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আমরা MS স�া�াইটি।আমাদের কমমউমিটি আপিার 
�ুথ, েঃুখ আর তার মাদের পমরমথিমতদত আপিার পাদে 
থাদক।আমরা উপলমধি করদত পামর সে MS মিদে জীবি 
মকরকম হে।

এক�াদথ মমদল আমরা MS সরাধ করদত েদথষ্ট 
েমতিোলী।

আমরা আপিার মত মািদুের উোরতার ওপর মির্ভ র কদর আমাদের অত্াবে্ক কাজ 
চালাই। আপমি েমে োি করদত চাি, তাহদল আপমি করদত পাদরি মিম্নমলমখত রাদব:

 • আমাদের কল কদর: 0300 500 8084.
লাইি স�ামবার সথদক শুক্রবার �কাল 9 টা সথদক �ন্্া 5 টা সখালা থাদক 

 • আমাদের পমরেে্ভি করুি ওদেদব: mssociety.org.uk/donate 
 • আপিার োি ডাকদোদে পাঠাদত চাইদল: MS স�া�াইটি, ি্ােিাল স�ন্ার 

(MS Society, National Centre), 372 Edgware Road, London 
NW2 6ND। সচদকর মাধ্দম োদি প্রদেে মলখদবি ‘MS Society’
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িতুি পমররাোর ব্াখ্া 36

আদরা তথ্ 38



আমার মিদজর সরাে মির্ভদের পর আমম �ব 
প্রদোজিীে তথ্ আমম মবশ্বতি ও মির্ভ রদোে্ 
�ূত্র সথদক খুদঁজমে। জ্ািই েমতি।

MS স�া�াইটি পুমতিকাগুদলা এবং প্রকােিাে 
তথ্ আমার �ারা জীবদির অমলূ্ হদেদে, 
সেমি হদেদে তাদের ওদেব�াইট আদলাচিা 
স�ারাম আদে। মডমরমড এবং বই সে আমম 
MS স�া�াইটি লাইদরেমর সথদক ধার কদর 
পদে MS হওো মািদুের জীবদির ব্মতিেত 
ঘটিার �াদথ পমরমচত হদেমে তা একটি 
মহত �াহাে্ মেল।MS সহল্পলাইদি আমার 
প্রদনের উত্তর সপদত এবং আমাদক প্রা�মগিক 
তথ্ মেদত �মািরাদব �হােক মেল।

আমম বদুেমেলাম সে আমার MS মিদে 
আমার ঘমিষ্ঠ পমরবার এবং অি্াি্ 
আত্ীে-স্বজি ও বনু্দের উদবেে, মবহ্বলতা 
আর অজািা রে হদত পাদর। আমম থিািীে 
�দচতিতা মেমবদর উপমথিত মেলাম। আমম 
তাদের কাে সথদক তথ্ সপদে �বার 
মিদক োন্ত করদত সপদরমেলাম আর MS 
মিদে �বাই মকরাদব জীবি চালাে তা 
সজদিমেলাম।

ইয়�োনোর কথো, যোর MS 
আয়ে

আজকাল আমমও স��বকু ও টুইটাদর সেমখ 
MS মবেদে �ম্াব্ �বদচদে িতুি মচমকত�া 
আর েদবেরা মকরকম এদোদছে।

MS মিদে জীবদি �ামঞ্জ�্ আিদত �মে 
লােদত পাদর, মকন্তু সেে পে্ভন্ত একটি �মূ্পর্ভ 
আর আিন্দমে জীবিোপি �ম্ব। আমরা 
রমবে্দতর মদুখামমুখ হব ো সপদেমে তা 
মিদে;ো পাইমি, তা মিদে িে।
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পোচঁটি জ্োতব্য ববষ�
কাউদকই একা MS-র সমাকামবলা করদত হদব িা, বাইদর প্রচুর �হােতা আদে1

2
3

5
4

প্রদত্দকরই এর MS একক আর মিজস্ব

েদবেরাে অগ্রেমত �ব �মে হদে চদলদে

আপিার েমে MS থাদক তাহদল তার মাদি জীবদি মকেু পমরবত্ভ দির প্রদোজি হদত 
পাদর মকন্তু আপমি এখিও অজ্ভ ি করদত পাদরি স�ই �বমকেু ো আপমি �ব�মে 
সচদেমেদলি

মচমকত�া অদিক মািদুের MS-এ বাতিব পাথ্ভক্ মিদে আ�দত পাদর, মবদেে কদর েমে 
মচমকত�া তাোতামে শুরু হে
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�ম্বত আপমি �ম্প্রমত সজদিদেি 
সে আপ�ার একামধক সক্লেদরাম�� 
(MS) আদে। হেদতা বা আপিার 
জািা কারুর এটা হদেদে এবং আপমি 
আরও জািদত চাি। আমরা আো 
কমর এই পুমতিকাটি আপিার প্রনেগুমলর 
উত্তর সপদত আপিার �হােক হদব।

MS �ম্পদক্ভ  আদরা জািা আপিাদক আদরা 
�াহাে্ করদত পাদরি মক ঘটদে তার 
মিেন্ত্রর করদত। আো রামখ, এদত আপিার 
অমিশ্চেতা আর মচন্তা করদব। 

MS মিদে জীবি একটি বাতিব চ্াদলঞ্জ 
মকন্তু িব্বই েেদক সথদক কাে্ভকর 
মচমকত�া অদিক পমরবত্ভ ি এদিদে। 
MS �ম্পদক্ভ  আমাদের জ্াি �ব�মে 
সবদে চদলদে। উন্নত মচমকত�া �হ মদধ্ 
েদবেরার অগ্রেমত, িতুি চাল ুপদ্ধমত আর 
েদবেরার সষেদত্র মকেু গুরুত্বপূর্ভ অগ্রেমত 
ঘদটদে। 

বত্ভ মাদি MS মিদে আপমি মক করদত 
পারদবি িা তার সথদক গুরুত্বপূর্ভ হদছে 
আপমি মক মক করদত পারদবি। MS 
স�া�াইটি-সত আমরা এখাদি এদ�মে 

এই পবুতিকো সম্পয়ককে  
আপিাদক �াহাে্ করার জি্ বা আপিার 
সচিা কাউদক MS মিদে জীবদির পমরকল্পিা 
আর আো পূর্ভ করদত।

এই পুমতিকাে েখিই আপমি বদো সমাটা 
হরদ� সকাি েব্দ সেখদবি, এর মাদি আপমি 
পুমতিকাটির সপেদি ম�দর েব্দটির ব্াখ্াটি 
জািদত পারদবি। 

“আমোর  MS আয়ে  বয়ে 
জোনোয়নোর  পর   

 তখন  ককউই  আমোয়ক 
আয়রো  তথ্য  কে�বন 
বো  সোহোয্য  কয়রবন 

আর  তোর  ফয়ে  আমোর 
পবরবথিবত  আয়রো  খোরোপ 

হয়�য়ে  আর  আমোর 
বচন্ো  কবয়ে  বিয়�বেে। 
কসৌভোি্যক্রয়ম  আবম  MS 
কসোসোইটির  সোয়থ  তয়থ্যর 
জন্য  কযোিোয়যোি  কবর 

ও  MS কহল্পেোইয়ন   
 অবত  প্রয়�োজনী�   
সোহোয্য  পোই।”  

ক্যোরে
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একামধক সক্লেদরাম�� অথবা MS 
একটি স্ােমবক সরাোবথিা। এর  
মাদি এটি আপিার স্ো�ুয়ক প্ররামবত 
কদর। মবদেেজ্ ডাতিাররা োরা 
MS-র মচমকত�া কদরি তাদের 
মিউদরালমজষ্ট বা স্ােমুবদেেজ্ বদল।

আপিার কাদরা কাে সথদক MS হওোর 
�ম্াবিা সিই। েখি আপিার ইবমউন 
বসয়টেম বা সরাে প্রমতদেধক ষেমতা 
�ঠিকরাদব কাজ করদে িা, তখি আপিার 
MS হে। আপিার ইমমউি ম�দটেম 
�াধাররত �ংক্রমর িা হওোর জি্ েুদ্ধ 
কদর। MS হদল তা রুল কদর আপিার 
স্ােুতন্ত্রদক আক্রমর কদর।

“MS আমোর জীবয়নর একটি 
তোৎপযকেপরূকে  

 অংশ, বকন্তু এটো আমোর
 সবয়চয়� 

আকষকেরী� অংশ ন�।” 
কহয়েন

এই স্ােুতন্ত্র আপিার েরীদরর মবমরন্ন অংে 
এবং মকরাদব তারা কাজ কদর তা মিেন্ত্রর 
কদর। তাই, েমে আপিার MS থাদক, 
তাহদল আপমি আপিার েরীদরর মবমরন্ন 
অংদে তার লষের সেখদত সপদত পাদবি 
এবং েরীদরর মবমরন্ন কাজদক তা প্ররামবত 
করদত পাদর।তাই প্রদত্দকর েরীর 
অিেুােী MS-র প্ররাব মবমরন্ন হে।

“হ্যোঁ, MS খুব গুরুতর  
এবং, হ্যোঁ, তো আয়ে  

আর আমোর জীবনয়ক পোয়টে 
বেয়�য়ে।  

বকন্তু আপবন এখনও আপনোর 
জীবনয়ক  

উপয়ভোি করয়ত পোয়রন।”
েইুসো

MS বক ?
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MS-র কষেয়ত্র কী ঘটয়ে?
আপিার ককব্রি� স্ো�ুতন্ত্র 
আপিার মমতিষ্ক এবং 
সমরুেন্ড মেদে ততরী। 

আপিার সমরুেন্ড আপিার মমতিষ্কদক 
আপিার েরীদরর প্রাে �ব অংদের 
�াদথ েুতি কদর। আপিার মমতিষ্ক সথদক 
সমরুেদন্ড স্ােু মেদে বাত্ভ া বা �ংদকত 
চলাচল কদর। এই �ংদকত আপিার 
েরীরদক িোদিা বা কাজ করা 
মিেন্ত্রর কদর আর এর �দল আপমি 
অিরুব কদরি ব্থা, স্পে্ভ আর 
এরকম মকেু।

