমহলাড়দর সিান পমরিাড়ণ 
ক্মতরিতি করড়ত বদখা যায়। িমতিড়কের 
বয অঞ্চলগুমল সবড়চড়য় ববমি ক্মতরিতি 
হয় তা হল: 

• ফ্র্াল বলাব, যা িানুড়ের ব্যমতিত্ব 
মবকাি, সািামেক কাযবিকলাপ 
করা, মসধিান্ত বনওয়া, সিস্যা 
সিাধান করা, অন্তদমৃবিষ্টি, সহানুিূমত, 
প্রড়ণামদত হওয়া এবং পমরকল্পনা 
করার িড়তা মবেয়গুমলর েন্য খুবই 
গুরুত্বপূণবি। বয মিড়িনমিয়ায় ফ্র্াল 
বলাব স্ায়ীিাড়ব আক্ান্ত হয় তাড়ক 
ফ্র্াল মিড়িনমিয়া, আচরণগত 
প্রকারড়িদেমনত মিড়িনমিয়া বা 
মপক্স বরাগ বলা হয়।
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ডিমেনডিয়ার বরারডনণ্গয় 
করামনা
বকান ব্যমতির িড়ধ্য যমদ মিড়িনমিয়ার 
সড়গে স্কবি যুতি উপসগবিগুমলর মচহ্ন 
পমরলমক্ত হয়, তাহড়ল যত দ্রুত সম্ব 
তাড়ক সাধারণ মচমকৎসড়কর কাড়ে মনড়য় 
যাওয়া উমচৎ। বকান বকান পমরমস্মতড়ক 
মিড়িনমিয়া বড়ল িড়ন হড়ত পাড়র 
বযড়হতু বসগুমল িানুড়ের স্মৃমতিমতি, 
িনঃসংড়যাগ বা আচরণড়ক প্রিামবত 
কড়র, মকন্তু দ্রুত মচমকৎসা করাড়ল তা 
মনণবিয় করা সম্ব হয়। এগুমলর িড়ধ্য 
রড়য়ড়ে: সংক্িণ, থাইরড়য়িেমনত 
সিস্যাগুমল, প্রলাপমবকার, মবভ্ামন্ত, 
সংবহনতড়ন্ত্রর সিস্যার সড়গে স্কবি যুতি 
রতিনালীেমনত সিস্যাগুমল, মিটামিন 
B12-এর অিাব, মলিপ অ্যাপমনয়া, 
িানমসক চাপ, উৎকণ্া এবং অবসাদ।

মিড়িনমিয়া আড়ে মকনা তা মনমচিত 
করড়ত, একেন মেমপ ব্যমতিটির 

• হা াটড়ত মগড়য় পাড়য় পা বটড়ন  
চলড়ত পাড়র

• গিীরিাড়ব স্বপ্ন /দঃুস্বপ্ন বদখার  
েন্য বাড়র বাড়র ঘুি বিড়গে মগড়য় 
ব্যাঘাত ঘড়ট

• স্ায়ু বকাে ক্মতরিতি হওয়ার কারড়ণ 
মিে্ুযয়াল এবং অমিটমর (চাকু্ে 
এবং রেবণ-সংক্ান্ত) হ্যালুমসড়নিন 
হড়ত পাড়র

মিড়িনমিয়ার অন্যান্য ধরনগুমলর 
মবপরীড়ত স্মৃমতিমতি কি ক্মতরিতি হয়, 
মকন্তু আক্ান্ত ব্যমতি দোয় দোয় হোৎ 
কড়র মবভ্ান্ত ববাধ করড়ত পাড়রন যা 
ঘণ্ায় ঘণ্ায় পমরবমতবি ত হড়ত পাড়র।
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সংস্া বথড়ক আসড়ত পাড়র, যার িড়ধ্য 
আড়ে বহলথ এবং বসাি্যাল বকয়ার 
বপিােীবীগণ এবং বস্বচ্াড়সবী খাত। 

মবড়িে সহায়তা ও পরািড়িবির েন্য 
আিাড়দর অ্যািমিরাল নাসবিড়দর 
েন্য আপমন কল বা ইড়িইল করড়ত 
পাড়রন। 0800 888 6678 নম্বড়র কল 
করুন অথবা এখাড়ন ই-বিইল করুন 
helpline@dementiauk.org

কার ডিমেনডিয়া হমি 
পামর এ�ং এটি ডক 
প্রডিমরাধ করা যায়? 
অল্প বয়ড়স মিড়িনমিয়ায় আক্ান্ত হবার 
ঘটনাগুমলর িড়ধ্য প্রায় 10% মেনগত 
মিউড়টিন-এর কারড়ণ হড়ত পাড়র 
বযিন ফ্রড়্াড়টড়্ারাল মিড়িনমিয়া, 
হাম্ংটন্স বরাগ এবং অ্যালোইিাসবি-
এর মবরল মকেু প্রকার। 

