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এমএি মল্তিরকে� স্াস্্য িংক্ান্ত কারদেক্ম এবং িোেক উপক�ণগুল্ল অ্যাবল্ে, অ্যারটেল্লেন ফামদোল্িউটিক্যালি, 
স্িলল্জন এবং ি্যারনাল্ফ স্জনজাইম-এ� আল্থদেক অনেুান এবং বারোরজন এফ-এ� ল্িক্া অনেুান দ্া�া িাোর্যপ্াপ্ত 
েরেরে।েফম্যান-লা স্�াচ, মাকদে  স্কল্জএ এবং স্নাোটিদে ি, কার�া�ই ল্বষেবস্তু� উপ� স্কান প্োব ল্েল না।



2 

মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য: মবাস্টিপল স্ক্লেষ্রবাস্িি আক্বান্ত বথ্যস্তিষ্ের জনথ্য একটি স্নষ্েদে স্িকবা

এই স্িষ্ দ্ে স্িকবার স্িষষ্ে

মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি (এমএি) আক্ান্ত ব্যল্তি�া ল্কোরব তারে� মল্তিকেরক রতটা িম্ভব িুস্ �াখরত পার�ন এবং স্াস্্য-
পল্�চরদো প্োনকা�ী স্পিাো�রে� কাে স্থরক িরবদোচ্চ িম্ভাব্য মানক অনরুােী পল্�চরদো� অনরু�াি ক�রত পার�ন স্িই 
ল্বষরে তারে� িাোর্য ক�া� জন্য এই িংল্ক্প্ত ল্নরেদে ল্িকাটি একটি উৎিস্রূপ। এমএি আক্ান্ত ব্যল্তি�া ল্কোরব মল্তিরকে� 
স্াস্্য িংক্ান্ত ল্�রপাটদে  স্থরক িুপাল্�িগুল্ল কারজ লাগারত পার�ন স্িই ল্বষরে এখারন ব্যাখ্যা ক�া আরে: মাল্টিপল 
স্ক্লের�াল্িরি� স্ক্ররে িমে গুরুত্বপূণদে।

এই ল্নরেদে ল্িকা এবং ল্�রপারটদে � স্লখক েরলন একেল আন্তজদে াল্তক মানষু রারে� এমএি ল্নরে বাঁচা� বাতিল্বকতা� 
ল্বষরে অন্তে্দে ল্টি �রেরে। এই স্গাষ্ী� মরি্য অন্তেুদে তি আরেন এমএি আক্ান্ত ব্যল্তিগণ, স্�াগী িংস্াগুল্ল� পক্ স্থরক 
প্ল্তল্নল্িিমেূ, ল্লেল্নল্িোন, গরবষকগণ, ল্বরিষজ্ঞ নািদে এবং স্াস্্য অথদেনীল্তল্বেগণ।

স্িই স্গাষ্ী একটি ল্চল্কৎিামলূক স্কৌিরল� িুপাল্�ি কর�রেন রা� মরি্য অন্তেুদে তি �রেরে: 
�	িুস্ মল্তিকে ল্নরে জীবনরাপন ক�া, অন্যান্য স্�াগগুল্ল� (পাতা 3) ল্চল্কৎিা ক�া িে
�	ল্চল্কৎিাটি কাজ ক�রে ল্ক না তা স্েখা� জন্য এমএি স্�ারগ� কারদোবলী পরদেরবক্ণ ক�রত একটি পল্�কল্পনা (পাতা 4)
�	অবগত, জানারনা� মাি্যরম ল্িদ্ান্ত গ্রেণ (পাতা 5)
�	একজন ল্নউর�ালল্জর্� কারে জরু�ী ল্েল্তিরত পাঠারনা এবং দ্রুত স্�াগ ল্নণদেে ক�া (পাতা 6)
�	স্রখারন উপরুতি, স্�াগ-পল্�বতদে নকা�ী স্থ�াল্প (ল্্এমটি) িে আশু ল্চল্কৎিা (পাতা 6)
�	স্�ারগ� িমতি পরদোরে মল্তিরকে� স্ারস্্য� গুরুত্ব স্বাঝা (পাতা 7-8)।