আপিার ইমমউি ম�দটেম আপিাদক 
সরােবীজাররু �ংক্রমর সথদক রষো 
কদর। এটি আপিার েরীদর স�াকা 
রাইরা� এবং ব্াকদটমরোদক 
আক্রমর কদর আর তাদের 
মাদর। মকন্তু MS-র সষেদত্র আপিার 
ইমমউি ম�দটেম রুল কদর আপিার 
মমতিষ্ক এবং সমরুেদন্ডর মদধ্ থাকা 
স্ােুতন্তুদক আক্রমর কদর। এদত 
আপিার স্ােুর চারপাদে সে আছোেি 
আদে তার ষেমত হে।

এই আছোেিটি একটি সস্হপোদথ্ভ 
ততরী োদক বলা হে  মাইমলি। এটি 
প্রমতটি স্ােদুক ষেমত সথদক রষো কদর এবং 

মি��

�ম�দ�

বাত্ভ া আপিার মমতিষ্ক আর সমরুেদন্ডর 
মদধ্ স্ােুর মাধ্দম চলাচল কদর আর তা 
মিেন্ত্রর কদর মকরাদব আপিার েরীদরর 
মবমর্ন্ন অংে কাজ কদর।
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বাত্ভ া চলাচদল �াহাে্ কদর।েখি মাইমলি 
ষেমতগ্রতি হে, তখি বাত্ভ া চলাচল কঠিি 
হদে ওদঠ আর কখিও বাত্ভ া এদকবাদরই 
সপৌদোদত পাদর িা। তখিই MS-র 
সরােলষের সেখা সেে। অবদেদে এত ষেমত 
হে সে জােোটি আর সমরামত করা োে 
িা সিে এবং স্ােটুি মদর োে। 

ব্াপারটি একটি তবেু্ মতক তার মহদ�দব 
মচন্তা করুি। আপিার িার্ভ টি হল সরতদরর 
তাদরর মদতা। মবেু্ ৎ তার মেদে োদব আর 
তার �দল তাদরর সেদে লাোদিা সমমেিটি 
চলদব। এই আপিার মমতিষ্ক স্াে ুমেদে 
েরীদরর সকাি অংদে একটি �ংদকত পাঠিদে 

বদল সেে মক করদত হদব আর তখি স�ই 
অংেটি কাজ কদর।

একটি তবেু্ মতক তাদরর উপদর একটি 
প্ামটেদকর আছোেি সরতদরর তারদক 
ষেমত সথদক রষো কদর। তাদরর আছোেি 
ষেমতগ্রতি হওোর মাদি হল মবেু্ ৎ ঠিকমদতা 
সেদত পারদব িা আর তার �দল সমমেি 
ঠিকমত কাজ করদব িা। মাইমলি একই 
রাদব আপিার স্ােু রষো কদর। 

মাইমলি সেরকম হওো উমচত। বাত্ভ া 
বাধাহীিরাদব চলাচল করদে।

�কােষর অভ��র

মাইিলন

�ায়ুত�

বাত	 া বাধাহীনভােব চলাচল করেছ

�কােষর অভ��র �িত��
মাইিলন

বাত
 া চলাচল বাধা�া� হে�

�ায়ুত�

মাইমলি ষেমতগ্রতি। বা্ত্ভ াচদল বাধাপ্রাপ্ত হদছে।
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বকেু বকেু মোনয়ুষর ককন 
MS হ� ?
UK-সত প্রাে 600 জদির মদধ্ 
1 জদির MS হে। তা হর প্রাে 
100,000 জি মািেু। প্রমত �প্তাদহ 
100 জিদক বলা হে সে তাদের MS 
আদে।  পুরুেদের তুলিাে মমহলাদের 
MS হওোর �ংখ্া মবেগুর। এটি 
সকি আমরা এখদিা তা জামি িা।

মািেু �াধাররত তাদের কুমে বা মত্রে 
বের বেদ� জািদত পাদরি সে তাদের MS 
আদে। মেশুদের মদধ্ এই সরাে মবরল।

মকেু মািদুের MS সকি হে, স� মবেদে 
মিমশ্চতরাদব সকউ মকেু জাদি িা। আমরা 
শুধু জামি সে এটি �ব�মে সবদে 
চদলদে। ধীদর ধীদর আমরা ধাঁধার মবমরন্ন 
মেকটি সমলাদত পারমে।

মিমে্ভষ্ট মকেু MS –হওোদত রূমমকা মিদত 
পাদর বদল মদি হদছে। �ম্বত এটি একটি 
সকাি মবেে িা হদে অদিকগুমলর মমশ্রর

 • আপিার মজি 

 • আপিার পমরদবে
 • আপিার জীবিধারা

বজন
MS �রা�মর মপতা বা মাতা সথদক �ন্তািদের 
মজদি বামহত হে িা। সকাি একটি মজি 
MS-র জি্ োেী িে। বস্তুত, 100 টিরও 
সবমে মজি এটি হওোর �ম্াবিাদক প্ররামবত 
করদত পাদর। শুধু মজি ঠিক কদর িা কার 
MS হদব আর কার হদব িা। 

অমরন্ন েুেলদের একই মজি আদে। মকন্তু 
েখি একজদির MS হে তখি অি্জদির 
�াধাররত এটা হে িা। স�ই েমজটির MS 
হওোর বদো েঁুমক থাদক মকন্তু তা হে িা। 
এ সথদক সবাো োে সে মজদির রূমমকা আদে 
মকন্তু তা কামহিীর পুদরাটা িে। 

MS হদেদে এমি সকাি ঘমিষ্ঠ আত্ীে েমে 
আপিার থাদক তদব আপিার �ম্াবিা একটু 
সবেী মকন্তু েঁুমক এখদিা কম। েদবেকরা 
MS হওোর েঁুমকর পমর�ংখ্াি মিধ্ভারর 
কদরদেি।
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আপনোর জীবদ্দশো� MS হও�োর ঝঁুবক
েমে আপিার থাদক:

MS থাকা মপতা বা মাতা 1.5% �ম্াবিা (67 জদি 1 জি)

একটি রাই বা সবাি োর MS আদে 2.7% �ম্াবিা (37 জদি 1 জি)

MS �হ একটি মেশু 2.1% �ম্াবিা (48 জদি 1 জি)

MS �দগি একটি অমরন্ন েমজ 18% �ম্াবিা (5 জদি 1 জি))

েঁুমক প্রাে 1% েমে একজি কাকী, কাকা, থেুতুদতা রাই, রাইদপা বা রাইমের MS 
হদেদে।

আপিার েমে MS থাদক এবং আপমি একটি 
�ন্তাি চাি, স�খাদি আপিার MS হওোর 
�ম্াবিা 67 সত 1

2014 �াদল একটি খুব বে েদবেরাে জািা 
সেদে সে MS বামহত হওোর �ম্াবিা 
উপদরর �ংখ্া সথদক কম হদত পাদর। 

আপমি আমাদের �্াক্টেীট ‘মজি এবং 
MS’ –এ মজদির আরও সবেী তথ্ সপদত 
পাদরি।

পবরয়বশ
আপিার পমরদবদে অদিক মকেু আদে সে 
আপিার MS হওোর েঁুমকদক প্ররামবত 
করদত পাদর, সেমি:

 • মকেু �ংক্রমর 

 • সরাে ও মরটামমি মড

সংক্রমর
ক্রমবধ্ভমাি মকেু প্রমার পাওো সেদে সে 
মকেু রাইরা�, এবং হেত ব্াকদটমরো MS 
সক মরিোর বা চাল ুকরদত পাদর, মবদেেত 
এপটোইি বার রাইরা�। এই রাইরা� 
গ্রমথিজমিত জ্বর ঘটাে। এর মাদি এই িে 
আপিার MS হদব েমে আপিার গ্রমথিজমিত 
জ্বর হে। আমাদের মদধ্ অমধকাংদেরই এই 
রাইরা� আদে মকন্তু আমাদের খুব কদমরই 
MS হে।

সোোদোেটি থবু পমরষ্কার িে মকন্তু মদি 
হে সে �ংক্রমর আর অি্ মকেু মমদল 
এক�দগি MS মরিোর করদত পাদর।
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বভটোবমন বি
অদিক বের আদে এটা লষে্ করা সেদে সে 
োরা মবেুবদরখার কাোকামে গ্রীষ্মমন্ডলীে 
সেদে সেখাদি �ূে্ভাদলাক প্রচুর স�খাি 
সথদক েদূরর সেদে বা� কদরি, তাদের 
অদপষোকৃত সবেী MS হে। এই মবেদে 
আপিার জামতেত পটরূমমর সকাি রূমমকা 
সিই। েদবেকরা MS এর একটি �ম্াব্ 
কারর মহদ�দব মরটামমি মড বা ‘সরাে 
মরটামমি-এর’ অরাবদক সেখদত শুরু 
কদরদেি।

সবেীররাে েদবেরা MS এবং মরটামমি 
মড-র অরাদবর মদধ্ এ্কটি সোোদোে 
থাকার মেদক মিদে্ভে করদে। এই েঁুমকটি 
�দব্ভাচ্চ তাদের সষেদত্র োরা পূর্ভবেস্ক হবার 
আদে মরটামমি মড-র অরাদব রুদেমেদলি।

UK-র মত কম �ূে্ভাদলাদকর সেদে 
মরটামমি-মড আমাদের প্রচুর কম হে, 
মবদেেত: েখি ঋতুটি গ্রীষ্মকাল িে।

আমরা (উোহররস্বরূপ, ততলাতি মাে, 
মডম, স্রেড এবং সরেক�াদটের ডালজাতীে 
খাবাদর োদত মরটামমি মড সমোদিা আদে) 
খাে্ সথদক মকেু মরটামমি মড সপদে থামক। 
মকন্তু এটা �বদচদে সবেী সরাে সথদক আমরা 
পাই। আমাদের চামো এই মরটামমি ততরী 
কদর েখি আমরা �ূে্ভাদলাদক থামক।

UK-সত স্কটল্ান্ড ও উত্তর আোরল্াদন্ডর 
MS হার সবেী। এটা �ম্বত: হে এই কারদর 

সে এই �ুেরূ উত্তদরর মািেু আরও কম 
মরটামমি মড পাওোর �ম্াবিাে সরাদেি।

অি্াি্ কারদর আপিার এই মরটামমি 
পে্ভাপ্ত িা হদত পাদর: 