যাইড়হাক, বমৃধি বয়ড়স হওয়া মিড়িনমিয়া 
ববমিরিাগ বক্ড়ত্রই বংি-পর্রাগত 
বড়ল িড়ন করা হয় না এবং সাম্প্রমতক 
গড়বেণায় ধারণা বদওয়া হড়য়ড়ে 
বয আপমন আপনার েীবনযাত্রার 
ধরড়ণ মকেু পমরবতবি ন আনার িাধ্যড়ি 
মিড়িনমিয়া মবলমম্বত করড়ত বা 
প্রমতড়রাধ করড়ত পারড়বন। আপনার 
হাটবিড়ক সুস্ রাড়খ এিন সবমকেুই 
আপনার িমতিকেড়কও সুস্ রাখড়ত পাড়র। 
তাই, সুেি স্বাস্্যকর খাবার খান, 
ওেন মনড়দবি মিত িাত্রার িড়ধ্য রাখুন, 
ববমি কড়র পামন খান, ধূিপান করড়বন 
না, অমতমরতি অ্যালড়কাহল পান করা 
বথড়ক মবরত থাকুন, আপনার মেমপর 
সাড়থ মনয়মিত বচক-আপ করুন এবং 

মচমকৎসাগত এবং পামরবামরক ইমতহাস 
বেড়ন বনড়বন এবং িানমসক স্বাস্্য ও 
ববাধিমতির সিস্যাগুড়লার েন্য তাড়দর 
ম্রিন করড়বন এই সকল উপাড়য়: প্রশ্ন 
মেজ্ঞাসা করা, িনঃসংড়যাগ পরীক্া 
করা, স্বল্পড়িয়াদী স্মৃমতর িূল্যায়ন করা, 
বিোে-িমেবি এবং আচরড়ণর পমরবতবি ন 
সনাতি করা।

তারপর মেমপ িমতিড়কের গেন পরীক্া 
করার েন্য রতি পরীক্া, এিআরআই 
অথবা মসটি কে্যান করড়ত বলড়ত 
পাড়রন। যমদ অন্যান্য িারীমরক স্বাস্্যগত 
সিস্যার ব্যাপাড়র সড়ন্দহ হয়, তাহড়ল 
তারা মিড়িনমিয়ার অনুরূপ অবস্া 
ততমর করড়ত পাড়র এিন বযড়কাড়না 
সিস্যার ব্যাপাড়র পরীক্া করার েন্য 
রতি পরীক্া এবং এক্স-বর করড়ত বলড়ত 
পাড়রন।

মেমপ যখন পমরলমক্ত 
পমরবতবি নগুড়লার সম্াব্য মচমকৎসাড়যাগ্য 
কারণগুড়লা বাদ মদড়য় বেলড়বন, তখন 
তারা ব্যমতিটিড়ক বকাড়না বিিমর সামিবি স/
মলিমনড়ক অথবা অমধকতর অনুসন্ান 
এবং িূল্যায়ড়নর েন্য একেন 
মবড়িেড়জ্ঞর কাড়ে বরোর করড়ত 
পাড়রন।

যমদ মিড়িনমিয়া মনণবিয় হড়য় থাড়ক, 
তাহড়ল মেমপড়ক মনমচিত করড়ত হড়ব 
বয বরাগ মনণবিয় হওয়া ব্যমতি এবং 
তাড়দর পমরবারড়ক তাড়দর এলাকায় 
থাকা বযড়কাড়না মবড়িেজ্ঞ পরািিবি এবং 
সহায়তা পমরড়েবা স্ড়কবি  অবগত করা 
হড়য়ড়ে, বসইসাড়থ সহায়ক হড়ত পাড়র 
এিন আড়রা অমধকতর িূল্যায়ন এবং 
পদড়ক্ড়পর েন্য তাড়দরড়ক বরোর 
করা হড়য়ড়ে। এই সহায়তা ববি মকেু 

mailto:helpline%40dementiauk.org?subject=
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সহায়িার উৎস
ডিমেনডিয়া বরার ডনণ্গয় করা স্ডক্গ ি ডিমেনডিয়া ইউমক ডলফমলে
dementiauk.org/getting-a-diagnosis-of-dementia

বরার ডনণ্গময়র োনডসক প্রভা� স্ডক্গ ি ডিমেনডিয়া ইউমক ডলফমলে 
dementiauk.org/emotional-impact

ডলউই �ডি ডিমেনডিয়া ব�াঝা স্ডক্গ ি ডিমেনডিয়া ইউমক ডলফমলে 
dementiauk.org/dementia-with-lewy-bodies

সহায়িা এ�ং পরােমি্গর উৎস স্ডক্গ ি ডিমেনডিয়া ইউমক  
এর ডরমসাস্গসেূহ 
dementiauk.org/sources-of-support-and-advice

আপনার বকাড়লড়টেরল এবং রতিচাপ 
মনয়ন্ত্রড়ণ রাখুন। আপনার যমদ টাইপ 
টু িায়াড়বটিস বরাগ থাড়ক, তাহড়ল 
আপনাড়ক বদওয়া এটির বিাকামবলার 
েন্য বসই সংক্ান্ত পরািিবিগুমল বিড়ন 
চলড়ত হড়ত পাড়র এবং আপনার রড়তি 
িকবি রার পমরিাণ মনয়ন্ত্রড়ণ থাকাটা 
মনমচিত করড়ত হড়ব। 