রল্েও বতদে মারন এমএরি� স্কারনা ল্ন�ামে স্নই, তবওু আমারে� লক্্য েল এটিরক ল্নেন্ত্রণ ক�া� জন্য এবং স্�াগীরে� 
িা�াজীবন ির� থাকা মল্তিরকে� স্াস্্য িবরচরে োরলা �াখা� জন্য ইল্তবাচক পেরক্প ল্নরে এই স্�াগাক্ান্ত ব্যল্তিরে� 
িাোর্য ক�া।

এই স্িষ্ দ্ে স্িকবাটি পডবার পর আপস্ি স্ক করষ্ে পবাষ্রি?
এমএস সহ প্রস্েটি িথ্যস্তি
�	এমএি িংক্ান্ত মল্তিরকে� স্ারস্্য� পল্�রপ্ল্ক্ত েল্্টিরকাণ বঝুরবন এবং ‘িুস্ মল্তিরকে�’ জীবনশিলী স্বরে স্নরবন।
�	স্াস্্য-পল্�চরদো প্োনকা�ী স্পিাোর�� কারে ব্যাখ্যা করুন স্র আপনা� কারে ল্ক গুরুত্বপূণদে এবং ল্চল্কৎিা� 

মাি্যরম আপল্ন ল্ক অজদে ন ক�রত চান। 
�	রতক্ণ পরদেন্ত না আপনা� মরন েে আপল্ন ল্বষেটি োরলাোরব বরুঝরেন এবং রতক্ণ পরদেন্ত না আপল্ন 

োরলাোরব িবল্কেু জানরত পা�রেন ততক্ণ পরদেন্ত প্শ্ন করুন।
�	স্র ল্জল্নিগুল্ল আপনা� স্াস্্য এবং োরলা থাকারক প্োল্বত কর� স্িগুল্ল একটি ্ারেল্�রত ল্লরখ �াখা� 

মাি্যরম আপনা� এমএি পরদেরবক্ণ ক�রত িাোর্য করুন, স্রমন লক্ণাবলী, ল্চল্কৎিা� পার্দে-প্ল্তল্ক্োগুল্ল 
এবং অন্যান্য স্�াগগুল্ল।

�	আপনা� এমএরি� ল্বষরে িূল্চত থাকুন রারত আপনা� স্াস্্যপল্�চরদো প্োনকা�ী আপনা� ল্চল্কৎিা� ল্বষরে 
স্নওো ল্িদ্ান্ত আপল্ন জানারত পার�ন।

ররবাগ স্িরদেষ্ে জস্ডে/স্িকটস্ িথ্যস্তিরবা
�	একজন ল্নউর�ালল্জর্� (বাঞ্ছনীেোরব এমন একজন রা� এমএরি ল্বরিষ আগ্রে আরে) কারে জরু�ী ল্েল্তিরত 

পাঠারনা� কথা বলরবন এবং ্াোগনল্্ক পল্�রষবাগুল্ল স্নরবন।
�	রতটা তাডাতাল্ড িম্ভব একটি ল্্এমটি (রল্ে উপরুতি েে) ল্েরে ল্চল্কৎিা শুরু করুন।

এমএস এর িবারংিবারেবা সহ িথ্যস্তিরবা
�	ম্যাগরনটিক স্�রিারনন্স ইরমল্জং (এমআ�আই) মল্তিরকে� স্্যান ব্যবো� কর� আপনা� এমএরি� পরদেরবক্রণ� 

ল্বষরে আরলাচনা করুন এবং ফলাফলগুল্ল আপনা� জন্য ল্ক অথদে বেন কর� তা� ল্বষরে ল্জজ্ঞািা করুন।
�	এমনল্ক রখন আপল্ন োরলা স্বাি কর�ন তখনও স্�ারগ� কারদোবলী চলরত পা�া� িম্ভাবনা� ল্বষরে আরলাচনা 