 • আপিার মজি এটি আপিার েরীরদক 
ততরী করদত অদিক সবেী বাধা সেে

 • আপমি একজি ের্ভ বতী িারী
 • আপিার চামো কাদলার মেদক (স�জি্ 
মরটামমি মড ততরী করা আপিার 
চামোর জি্ কঠিি)

মিদে্ভ মেকা মদত মরেদটদির মািেুদক মবদেেত 
স�দটেম্বর সথদক এমপ্রল অবমধই অমতমরতি 
মরটামমি মড সি্ ওো �ম্পদক্ভ  মচন্তা করা 
উমচত। মকন্তু সে পরামে্ভ আপিার হােদক 
�ুথি রাখার জি্। সকাি প্রমার সিই সে 
অমতমরতি মরটামমি মড MS সথদক রষো 
কদর। েদবেকরা সে মবেেটি সেখদেি। 

আপিার েমে ইমতমদধ্ MS থাদক, 
েদবেরাে MS-র তীরেতা আর মরটামমি 
মড-র অরাদবর মদধ্ একটি সোোদোে 
পাওো োদছে। মকন্তু সকাি মিমশ্চত প্রমার 
প্রমার এখদিা সিই সে সে এই কাজ MS-র 
েমতদক প্রেমমত কদর বা উপ�ে্ভ কমাদত 
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�াহাে্ কদর েমেও এই মবেেটিও সেখা 
হদছে। 

আপমি েমে জািদত চাি সে আপিার 
মরটামমি মড কম মকিা, আপিার মজমপ 
(পামরবামরক ডাতিার) অথবা MS মবদেেজ্ 
রতি পরীষো কদর আপিার রদতির মরটামমি 
মড-র মাত্রা জািদত পারদবি। আপিার েমে 
মাত্রা কম হে তাহদল তা বাোদত ডাতিাদরর 
পরামে্ভ মিি। খুব সবেী গ্রহর ষেমতকর হদত 
পাদর।

আপমি MS �ম্বদন্ আরও সলখা পেদত 
পাদরি এবং ো আপমি খাি, মরটামমি মড 
�হ, আমাদের পুমতিকা ‘পথ্ ও পুমষ্ট’ –সত 
তা পেদত পাদরি। মরটামমি মড মবেদে 
আমাদের ওদেব পৃষ্ঠাগুমল সেখুি।

জীবনধোরো
েইু জীবিধারা আর MS-র মদধ্ 
সোোদোে পাওো সেদে:

 • ধূমপাি
 • খুব সবেী ওজি (থিলূকােত্ব)

ধূমপাি
েদবেরাে সেখা োদছে সে ধুমপাি করদল 
MS হবার ধূমপাি সবেী। ম�োদরদটর 
সধােঁাে থাকা রা�ােমিক আপিার ইমমউি 
ম�দটেমদক প্ররামবত করদত পাদর আর 
MS-সক মরিোর করদত পাদর। প্াম�র 
স্ামকং – ধুমপােীর সধােঁাে শ্বা� 

মিদলও MS হবার একটি উচ্চ েঁুমক �াদথ 
সোোদোে আদে।

েদবেরাে সেখা সেদে সে ধূমপাি বন্ করদল 
কত দ্রুত আপমি মাধ্মমক প্রেমতেীল 
MS সথদক আবার ম�দর আরা MS-এ 
তিরামবিত হদত পাদরি। আপমি 24 িম্বর 
পৃষ্ঠাে এমবেদে আদরা পেদত পাদরি।  

আপমি েমে ধূমপাি োেদত চাি, তাহদল 
আপিার মজমপ আপিাদক এমবেদে �াহাে্ 
করার জি্ পরামে্ভ মেদত পাদরি। এই 
ওদেব�াইদট ই-ম�োদরট, মিদকাটিি োম 
এবং প্াদচ �ম্পদক্ভ  ধাররা ও �হােতা 
আদে।

www.nhs.uk/smokefree 

থিলূতা বা সবেী ওজি
েদবেরাে সেখা সেদে সে হদছে োদের ওজি 
খুব সবেী (থিলূকাে), মবদেে কদর একটি 
মেশু বা তরুর প্রাপ্তবেস্ক, তাদের MS 
হবার সোে আদে। এই সোোদোদের কারর 
হদত পাদর:

 • আপিার েরীদর মরটামমি মড র অরাব 
ঘটাদিা

 • আপিার ইমমউি ম�দটেমদক 
অমত�মক্রে করা এবং আপিার 
েরীদরর মরতদর প্রোহ �ৃমষ্ট করা

 • স�খাদি অি্ কারর হদত পাদর ো 
আমরা এখদিা বেুদত পারমে িা
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অবে্ই, এমি িে সে �কদলই োদের 
ওজি সবেী তাদের MS আদে বা োদের 
MS আদে তারা �বাই সমেবহুল। মকন্তু 
েমে আপিার MS হবার েঁুমক আপিার 
মদির উপর থাদক, উোহররস্বরূপ, কারর 
একটি ঘমিষ্ঠ আত্ীদের MS আদে, তাহদল 
আপিার ওজি কমমদে আপমি েঁুমক কমাদত 
পাদরি।

MS কোরুর কেোষ কনই
MS �ম্পদক্ভ  এত মকেু শুদি আপিার মদি 
হদত পাদর সে: ‘আমম এটা এোদিার জি্ 
মক মকেু করদত পারতাম’ উত্তর হল – িা, 
কারর সকই মিমশ্চতরাদব বলদত পারদব িা 
ো সকাি সকাি মজমি� এক�দগি থাকার জি্ 
কারুর MS হে। কারর অতীদত আমরা 
আদরা কম জািতাম। তাই আপমি এমি 
একটি অবথিাে মেদলি িা সে এটি বন্ 
করার জি্ আপমি মকেু করদত পারদতি।



উপসিকেগুবে বক বক?

আপিার মমতিষ্ক এবং সমরুেদন্ডর 
মবমরন্ন অংদে MS স্ােুর ষেমত 
কদর। সেখাদির স্ােুদত ষেমত হদেদে 
আপিার েরীদরর স�ই অংে প্ররামবত 
হদে স�খাদি উপ�ে্ভ পাে প্রকাে 
পাদব। 

উপ�ে্ভ অমিদে্ভে্ হদত পাদর। তারা তেমিক 
এমিমক এমিমক ঘন্াে ঘন্াে পাল্াদত 
পাদর। তারা থিােী হদত পাদর মেি,�প্তাহ বা 
মা� ধদর। MS-এর ধরদির উপর মির্ভ র 
কদর এই লষেরগুমলর তীরেতা �মাি থাকদত 
পাদরম কমদত পাদর বা চদলও সেদত পাদর।

মকেু মািদুের সষেদত্র েরম, লোমন্ত বা পমরশ্রম 
করদল উপ�দে্ভর তীরেতা বােদত পাদর 
বা বরেোপ্স (আপিার MS উপ�দে্ভর 
তীরেতা সবদে োওো) হদত পাদর। প্রদত্দকর 
উপ�ে্ভ আলাদ্ এবং অিি্।

MS উপসয়িকের প্রকোরয়ভে
সকউউ MS-র �ব লষেরগুমল সেখদত 
পাদবি িা।  মকন্তু িীদচ �বদচদে �াধারর 
লষেরগুমল সেওো হল: 

 • ‘লোমন্ত’- এটি লোন্ত হওোর স্বরামবক 
অিরূুমত িে। এটা সকাি মকেু কাজ 
করা (এমিমক স� মবেদে মচন্তা করা) 
খুব কঠিি বা অ�ম্ব বদল মদি হদত 
পাদর

 • অদু্ত অিরূুমত। আপমি আপিার বাহু, 
হাত, পা, পাদের পাতাে পাদে অ�ােতা 
বা মেিমেি হদত পাদর।

 • সচাদখর �ম�্ার কারদি। আপিার 
সচাদখ োপ�া হদত পাদর অথবা আপমি 
ডবল সেখদত পাদরি। মকেুমেদির জি্ 
আপমি এক বা উরে সচাখ মেদে সেখদত 
িা সপদত পাদরি

 • আপিার রার�াদম্র �ম্া আর তার 
�দগি মাথাদঘারা থাকদত পাদর

 • ব্থা
 • হাঁটদত �ম�্া
 • কথা বলদত বা সকাি মকেু েলাধকরর 
করদত �ম�্া
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 • সপেী েতি হদে োওো এবং মখচুঁমি 
(আকম্ক আদন্দালি ো আপমি 
মিেন্ত্রর করদত পাদরি িা)

 • আপিার মতূ্রােে বা মলােে 
�ঠিকরাদব কাজ করদে িা

 • আপিার বাহু বা পাে কাঁপা ( ‘কম্পি’ 
বলা হে)

 • রুদল োওো আপিার মচন্তা করদত 
অ�ুমবধা 

 • সেৌি �ম�্া
 • মািম�ক �ম�্া। মবেন্ন সবাধ বা 
অদিক কান্নাকাটি করা েখি বলা হদছে 
সে আপিার MS আদে মকন্তু একটি 
স্বারামবক প্রমতমক্রোর হদত পাদর মকন্তু 
এটি একটি লষের সে MS আপিার 
মমতিষ্কদক প্ররামবত কদর

আমাদের কাদে �ব MS উপ�দে্ভর উপর 
তথ্ আদে। তাদের এখাদি পাদবি:

mssociety.org.uk/ms-resources/
key-publications 

উপসিকে  যো কচোয়খ কেখয়ত 
পোয়বন নো:
সকউ েমে সেদখ সে কারুর MS এর একটি 
লষের রদেদে তারা বেুদত পাদরি এবং 
�াহাদে্র প্রতিাব মেদত পাদরি। মকন্তু মকেু 
উপ�ে্ভ আদে ো আপমি সেখদত পাদবি িা।

সেগুমল �ুস্পষ্ট িে তা হল ব্থা, মতূ্রােে 
বা অন্ত্র �ম�্া, লোমন্ত এবং �দগি অ�ুমবধার 

অন্তরু্ভ তি হল আপিার রার�াম্, ্ৃমত বা 
মচন্তা করার ষেমতা। এগুমল মািেুদক ব্াখ্া 
করা �হজ িে। 

েখি আপিার MS আদে তখি সকউ েমে 
বদল ‘আপিাদক এত রাল সেখাদছে’ তখি তা 
খুব হতাোজিক হদত পাদর। আবার বাতিব 
মকন্তু অেেৃ্ উপ�ে্ভ উদপমষেত হদছে এটাও 
আপমি সবাধ করদত পাদর। এটি কম্ভদষেদত্র 
একটি �ম�্া ততরী করদত পাদর। 

“আবম আমোয়ক সোবধোয়ন 
পবরচোবেত  

 কবর ক্োবন্ থোকয়েও,মোয়ঝ মোয়ঝ  
 ককোন একবেন আমোর সোরোবেয়ন 
ককোন সমস্যো হ� নো। ঐ বেনগুবে  

মেূ্যবোন এবং আবম সবত্যই  
তো উপয়ভি কবর। যোয়ের  

MS কনই, তোরো ময়ন কয়রন কয 
এই ত স্োভোববক!”