নানান ধরড়নর কিবিকাড়ডের িড়ধ্য 
মদড়য় িারীমরকিাড়ব সমক্য় এবং 
িানমসকিাড়ব উদ্ীমপত থাকুন যাড়ত 
কড়র আপনার িমতিড়কের মবমিন্ন 
অংিগুমল কাড়ের িড়ধ্য থাড়ক। 
উদাহরণস্বরূপ, হা াটা, বাগান করা, গান 
গাওয়া, েমব আাকা, সগেীত, বই পো 
এবং অন্যান্য িখ এবং আরিহগুড়লা 
মিড়িনমিয়ার সূত্রপাত প্রমতড়রাধ বা 
মবলমম্বত করড়ত সাহায্য কড়র বড়ল িড়ন 
করা হয়। 

ধাাধার সিাধান করড়লই আপনার 
িমতিড়কের উন্নমত হড়ত পাড়র এিন বকান 

সুমনমচিতকারী গড়বেণা বনই, তড়ব, অন্য 
আড়রকটি িাো বিখার মবেয়টি সহায়ক 
হড়ত পাড়র কারণ তাড়ত িমতিড়কের মবমিন্ন 
অংিগুমল উদ্ীমপত হয় এবং এড়ত 
জ্ঞানগত মক্য়া উন্নত হয়।

 

http://dementiauk.org/getting-a-diagnosis-of-dementia
http://dementiauk.org/emotional-impact
http://dementiauk.org/dementia-with-lewy-bodies
http://dementiauk.org/sources-of-support-and-advice


DUKBN-01

এই পুমতিকাটিড়ত বদওয়া তথ্য 
মিড়িনমিয়া মবড়িেজ্ঞ অ্যািমিরাল 
নাসবিড়দর বিারা বলখা এবং  
পযবিাড়লাচনা করা হড়য়ড়ে।

আিরা সববিদা আিাড়দর সংস্ানগুমল
উন্নত করার মদড়ক নের মদই, যাড়ত 
বয পমরবারগুমল মিড়িনমিয়ার 
সাড়থ েীবন যাপন করড়ে তাড়দর 
সব বথড়ক ববিী প্রাসমগেক সহায়তা 
বদওয়া যায়। আিাড়দর বযড়কাড়না
মলেড়লট সম্বড়ন্ যমদ আপনার 
িতািত থাড়ক তাহড়ল অনুরিহ কড়র 
feedback@dementiauk.org -এ 
ইড়িইল করুন

আিরা সরকারী অথবি রিহণ কমর না 
এবং বস্বচ্াপূববিক দাড়নর উপর মনিবি র 
কমর, যার িড়ধ্য উইল করা উপহার 
অন্তিুবি তি রড়য়ড়ে।

মিড়িনমিয়া ইউড়ক বক মকিাড়ব 
সহায়তা করড়বন বসই স্মকবি ত 
আরও তড়থ্যর েন্য অনুরিহ কড়র 
dementiauk.org/donate বদখুন বা 
0300 365 5500 নম্বড়র কল করুন।

প্রকািনার িাডরখ: োচ্গ  2022
পয্গামলাচনার িাডরখ: োচ্গ  2024 
© ডিমেনডিয়া ইউমক 2022

আপমন যমদ মিড়িনমিয়া আড়ে এিন কাড়রা পমরচযবিা কড়রন বা আপনার যমদ  
অন্য বকান উড়বিগ বা প্রশ্ন থাড়ক, মবড়িেজ্ঞড়দর বিারা সহায়তা এবং পরািড়িবির েন্য 

আিাড়দর অ্যািমিরাল নাসবিড়দর কল করুন বা ইড়িইল করুন।

0800 888 6678 নম্বড়র কল করুন অথবা  
helpline@dementiauk.org -এ ইড়িইল করুন

বসািবার বথড়ক শুক্বার, সকাল 9টা বথড়ক রাত 9টা পযবিন্ত 
িমনবার ও রমববার, সকাল 9টা বথড়ক মবড়কল 5টা পযবিন্ত বখালা

dementiauk.org   •   info@dementiauk.org

Dementia UK, 7th Floor, One Aldgate, London EC3N 1RE  
মিড়িনমিয়া ইউড়ক হ'ল ইংল্যান্ড এবং ওড়য়লস (1039404) এবং কেটল্যাড়ন্ডর (SCO47429) একটি মনবমন্ত দাতব্য সংস্া।

mailto:feedback%40dementiauk.org%20?subject=
http://www.dementiauk.org/donate 
mailto:helpline%40dementiauk.org?subject=
http://www.dementiauk.org
mailto:info%40dementiauk.org?subject=
https://www.facebook.com/DementiaUK/
https://twitter.com/DementiaUK?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/dementia_uk/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/dementia-uk