এবে

আপিার েমে MS িা থাদক, এই 
অেেৃ্ উপ�ে্ভগুমলর কথা মদি 
রাবদবি।সেমি, সকউ মকেু করদত িা 
চাইদত পাদর, কারর তাদের MS লোমন্ত মিদে 
এদ�দে, এইজি্ িে সে তারা অল� বা 
তারা সব-সখোলী।
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বক উপসিকে সম্পয়ককে  করো কযয়ত 
পোয়র?
আপিার MS  েমে বরেোপ্স কদর, 
তাহদল করোি পবরবতকে ন কথরোবপ 
(DMT) একটি বাতিব পাথ্ভক্ ততরী করদত 
পাদর। এর অথ্ভ হল আপিার মরলাদসের হার 
কম হদব আর আর উপ�দে্ভর তীরেতার হার 
কদম োদব োর মাদি হদলা কম �ম�্ার 

সমাকামবলা আপিাদক করদত হদব। মকন্তু 
েখি লষেরগুমল �ুদট উদঠদে স�খাদি তাদের 
পমরচালিার উপাে আদে। পাতা 30 –এ 
োি আরও জািার জি্।



MS মির্ভে করা �হজ 
িে।উপ�ে্ভগুমলদক আরও �াধারর 
�ম�্ার �দগি গুমলদে স�লা োদব 
িা। ডাতিারদের প্রথদমই এই �াধারর 
লষেরগুমল িা হওো মবেদে মিমশ্চত 
হদত হদব MS-র লষের �িাতি করার 
আদে। এটি েখি প্রথম আপমি সেদখি 
আর সকাি �ম�্া থাদক আর তা সে 
MS তা সথদক আিষু্ঠামিকরাদব তা 
MS বদল জািদত েীঘ্ভ �মে লােদত 
পাদর। মকেু মকেু মািদুের জি্ কদেক 
বের �মে সলদে সেদত পাদর।
MS জািার জি্ রতি পরীষোর মদতা 
সকাি �হজ পরীষো সিই। শুধু একজি 
মিউদরালমজটে এটি মির্ভে করদত 
পাদরি, মকন্তু আপিার মজমপ তা পাদরি 
িা। আপিার মজমপ েমে মদি কদরি সে 
আপিার উপ�ে্ভগুমলর �ৃমষ্ট হদত পাদর 
MS সথদক তাহদল পরীষোর জি্ একজি 
মিউদরালমজদটের কাদে আপিাদক পাঠাদবি। 

আপমি আমাদের �্াক্টেীট ‘আমার মক 
MS হদেদে এবং এটি খুদঁজ সপদত এত সেমর 
হদছে সকি ‘

বনউয়রোেবজটে পরীষেো
েখি আপমি একজি মিউদরালমজষ্টদক 
সেখাদবি স�খাদি কদেকটি পরীষো হদব 

MS বকভোয়ব বনরকে� করো হ�?
আর চূোন্ত মির্ভদের জি্ কদেকমা� 
লােদত পাদর। এই সেরীটি খুব হতাোজিক 
�মে হদত পাদর। চার ধরদির পরীষো 
মাধ্দম MS মির্ভে করদত ব্বহার করা 
হে:

 • একটি স্ােমবক পরীষো
 • এমআরআই(MRI) স্ক্াি
 • ‘�ম্াবিা উ�দক’ সেওোর পরীষো
 • একটি লাম্বার পাংচার

পরীষেো� কী কখোঁজো হয়ছে ?
একজি মিউদরালমজটে লষেরগুমল সেদখ 
জািদত চাি আপিার ককব্রি� স্ো�ুতয়ন্ত্রর 
কতখামি ষেমত হদেদে। তারা জািদত চাি 
সে কতখামি ষেমত মবমরন্ন �মদে এবং 
আপিার মমতিষ্ক বা সমরুেদন্ড কমপদষে 
অন্তত েটুি মরন্ন অংদে ঘদটদে। অমধকাংে 
সষেদত্র, এমআরআই স্ক্াি সেখদত �হােতা 
করার জি্ ব্বহার করা হে।

স্ো�ববক পরীষেো
একজি মিউদরালমজটে আপিার ‘সরাে 
ইমতহা�’ �ম্পদক্ভ  মজজ্া�া করদবি, 
আপিার বত্ভ মাি ও অতীদতর স্বাথি্ �ম�্া 
ও উপ�ে্ভ জািদবি। একটি োরীমরক 
পরীষো আপিার আদন্দালি, প্রমতবততী মক্রো 
এবং ইম্রিেগুমল, সেমি েমৃষ্টেমতিদক োচাই 
করদবি। েমে মিউদরালমজদটের �দন্দহ হে 
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তাহদল MS জািার অি্াি্ পরীষো করা 
প্রদোজি হদত পাদর।

এমআরআই- MRI(ম্যোিয়নটিক 
করয়জোন্যোন্স ইয়মবজং)
একটি সমমেি োর িাম এমআরআই 
(MRI) স্ক্ািার তা আপিার মমতিষ্ক বা 
সমরুেদন্ডর েমব সতাদল। আপমি একটি 
মবোিাে সোদবি ো স্ক্ািাদরর সরতদর 
কদেক মমমিট সথদক একঘন্া অবমধ থাকদত 
পাদর।

েমতিোলী সচৌম্বক সষেত্র এবং সরমডও 
তরগি ব্বহার কদর এটি আপিার 
মমতিষ্ক বা সমরুেদন্ডর মরতদরর একটি 
েমব ততরী কদর। স্ক্াদি একজি 
MS মবদেেজ্ সকাদিা প্রেোহ দেখদত 
পাদরি এবং সকাি ষেমত ো MS বোরা 
�ৃষ্ট হদেদে। ষেমতগ্রতি এলাকাদক এই�ব 
“সপ্ক” বা “সল�ি”(ষেত) বলা হদে 
থাদক। স্ক্াি প্রমক্রো েন্ত্ররাহীি মকন্তু 
আপিাদক ঘরঘর আওোজ শুিদত হদব 
আর আপিাদক এক একা ো েমেম 
এরকম অিরূুমত হদত পাদর।

এমআরআই স্ক্াি MS মির্ভদের �বদচদে 
�ঠিক উপাে। 90% মািদুের MS 
এইরাদব মির্ভে করা হে।

েোম্োর পোংচোর
একটি লাম্বার পাংচার (বা ‘সমরুেন্ড ট্াপ’) 
�মে একটি �ূচঁ আপিার মপদঠর িীদচর 
মেদক আপিার সমরুেদন্ডর মােখাদি খামল 

জােোে অল্প একটু �ুমকদে সেওো হে আর 
তরল পোথ্ভ সটদি বার কদর পরীষো কদর 
সেখা হে সে আপিার মমতিষ্ক আর সমরুেদন্ড 
ইমম্উি ম�দটেম �মক্রে মক িা  
(এটি হে িা েমে আপিার MS িা থাদক) – 
এই লষেরগুমল োদত অন্তে্ভত “এবটিববি” 
থাদক সবাো োে সে আপিার MS হবার 
খুব সবেী �ম্াবিা আদে।

�ূচঁটি সেখাদি �ুকদব স� জােোটি অ�াে 
করার জি্ আপিাদক মকেু সেওো হদব।তা 
�দত্বও তা আরামোেক িাও হদত পাদর 
আর আপিার মাথাব্থাও হদত পাদর। 
এমআরআই স্ক্াি আ�ার পর লাম্বার 
পাংচার সবেী ব্বহার করা হে িা। আপমি 
জদম সেখাদি �ুই োে মকেু সেওো করমে। 
এটা এখিও অস্বমতিকর হদত পাদর এবং 
আপমি একটি মাথা ব্াথা মেদত পাদর। এখি 
আমরা এমআরআই স্ক্াি, কটিদেদের 
পাংচার তাই প্রােই ব্বহার করা হে িা।

‘সম্োবনো উসয়ক কেও�োর 
পরীষেো’
এই পরীষো ব্বথিা মেদে সেখা হে কত দ্রুত 
বাত্ভ া আপিার মমতিষ্ক এবং আপিার সচাখ, 
কাি এবং ত্বদকর মদধ্ চলাচল কদর। MS 
েমে আপিার েরীদরর এই অংেগুমলদত 
থাকা স্ােুর চারপাদে মাইমলিদক ষেমতগ্রতি 
কদর থাদক তাহদল আপিার প্রমতমক্রো শ্লথ 
হদত।

MS ক ী ?  21



আপিার সচাখ পমরমাপ করার জি্,আপমি 
একটি পে্ভ াে িকো সেখাদিা হদব। 
ইদলকদরিাড পমরমাপ কদর মকরাদব আপিার 
মমতিষ্ক আপমি মক সেখদেি স� মবেদে 
প্রমতমক্রো জািাে। আপিার শ্রবরেমতি 
পরীষো করার জি্ আপিাদক সহডদ�াি 
লামেদে মলেক সোিাব। আদরকটি পরীষোে 
আপিার ত্বদক সোট েক সেওো হদব(এটি 
অদিকটা ‘মপি এবং �ূচঁ’ বদল মদি হে) এবং 
আপিার মাং�দপেীর প্রমতমক্রো মাপা হে।

আপনোয়ক বেো হয়�য়ে কয 
আপনোর MS আয়ে
আপিার MS আদে এটি জািদল আপিার 
মদি প্রবল অিরূুমত আ�দত পাদর। 
এটি খুবই স্বারামবক সে আপিার মদি 
অস্বমতি, রে, মবমঢ়ূ হওো বা হতবমুদ্ধ হদত 
পাদরি। মকন্তু আপমি মিমশ্চত থাকদত 
পাদরি সে আপমি সরদবমেদলি সে আপিার 
সরেি(মমতিষ্ক) টিউমাদরর মত মারাত্ক মকেু 
হদেদে। অবদেদে আপমি জািদত সপদরদেি 
সে �ম�্াটি মক আর তা আপিার কল্পিা 
িে আর আপমি মিদজর সেখাদোিা ও 
মচমকত�া �ম্পদক্ভ  মচন্তা করার জি্ পেদষেপ 
মিদত পাদরি।

আপিার প্রমতমক্রো োই সহাক িা 
সকি, আমরা এখাদি আপিাদক �মথ্ভি 
করমে। স�খাদি আমাদের MS সহল্পলাইি, 
আমাদের অিলাইি এবং মমুরিত তথ্ এবং 
আমাদের থিািীে গ্রুপ এবং আমাদের 
ওদেব�াইদট স�ারাম আদে।

 • MS সহল্পলাইি 0808 800 8000 
(স�ামবার সথদক শুক্রবার �কাল 9টা-
রাত 9টা। ব্াঙ্ক েুটির মেি বন্)

 • আপিার মিকটতম গ্রুপ, MS সক্রি 
বা মবদেেজ্ খুজঁিু  
mssociety.org.uk/near-me 

 • mssociety.org.uk/forum 
আমাদের স�ারাদম MS ব্মতিদের �াদথ 
চ্াট করুি

োরা �ম্প্রমত সজদিদেি সে তাদের 
MS আদে তাদের সষেদত্র আমাদের েটুি 
পুমতিকাগুদলা ‘খুব �ম্প্রমত MS ধরা পদেদে’ 
ও ‘ MS-র উপ�ে্ভ �হ জীবি’ উপকারী 
হদত পাদর

“আবম স্বতি অনভুব 
কয়রবেেোম যখন আমোয়ক বেো 

হ�বেে। কযন এক বে  
 কবোঝো আমোর কোঁধ কথয়ক কনয়ম 
কিে।  কসই কয়�কটি কসয়কয়ডে 
বকেুই বেেো� বন। তোই আবম 
েুটি বনয়�বেেোম আর বসদ্োন্ 

বনয়�বেেোম কয েুটি কথয়ক বফয়র 
মনপ্রোর বেয়� আবম এই ববষয়� 

জোনব”
এেোয়নোর
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MS এর বববভন্ন ধরর
প্রদত্দকরই MS মরন্ন। বলা হদে 
থাদক সে MS প্রধািত: েধুরদরর হদত 
পাদর

অমধকাংে মািদুের MS-এ  মমতিষ্ক 
বা সমরুেদন্ডর মদধ্ প্রেোহ  আর তার 
�দগি বরেোপ্স আদে। এদক ‘মরলামসেং MS ‘ 
বলা হে। এই সষেদত্র ওেুধ �হােতা করদত 
পাদর।

একটি সোট �ংখ্ার MS সকাি প্রোহ 
বা মরলাসে োোই ক্রমােত খারাপ হদত 
থাদক। এই ‘প্রেমতেীল MS ‘ অদিক কঠিি 
আর এই ধরদরর উপ�দে্ভর মচমকত�া আদরা 
সবেী েসু্কর।

এই ধরদির মদধ্ MS-সক আদরা মতিরাদব 
মবরতি করা সেদত পাদর:

 • মরলামসেং সরমমটিং MS

 • প্রাথমমক প্রেমতেীল MS 

 • মধ্ম প্রেমতেীল MS 

মাদে মাদে মবমরন্ন ধরদির MS-র �ারক 
মবদেেজ্দের কাদেও স্পষ্ট িে।

তাদের মদধ্ একটি বে পাথ্ভক্ হল 
আপিার ‘মরলাসে’ হে মকিা

বরেোপ্স
অমধকাংে মািেু োদের MS ধরা 
পদেদে তাদের মরলাসে মেদে শুরু 
হে। মরলাসে হল একটি মিমে্ভষ্ট �মদের 
পদর েখি আপিার MS মথিমতেীল মেল, 
আপিার ইমমউি ম�দটেম আপিার 
স্ােুদক আক্রমর কদর। এই তাদের 
চারপাদে মোইবেন সলদপ প্রেোহ ঘটাে। এই 
ষেমতর �দল স্ােু মেদে �ংদকত চলাচল বন্ 
হদে োে এবং MS এর উপ�ে্ভ সেখা সেে।

মেি, �প্তাহ বা মা� ধদর উপ�ে্ভ ইমতমদধ্ 
সেমি মেল তার সথদক খারাপ হদত শুরু 
কদর বা িতুি উপ�ে্ভ সেখা সেে। আপিার 
েরীর ষেমতগ্রতি মাইমলিদক সমরামত করার 
েথা�াধ্ সচষ্টা কদর তারপর উপ�ে্ভ রাল 
হদত শুরু করদত পাদর বা �মূ্পর্ভরাদব রাদলা 
হদত পাদর। এই রাদলা হওোদক “সরমমেি” 
বলা হে। আপিার মকেু লষের, অষেমতা 
বা স্ােুর ষেমত সথদক সেদত পাদর। �মদের 
�াদথ �াদথ এটি আপিার েরীদরর এই ষেমত 
সমরামত করা ক্রমােত কঠিি হদত থাদক। 
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ডাতিাররা আদে মদি করদতি সে 
সরমমেদির �মে MS সকাি ষেমত ঘটাে 
িা। এখি আমরা জামি সে সরমমেদির �মে 
MS আপিার স্ােুর ষেমত করদত পাদর।

ককন বরেোপ্স গুরুত্বপরূকে?
MS মরলাদসের মাদি হদছে সে এই 
প্রেোহ আপিার মমতিষ্ক এবং সমরুেন্ড 
ঘটদে।আমাদের কাদে এই মহূুদত্ভ  সে 
MS মচমকত�া আদে তাদত এই প্রোদহর 
েরুর একটি এই মরলাসে ও উপ�দে্ভএর  
মচমকত�া �ম্ব। এই মচমকত�ার 
মদধ্ আদে করোি পবরবতকে ন করোর 
কথরোবপর (DMT)। এটি মিদল কম 
গুরুতর মরলাসে অথ্ভ করদত পাদরি 
এবং এটি আপিার অষেমতা বা 
উপ�ে্ভ অবিমত ঘটাদিার দ্রুততা 
কমাদত পাদর।

মরলাসে োো MS-র মচমকত�া অদিক 
কঠিি। মকেুমেি আদে পে্ভন্ত এই MS-র 
(প্রেমতেীল MS ) সকাি ধরদির সকাি 
ওেুধ মেল িা। অবথিা পাল্াদছে আর মদি 
করা হদছে প্রথম ওেুধ 2017 বা 2018 �াদল 
লাইদ�ন্স পাদব বদল আো ো প্রেমতেীল 
MS এর মকেু অংদের সষেদত্র �াহাে্ করদত 
পাদর।

আপমি MS মচমকত�া মবেদে পাতা 29-সত 
পেদত পারদবি।

MS বরেোবপ্সং করবমটিং MS
এই ধরদির MS-র �দগি আপমি মরলাদসের 
(উপ�ে্ভ খারাদপর) আর পুিরুদ্ধার 
(সরমমেি) বোরা অি�ৃুত একটি প্াটাি্ভ 
আদে। আপিার অষেমতা বা উপ�ে্ভ 
মরলাদসের মদধ্ খারাপ হদব িা মকন্তু 
সরমমেদির পর এটি আদের সচদে আদরা 
খারাপ হদত পাদর। �মদের �দগি �দগি 
েরীদরর সমরামত করা কঠিি হদে 
পদে।  অতএব আপিার অষেমতা বা 
উপ�ে্ভ খারাপ সপদত পাদর মবদেে কদর েমে 
িা আরদম্ই মচমকত�া শুরু িা কদরি।

MS ধরা পো মািদুের প্রাে 85% সলাদকর 
এই ধরদির MS মেদে শুরু হে। এটা 
সবমেররাে সষেদত্র কুমে এবং মত্রে বের 
বে�ী মািদুের ধরা পদে। সমদেদের 
এটি পুরুেদের সথদক সকি সবেী হে আর 
োর কারি আমরা এখদিা বেুদত পামর 
মি। স�খাদি প্রাে এক ডজি করোি এখন 

অ
�
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া
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পবরবতকে ন করোর কথরোবপর (DMTs) 
MS মরলামসেং-র সষেদত্র কাে্ভকর।

আমাদের পুমতিকা ‘মরলামসেং সরমমটিং MS 
সবাো’

প্রোথবমক প্রিবতশীে MS
শুরু সথদকই প্রাথমমক প্রেমতেীল 
MS-এ মরলাসে থাদক িা। তার কারর 
এই  সে এই ধরদরর MS-এ অদিক 
কম প্রেোহ থাদক। কারর এটি স্ােুদক 
�রা�মর আক্রমর কদর আর অষেমতা 
বা উপ�ে্ভ �াধাররত সবে ধীর েমতদত 
সবদে ওদঠ। 

এই ধরদরর MS 10-15% মািদুের 
হে। পুরুে আর মমহলাদের এটি হওোর 
�ম্াবিা �মাি �মাি। মািেু তাদের 
40 বেদর বা তার সবেী বেদ� হদত 
পাদর। কারর DMTs ো আমাদের আদে তা 
প্রোহ কমাদত পাদর মকন্তু স�গুমল প্রেমতেীল 
MS-র মবরুদদ্ধ কাজ কদর িা।

খুব কম �ংখ্ক মািদুের (20 সত 1 জি) 
জি্ তাদের MS ক্রমােত খারাপ হে মকন্তু 
তেপুমর মরলাসে থাদক। মচমকত�া প্রোহদক 
�হােতা কদর মকন্তু প্রেমতেীল অংেদক 
কমাদিার সকাি মচমকত�া সিই। 

প্রাথমমক প্রেমতেীল MS �ম্পদক্ভ  আদরা 
জািার জি্ আমাদের পুমতিকা ‘প্রেমতেীল 
MS �ম্পদক্ভ  জািিু’ পেুি।

অপ্রধোন প্রিবতশীে MS
েমে আপিার ইমতমদধ্ MS সরমমটিং 
মরলামসেং MS থাদক তদবই আপিার এই 
MS হদত পাদর। আপিার েরীর আর 
মাইমলি সমরামদতর কাজ করদত পাদর িা, 
তাই পুিরুদ্ধাদরর বোরা অি�ৃুত মরলাদসের 
প্াটাি্ভ সেে হদে আদ�। প্রোহ এবং মরলাসে 
�াধাররত বন্ হে বা খুব কম ঘদট। 

আপিার MS এখি �রা�মর স্ােুর ষেমত 
কদর। এই পে্ভন্ত আপিার অষেমতা বা 
উপ�ে্ভ মরলাদসের মদধ্ মথিমতেীল মেল 
থাদক। এখি এটি ধীদর ধীদর খারাদপর মেদক 
োে। অতীদত, এটা �াধাররত মরলামসে-এর 
জি্ প্রাে 20 বের �মে সলদেমেল 
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MS মাধ্মমক প্রেমতেীল MS-এ 
রূপান্তমরত হদত। DMTs-সক ধি্বাে এই 
পমরবত্ভ দির জি্:

 • কম মািেু মাধ্মমক প্রেমতেীল MS 
তিদর সেদত পাদরি

 • োদের এটি হে তাদের �াহাে্ করদত 
পাদর োদত এটি সেমরদত ঘটদব

ডাতিারদের পদষে জািা �হজ িে কখি 
আপিার MS মাধ্মমক প্রেমতেীদল পমররত 
হদেদে। আপিার অষেমতা বা উপ�ে্ভ 
অন্তত েে মা� ধদর মথিররাদব খারাপ হদেদে 
তাহদল �ম্বত আপিার মরলামসেং MS 
মাধ্মমক প্রেমতেীল পমররত হদেদে। 

কারুর MS মাধ্মমক প্রেমতেীল MS 
মহ�াদব আরম্ হে িা। আপিার প্রথদম 
এটি ধরা পেদত পাদর মরলামসেং MS ধরা 
পোর আদে। এই ঘটিা ঘটদত পার তখিই 
েখি আপিার MS মরলামসেং-এর লষের 
মেল মকন্তু স�গুমল উদপমষেত হদেদে বা রুল 
সরােমির্ভে হদেদে। 
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আমাদের পুমতিকা ‘প্রেমতেীল MS সক 
জািিু’ পদে মাধ্মমক প্রেমতেীল MS 
�ম্পদক্ভ  জািিু।

অ-ববপজ্জনক MS?
মকেু মািেুদক বলা হে সে তাদের ‘ষেমতকর 
MS’ আদে। ‘অ-মবপজ্জিক’ �াধাররত স�ই 
MS ো ষেমতকর িে। উপ�ে্ভ খুব হালকা, 
কদেকটি অথবা সকাি মরলাসে সিই। 30% 
মািদুের এই ধরদরর লষের হে।

MS-সক ‘অ-মবপজ্জিক’ বলা মবভ্ামন্তকর 
হদত পাদর। এর মাদি এই িে আপিার MS 
আপিাদক প্ররামবত করদব িা। আপিার 
মরলাসে বা অদিক অষেমতা বা অদিক 
উপ�ে্ভ প্রচুর আদে িা থাকদত পাদর মকন্তু 
আপমি লোমন্ত বা আপিার মচন্তা বা ্ৃমতর 
�ম�্া সথদক রুেদত পাদরি।

আমরা সেখদত পামর সে  এমআরআই 
স্্যোন কথয়ক কসই MS হালকা মকন্তু এর 
অথ্ভ এই িে সে মএ্ট আর �মক্রে িে। এটা 
এখিও আপিার মমতিষ্ক এবং সমরুেন্ড 
এমিমক েখি আপিার মরলাসে সিই তখিও 
ষেমত করদত পাদর। বস্তুত অমধকাংে 
ষেমত MS কাররগুদলা অলমষেত োে এবং 
শুধুমাত্র স্ক্াদি সেখা োে। 
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‘অ-মবপজ্জিক’ MS হঠাৎ আদরা �মক্রে 
হদত উঠদত পাদর। আপমি শুধুমাত্র 
তখিই বলদত পাদররি আপিার MS 
“অ-মবপজ্জিক” েমে আপমি 15 বের বা 
তার সবেী সপেদি তামকদে সেদখি সে MS 
আপিার সকাি ষেমত কদরমি।

“এই অবথিো
আমোর পবরচ� হয়ব নো   

ঠিক কযভোয়ব আমোর চুয়ের  
রঙ আমোর পবরচ� ন�।  

 আবম হয়ত চোই  
 স্োমী, বপতো  
উজ্জ্বে, ববেগ্ধ, 
 ববুদ্মোন এবং   

ে�োে।ু এখোয়নই কশষ।”
মোটিকে ন



MS বচবকতসো

MS-র সকাি আদরাে্ সিই মকন্তু 
মবমরন্ন উপাদে তার মচমকত�া করা 
োে। MS-র উপ�দে্ভর অদিক 
মচমকত�া আদে। এর মদধ্ আদে 
ওেুধ, ম�মজওদথরামপ এবং বা মবকল্প 
বা পমরপূরক মচমকত�া।

MS-র িবত কমোয়নো এবং বরেোপ্স 
কোটোয়নো
�বদচদে বে েীঘ্ভদমোেী পাথ্ভক্ মািেু 
করদত পাদরি তাদের করোি পবরবতকে ন 
করোর কথরোবপ (DMT) মিদে। এটি ‘সরাে 
পমরবত্ভ ি’ বলা হে োর মাদি হল সরাদের 
ধারা পাল্াদিা, শুধু উপ�দে্ভর সমাকামবলা 
করা হে িা। 

এটি করদত পাদর:

 • শ্লথ করা োদত কক কম দ্রুততাে 
আপিার অষেমতা বা উপ�দে্ভর 
অবিমত ঘদট

 • আপমি মকরাদব মরলাসে হওো কমাদত 
পাদর আর হদলও তা কম গুরুতর হে 

মকেু মকেু মািদুের জি্ এই ওেুধ রাল কাজ 
কদর সে সকাি লষের থাদক িা োদত সবাো 
োে সে তাদের MS এই মহূুদত্ভ  �মক্রে আদে। 

আমাদের হাদত বত্ভ মাদি একমাত্র 
DMTs আদে ো MS-র মবরুদদ্ধ কাজ 
কদর। আিদন্দর মবেে হল, এটা আো করা 
হদছে সে একটি ড্াে ো প্রেমতেীল MS-র 
জি্ কাজ কদর, োর িাম ocrelizumab 
তা 2017 বা 2018 �াদল পাওো োদব।

DMTs �ম্পদক্ভ  আদরা জািার জি্ 
আমাদের পুমতিকা ‘MS সরাে পমরবত্ভ ি 
করার সথরামপর (DMTs)’ এবং প্রমতটি 
ড্াদের �্াক্টেীট আপমি এখাদি পাদবি 
mssociety.org.uk/dmts

বরেোয়প্সর বচবকতসো
মকেু মেৃ ুমরলাদসের জি্ সকাদিা মবদেে 
মচমকৎ�ার প্রদোজি হদব িা (শুধু আপিার 
DMT েমে আপিার িজদর থাদক)। আপমি 
সটেরদেড মিদে একটি েট্ভ  সকাদ�্ভর মাধ্দম 
আপমি সেখদত পাদরি সে গুরুতর মরলাসে 
মকরাদব প্রমতহত করা োে। এই একটি বমে 
মহ�াদব অথবা একটি ‘মড্প’ ো একটি মেরা 
মেদে প্রদবে করাদিা হে। একটি মরলাদসের 
মচমকত�া করা িা করার উপদর তার বোরা 
সকাি থিােী অষেমতার মবেদে সকাি পাথ্ভক্ 
হে িা। 
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পুিব্ভা�দির মাধ্দম আপমি �াহাে্ সপদত 
পাদরি। এর মাদে আদে ম�মজওদথরামপ, 
অকুদপেিাল সথরামপ,খাবাদরর মবেদে 
পরােে্ভ এবং কম্ভদষেদত্র এবং আপিার 
বামেদত পরামে্ভ ও �হােতা এদত আদে।

আমাদের পুমতিকা ‘একটি মরলাসে ম্াদিজ 
করা’ সত এ মবেদে আদরা অদিক বলা 
হদেদে।

“ আমোর জীবন বেে   
বে পবরবতকে ন আমোর   

করোি বনরকেয়�র কয়�কমোস  
পয়র হয়�বেে। আমোর 

কেখো হে আমোর ভববষ্যয়তর 
স্োমীর সোয়থ এবং যবেও 
বকেু বনয়ষধ আমোর 
জীবয়ন এয়সবেে বকন্তু 

যো আবম আশো কয়রবেেোম 
তো আবম কপয়�বে। “

করয়চে

উপসিকে ম্যোয়নজ বো পবরচোেন 
করো
MS উপ�ে্ভ সমাকাদবলার জি্ ওেুধ আর 
প্রচুর সথরামপর আদে। এদত �ব উপ�ে্ভ 

�মূ্পর্ভরাদব রাদলা িাও হদত পাদর এদত 
জীবিোপি �হজ হে।

ম�মজওদথরামপ সপেী েতি হদে োওোর 
সষেদত্র আপিাদক �াহাে্ করদত 
পাদর। অকুদপেিাল সথরামপ (কম্পিদক সে 
আপমি মিেন্ত্রর করদত পাদরি িা) কম্পদির 
মদতা মকেু মবেদে �াহাে্ করদত পাদর। এই 
সথরামপ বােীদত বা কম্ভদষেদত্র চামলদে সেদত 
পাদরি, কাদজর রেবেল ঘটিদে এবং একটি 
মবদেে লষেদরর জি্ ব্বহামরক �মাধাি 
বা সকৌেল খুজঁদত।

MS-র �দগি মকেু মািেু পমরপূরক এবং 
মবকল্প সথরামপর ব্বহার কদরি। ম্াদ�জ, 
মরদলেক্ স�ালমজ, সোেব্াোম, আকুপাংচার 
এবং তাই’মচ এর মকেু উোহরর।  এই 
ধরদরর মচমকত�া মক একটি প্ররাব আদে 
তার �ুস্পষ্ট প্রমার সিই মকন্তু মকেু মািেু 
মদি কদরি সে এগুমল উপ�ে্ভ সমাকামবলাে 
�হােতা করদত পাদর অথবা তা শুধু তাদের 
�াধারররাদব রাল সবাধ করদত �হােতা 
কদর। 

আমাদের পুমতিকা ‘পমরপূরক এবং মবকল্প 
ওেুধ’ মবতিামরতরাদব এই সথরামপর মবেদে 
জািাে আর সেখুি আমাদের পুমতিকা 
‘ব্াোম এবং ম�মজওদথরামপ’ 
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ক্রেস বো মোনবসক চোপ
অদিদক বদলি সে মািম�ক চাপ তাদের 
MS-সক প্ররামবত কদর আর তাদের অবথিা 
খারাপ হে।  আপিার স্রে� মাত্রা কমমদে 
স্পষ্টরাদব আপিার �ামমগ্রক স্বাদথি্র 
উন্নমত করদত পাদরি এবং আপমি রাদলা 
অিরুব করদবি। মকেু েদবেরাে MS এবং 
মািম�ক চাদপর মদধ্ একটি সোোদোে 
পাওো সেদে মকন্তু �ব েদবেরাে িে। 
সেখা সেদে সে েীঘ্ভ �মে ধদর মািম�ক চাপ 
মরলাসেদক মরিোর করদত পাদর।

আমাদের ওদেব�াইট মািম�ক চাপ, উদবেে 
এবং মকরাদব রালরাদব এটি পমরচালিা 
করা োে তার উপদর একটি পৃষ্ঠা রদেদে। 

আপবন যো খোন 
�ুথি, �ুেম খাে্ আমাদের �বার জি্ 
রাল। MS-র মত একটি েীঘ্ভদমোেী 
অবথিার �দগি মামিদে মিদত স্বাথি্কর 
খাে্ার্া� খুব গুরুত্বপূর্ভ। 

MS থাকা অদিক মািদুেরা তাদের খাওো 
মিদে খুব েত্ন সিি। তারা আো কদরি সে 
এটা তাদের MS মরলাসে কমাদত পাদর। 
েমেও সকউ সকউ মবদেে ‘MS খাে্র্া� 
অি�ুরর কদরি মকন্তু এর উপকারীতার 
মবেদে প্রমাদরর অরাব আদে।

আমাদের একটি পুমতিকা ‘পথ্ ও পুমষ্ট’ 
আদে সে খাে্ মেদক তামকদে বলা আদে 
োদত রান্না, মরটামমি এবং মবদেে ‘MS 
খাে্র্া�’ �ম্পদক্ভ  বলা হদেদে।

ব্যো�োম
োরীমরকরাদব �মক্রে খাকদল আপিার 
অদিক উপকার হদব েমে আপিার MS 
থাদক। এর মাদি এই িে সে আপিাদক 
সখলদতই হদব েমে তা আপিার জি্ 
�ঠিক বদল মদি িা হে। এটা এমি সকাি 
মক্রোকলাদপ হদত পাদর ো আপিার পদষে 
উপেুতি সেমি বাোি করা, হাঁটা বা ব্াোম 
ো আপমি বােীদত করদত পাদরি। 

মিেমমত ব্াোম মকেু MS উপ�ে্ভদক 
কমাদত পাদর বদল সেখা মেদেদে সেমি লোমন্ত, 
মতূ্রােে এবং মলােদের �ম�্া আর সপেী 
েতি হদে োওো আর মখচুঁমি। এটা �াহাে্ 
করদত পাদরি �চল থাকদত েমে আপিার 
মকেু অষেমতা থাদক আপিার সপেীদক 
েমতিোলীদক আর আপিার অগিমবি্া� 
উন্নমত ঘটিদে। এটা আপিার সমজাজ রাল 
রাদখ আর আপিার ্ৃমত আর মচন্তােমতিদক 
ধারাদলা রাদখ।এটি গুরুত্বপূর্ভ কারর MS 
এই �ব মকেুদক প্ররামবত করদত পাদর।

আপমি আমাদের মডমরমড ‘MS মিদে 
ব্োম চচ্ভ া’ আমাদের পুমতিকা ‘ব্াোম এবং 
ম�মজওদথরামপ’ এবং আমাদের ওদেব�াইদট 
‘ব্াোম’ পাতাে আদরা অদিক তথ্ আর 
পরামে্ভ পাদবি। 
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উপসিকে বনয়� কক সোহোয্য করয়ত 
পোয়র?
মবমরন্ন স্বাথি্ এবং �ামামজক েত্ন 
মবদেেজ্রা প্রচুর �াহাে্ করদত 
পাদরি। এদত আদেি বাকেমতি এবং 
রাো সথরামপটে, সেৌচাচার উপদেষ্টাদের 
(আপিার মতূ্রােে বা মলােদের �ম�্ার 
জি্), ম�মজওদথরামপটে, মদিামবজ্ািী এবং 
অকুদপেিাল সথরামপটে। 

উপ�ে্ভ: ‘ব্াোম এবং ম�মজওদথরামপ’, 
‘কথা বলার অ�ুমবধা’, ‘লোমন্ত’, ‘সপমের 

মখচুঁমি এবং েতি হদে োওো’, ‘মতূ্রােে 
�ম�্া পমরচালিা’ ও ‘ MS মলােে 
পমরচালিা’। আমাদের ওদেব�াইট এবং 
MS সহল্পলাইদি তাদের �ব মববরর 
আদে। তাদের এবং অি্দের খুদঁজ মিি: 

mssociety.org.uk/ms-resources/
key-publications 

িভকে োবথিো এবং MS

MS প্রােই মমহলাদের এমি বেদ� হে েখি তারা �ন্তাি হওো মিদে মচন্তা 
করদেি। আপমি এখিও এটা করদত পাদরি। MS ের্ভ বতী হওোদক কঠিি কদর 
সতাদল িা।  আপিার কম মরলাদসের �ম্াবিা থাদক েখি ের্ভ বতী হি। তদব 
�ন্তাি প্র�দবর পর এদকর পর এক হবার �ম্াবিা থাদক েমে আপমি DMT িা মিদে 
থাদকি। েীঘ্ভদমোেী রাবিাে ের্ভ বতী হদল MS পমরমথিমত খারাপ হে িা।

আপমি ের্ভ বতী হদল এর মাদি এই িে স� আপিার MS ওেুধ গ্রহর বন্ 
করদতই হদব। আপমি ের্ভ াবথিার মকেু ওেুধ মিদত পাদরি আর DMTs মিদত 
পাদরি িা। আপিার MS মবদেেজ্দক জািাি সে আপমি আপমি একটি 
পমরবার শুরু করার মচন্তা করদেি এবং তারা আপিাদক পরামে্ভ সেদবি।

আমাদের পুমতিকা “মমহলাদের স্বাথি্  ” আর আমাদের প্রমতটি DMT-র �্াক্টেীদট 
এমবেদে আদরা পেিু।
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MS কসোসোইটি কীভোয়ব সোহোয্য করয়ত পোয়র?

আমরা MS সরােী এবং তাদের পমরবার, 
োরা সেখাদোিা কদরি স�ই সকোরার আর 
এবং বনু্দের �হ হাজার হাজার মািেুদক 
�হােতা কমর। আমাদের �মথ্ভি এবং তথ্ 
প্রোদির থিািীে গ্রুপ �ারাদেদে েমেদে 
আদে। আপিার কাদে থাকা থিািীে গ্রুপদক 
খুমঁজ মিি mssociety.org.uk/near-me

আপমি ফ্ীদ�াি MS সহল্পলাইি 
0808 800 8000 সথদক সোপিীেরাদব 
�হােতা এবং তথ্ সপদত পাদরি বা তাদের 
ইদমল করদত পাদরি  
helpline@mssociety.org.uk

আপমি আমাদের পুমতিকাগুমল এবং MS-র 
�দগি জীবি কাটাদিার প্রমতটি মবেদে 
�্াক্টমেট সেখদত পাদরি:  
mssociety.org.uk/ms-resources/
key-publications 

তাদের মবিামদূল্ MS সহল্পলাইি সথদক 
অড্ভ ার করুি।

আমাদের অিলাইি স�ারাম ো আমাদের 
ওদেব�াইদটর একটি অংে তাদত MS 
বোরা প্ররামবত প্রচুর মািেু আপমি 
পাদবি।স�খাদি োদের �ম্প্রমত MS ধরা 
পদেদে তাদের জি্ একটি অধ্াে আদে।
mssociety.org.uk/forum 

িয়বষরো 
েদবেরা MS -র মবরুদদ্ধ মহাি অগ্রেমত 
অজ্ভ ি কদরদে আর আমাদের �দগির োদের 
MS আদে তাদের জীবদি �মত্কাদরর 
পাথ্ভক্ ততমর কদরদে। আমরা সকি MS 
হে, তার মচমকত�া বা এটির অগ্রেমত 
কমাদিার িতুি েদবেরাে অথ্ভ মবমিদোে 
কদরমে। আমরা উপ�দে্ভর জি্ রাল 
মচমকত�া �ন্ািও করমে্ আমরা মািদুের 
জীবি সক আদরা রাল কদর তুলদত পমরদেবা 
ততরী করমে। জািিু আমরা মক মবেদে অথ্ভ 
মবমিদোে করমে করমে, �ব্ভদেে তবজ্ামিক 
আমবম্রিো মক হদেদে আর আপমি মকরাদব 
�হােতা করদত পাদরি mssociety.org.
uk/research 

জবেত কহোন!
আপমি MS স�া�াইটির একজি �ে�্ 
হদছেি িা সকি ? আদরা জািদত হদল 
আমাদের �মথ্ভক সকোর টিমদক  
0300 500 8084-সত কল করুি বা এ 
আমাদের ওদেব�াইট mssociety.org.uk 
সেখুি।
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আমোয়ের অত্যোবশ্যক তহববে 
বোেোয়ত সোহোয্য
www.mssociety.org.uk/
fundraising 

কস্ছেোয়সবক
mssociety.org.uk/volunteering 
0300 500 8084

আমোয়ের সোয়থ প্রচোর করুন 
থিোনী� এবং জোতী� তিয়র
campaigns@mssociety.org.uk 
0300 500 8084

MS করবজটেোয়র কযোি বেন
UK MS সরমজষ্টার একটি অিি্ প্রকল্প ো 

MS মিদে আমাদের 
সবাোর এবং 
মািদুের জীবি 
তার প্ররাব এ 
মবেদে তবপ্মবক 

পমরবত্ভ ি মিদে আ�দব। অদিক মকেু 
আমরা MS �ম্পদক্ভ  জামি মকন্তু  
MS-থাকা সলাদকরা আদরা অদিক সবেী 
বলদত পাদরি। কতজি MS-র প্রমতটি 
ধরদরর আদেি ? এটা তাদের কীরাদব 
প্ররামবত কদর? মক মক পমরদেবা অমধকাংে 
প্রদোজি হে?

এখাদিই UK MS সরমজষ্টাদরর প্রা�মগিকতা। 
এই তবপ্মবক প্রকল্প মিোমিক তথ্ আর MS 
থাকা জিেদরর �রা�মর অমরজ্তা মেদে 

ততরী NHS তথ্রান্ডার । MS মিদে বা� 
করার েমব ততরীদত �াহাে্ কদর। এই জ্াি 
MS সরােীদের জি্ উন্নেি ও েদবেরা, 
েত্ন এবং পমরদেবার আমলূ রূপান্তর ঘটাদত 
পাদর।

সে সকউ োর বে� 18 বেদরর সবেী 
আর মিমশ্চতরাদব MS মিমর্ভত হদেদে, 
মতমি একটি ই-সমইল ঠিকািা মেদে MS 
সরমজষ্টাদর সোে মেদত পাদরি। সরমজষ্টার 
করুি  msregister.org 
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নতুন পবরভোষোগুবের ব্যোথ্যো
অ্যোবটিববি  – এগুমল আপিার ইমমউি 
ম�দটেম বোরা ততমর করা হে আর সে  
রাইরা� এবং ব্াকদটমরো আপিার 
েরীর স�াদক তাদের ধ্ং� কদর। আপিার 
সমরুেদন্ডর চারপাদের তরদল েমে 
অ্ামন্বমড পাওো োে তাহদল এটি একটি 
েমতিোলী �ংদকত সে আপিার MS আদে

কক্রিী� স্ো�ুতন্ত্র – আপিার মমতিষ্ক এবং 
সমরুেন্ড। স্ােু েটুির মদধ্ বাত্ভ া বহি 
কদর। এই �ংদকত আপিার েরীদরর 
মবমরন্ন অৎে মকরাদব কাজ কদর তা 
মিেন্ত্রর কদর। 

করোি পবরবতকে ন কথরোবপ (DMT)  – 
ওেুধ ো ব্বহার করা সেদত পাদর েমে 
আপিার MS মরলাসে হদে থাদক। তারা 
আপিার মরলাসে হওো কম করাে 
বা তাদের কম গুরুতর কদর। তারা 
শ্লখ করদত পাদর আপিার উপ�ে্ভ বা 
অষেমতার অবিমত অবিমত। বত্ভ মাদি 
DMTs প্রেমতেীল MS-র মবরুদদ্ধ কাজ 
কদর িা

ইবমউন বসয়টেম – মকরাদব আপিার 
েরীর ো আপিার েরীদর �ংক্রমর 
ঘটাে বা সরাে �ৃমষ্ট কদর (রাইরা� এবং 
ব্াকদটমরোর মত) তা সথদক রষো কদর। 

MS – হদল এই ম�দটেদম সোলমাল হে এবং 
এটা আপিার সকম্রিে স্ােুতন্ত্রদক আক্রমর 
কদর

প্রেোহ  – আপিার ইমমউি ম�দটেম 
প্রমতমক্রো মহদ�দব আক্রমর কদর আর এটি 
ষেমতগ্রতি এলাকাদত আদরা রতি ও ইমমউি 
সকাে পাঠাে আর তাদত ষেদতর থিািটি �ুদল 
োে। েখি মমতিষ্ক এবং সমরুেদন্ডর প্রোদহর 
মচমকত�া হে িা,তখি তা স�গুমলদক িষ্ট 
করদত শুরু কদর আর এটি MS উপ�দে্ভর 
�ৃমষ্ট হে।

ষেত (এেোেোও ‘কলেক’ বেো হ�) – 
আপিার মমতিষ্ক বা সমরুেন্ড MS বোরা �ৃষ্ট 
ষেত এলাকা�মহূ। তারা স্ােু মেদে বাত্ভ া 
চলাচলদক বন্ কদর আপিার েরীদরর 
অংদে আপিার মিেন্ত্ররদক প্ররামবত 
কদর। ষেতগুমল এমআরআই স্ক্াদি সেখা 
োে।

এমআরআই (MRI) স্্যোন – আপিার 
মমতিদষ্কর বা সমরুেদন্ডর ‘সচৌম্বকীে অিরুরি 
ইদমমজং’ বোরা ততমর েমব ো সেখাদত পাদর 
সেখাদি MS সকাথাে ষেমত করদে আর 
স্ােুর চারপাদে মাইমলদির প্রোহ
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মোইবেন  – একটি �্াটি বা সস্হপোদথ্ভ 
ততরী আছোেি ো আপিার স্ােুর অংেদক 
রষো কদর। েখি আপিার MS মাইমলিদক 
আপিার ইমমউি ম�দটেম বোরা রুল কদর 
আক্রমর কদর। এই বাত্ভ াগুমল আপিার স্ােু 
এবং আপিার েরীদরর সে অংেদক মিেন্ত্রর 
কদর তাদত বাধা পাে আর MS উপ�ে্ভ 
প্রকাে পাে।

স্ো�ু  – তন্তুরাদব স্াে ুবরাবর ো �ংদকত 
আপিার মমতিষ্ক বা সমরুেন্ড সথদক চলাচল 
কদর। এই িার্ভ  �ংদকত আপিার েরীদরর 
মবমরন্ন অংে মকরাদব কাজ কদর তা মিেন্ত্রর 
কদর এবং �ঠিকরাদব আপিার মচন্তা এবং 
্ৃমতর কাজ মিমশ্চত কদর।

থিেূকো�  – খুব সবেী েরীদর 
ওজদির। একটি বমড মা� ইিদডক্স 
(মবএমআই) 30 এবং সবেী ো NHS 
বোরা �ংজ্ামেত। আপিার BMI 
জািদত www.nhs.uk/Tools/
Pages/ Healthyweightcalculator.
aspx সেখুি।

কলেক  – সেখুি ষেত

বরেোপ্স  – আপিার MS –র িতুি 
আক্রমর আর তার েরুি িতুি উপ�ে্ভ বা 
পুরদিা অবথিার অবিমত। উপ�ে্ভ তারপর 
মমমলদে োে, কম লষেরীে হে বা তারা 
থিােী হদত পাদর
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আয়রো তথ্য
েোইয়রেবর 
আদরা তদথ্র জি্, েদবেরা মিবন্ এবং 
MS �ম্পদক্ভ  মডমরমড মবেদে আমাদের 
গ্রথিাোমরক সোোদোে।

 020 8438 0900  
librarian@mssociety.org.uk  
mssociety.org.uk/library 

তথ্যভোডেোর 
আমাদের পুরস্কার মবজেী তথ্ �ম্পে 
রান্ডার ো MS মিদে জীবদির প্রমতটি মেক 
মিদে আদলাচিা কদর।

020 8438 0999  
shop@mssociety.org.uk  
mssociety.org.uk/   
publications

MS কহল্পেোইন 
মবিামদূল্ MS সহল্পলাইদি সোপিীেরাদব 
মািম�ক �মথ্ভি এবং পমরবার, বনু্ এবং 
োরা সেখাদোিা কদরি তাদের জি্ MS 
বোরা প্ররামবত অি্ কাদরার জি্ তথ্ 
উপলধি করা হে। 

তথ্ সোরােীর মাধ্দম 150 টিরও সবমে 
রাোে পাওো োদছে।

0808 800 8000 
(কোয়জর বেন সকোে 9টো-রোত 9টো, 
ব্যোংক েুটির বেন বন্ধ)  
helpline@mssociety.org.uk

mailto:helpline@mssociety.org.uk


 

এই সম্পে সম্পয়ককে
�ব মািেু োরা MS প্ররামবত আর 
সপোোরা োদের অবোি এই পুমতিকাে 
আদে, মবদেে কদর অ্ালাি ইজাট, 
সমামরি এমি�, অমড্ ওদেি এবং কমম্ভল 
উইলমকি�ি তাদেরদক ধি্বাে জািাই।

এই তদথ্র মবেদে েমে আপিার সকাি 
মন্তব্ থাদক, তাহদল েো কদর পাঠাি : 
resources@mssociety.org.uk uk বা 
আপমি আমাদের অিলাইদি সোট �মীষোটি 
�ম্পন্ন করদত পাদরি: surveymonkey.
com/s/MSresources

েোবব পবরত্যোিী: আমরা েথা�াধ্ 
সচষ্টা কদরমে মিমশ্চত করার জি্ সে এই 
প্রকােিার তথ্গুমল �ঠিক। আমরা সকাি 
ত্রুটির োে স্বীকার করমে িা।তামলকারুতি 
উৎ� সথদক পরামে্ভ মিি।

তথ্যসতূ্র 
সর�াদরন্স একটি তামলকা অিদুরাধ করদল 
পাওো োদব এবং �ব উোহৃত মিবন্ 
MS স�া�াইটি লাইদরেমর সথদক ধার করার 
জি্ পাওো োে (একটি সোট মলূ্ লােদত 
পাদর)। 

Contact the librarian on  
020 8438 0900, or visit  
mssociety.org.uk/library

ফয়টোগ্োবফ
�দটাগ্রাম�র জি্ কৃতজ্তা �াইমি রদল�র 
কাদে (প্রছেে, পৃষ্ঠা13, 16, 23 ও 28), 
অ্াদলক্স সগ্র� (পৃষ্ঠা6 এবং 32) ও অমমত 
সলিি (পৃষ্ঠা19) জদি্।

এই �ংথিািটি বদো হরদ�র 
োপাে আর অমডদো-সতও 
পাওো োদছে।

020 8438 0999 - 
সত কল করুি অথবা  
shop@mssociety.org.uk - 
সত ইদমল করুি
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বরিয়ফোন 0808 800 8000  
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MS ন্যোশনোে কসটিোর  
0300 500 8084 
info@mssociety.org.uk  
supportercare@mssociety.org.uk
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mssociety.org.uk  
facebook.com/MSSociety 
twitter.com/mssocietyuk 

MS কসোসোইটি স্টে্যোডে  
0131 335 4050  
msscotland@mssociety.org.uk 
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028 9080 2802 
nireception@mssociety.org.uk 
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0300 500 8084 
mscymru@mssociety.org.uk
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