ক�া� ব্যাপার� আত্মল্বর্ািী েন।
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ইস্েিবাচক জীিিশিলী রিষ্ে রিওেবা  
সবাহবাযথ্য করষ্ে পবাষ্র স্িম্নস্লস্িেগুস্লর রষেষ্রে 
আপিবার মস্তিকেষ্ক যেটবা সম্ভি সুস্ রবািষ্ে
এমএি আক্ান্ত ব্যল্তিরে� স্ক্ররে োরলাোরব কাজ কর� এমন িুস্ মল্তিকে বজাে �াখা গুরুত্বপূণদে। এখারন স্িই েেটি 
ইল্তবাচক পেরক্প স্েওো েল স্রটি আপল্ন আপনা� মল্তিকেরক রতটা িম্ভব িুস্ �াখা� জন্য ক�রত পার�ন, আপনা� 
এমএি স্�াগল্নণদেে রাই স্োক না স্কন।

 স্িষ্জষ্ক যেটবা সম্ভি সস্রিে রবািুি
উচ্চ মারোে অ্যার�াল্বক ল্ফটরনি দ্রুত তথ্য প্ল্ক্োক�ণ এবং মল্তিরকে� টিিু্য িং�ক্ণ ক�া� িারথ জল্ডত। 
েল্লউম 1,a এটি ল্নরেদেি কর� স্র রতটা িম্ভব িল্ক্ে থাকা ল্নম্নল্লল্খতগুল্ল ক�রত িাোর্য ক�রত পার� 
এমএি িে ব্যল্তিরে� মল্তিরকে� স্াস্্য বজাে �াখরত।

 আপিবার ওজি স্িেন্ত্রষ্র রবািবা
িুস্ ওজন বজাে �াখা� তুলনাে স্লূতা স্বল্ি পল্�মারণ এমএরি� ক্ত (তীব্র ক্রত� স্ানগুল্ল)-� িারথ 
জল্ডত।2

 আপিবার মিষ্ক সস্রিে রবািুি
িা�া জীবন ির� ল্িক্া, বই পডা, িখ এবং ল্িল্পকলা ল্বষেক বা ি্জনিীলোরব িমে কাটারনা এমএরি 
স্বৌল্দ্ক িমি্যাগুল্ল স্�াি ক�রত িাোর্য কর�। 3-7

 ধমূপবাি করষ্িি িবা
এমএি আক্ান্ত িূমপান না ক�া ব্যল্তিরে� তুলনাে ল্িগার�ট িূমপােী  ব্যল্তিরে� মল্তিরকে� আেতন করম 
রাে, 2 তথা স্�াগ বাং�বা� ল্ফর� আিা� ো� স্বিী েে, 8 অক্মতা স্বল্ি পল্�মারণ স্বরড রাে,8,9  
কগল্নটিে িমি্যাগুল্ল আ�ও স্বল্ি েে10 এবং স্বরঁচ থাকা� ো� করম রাে 11 ।

 আপিবার ম্থ্যপবাষ্ির পস্রমবাষ্রর স্্ষ্ক রিেবাল রবািুি
অিু�ল্ক্ত পল্�মারণ মে্যপান এমএি আক্ান্ত ব্যল্তিরে� স্বরঁচ থাকা� ো� করম� িারথ জল্ডত।11

 আপিবার স্চস্কৎসষ্কর সপুবাস্রিমষ্েবা অিথ্যবািথ্য ওষধুগুস্ল গ্রহর করবা চবাস্লষ্ে যবাি
রল্ে আপনা� অন্যান্য স্�াগ থারক, তােরল স্ররকারনা িুপাল্�িক্ত ওষুিগুল্ল গ্রেণ ক�া িে স্িগুল্ল পরদেরবক্ণ 
এবং ল্নেন্ত্রণ ক�া� োল্েত্ব ল্নন। উচ্চ �তিচাপ, উচ্চ স্কারলর্�ল, োরটদে � স্�াগ এবং ্াোরবটিরি� মত 
অবস্াগুল্ল এমএি স্�ারগ� ব্যল্প্তরক আ�ও খা�াপ ল্েরক ল্নরে স্ররত পার�।

আপস্ি স্ক করষ্ে পবাষ্রি?
	� একটি সসু্ মস্তিকে সংরিবান্ত জীিিশিলী স্বরে ল্নন রারত অন্তেুদে তি িা�ীল্�কোরব িল্ক্ে থাকা, আপনা� ওজন 
ল্নেন্ত্ররণ �াখা, আপনা� মনরক িল্ক্ে �াখা, িূমপান না ক�া, আপল্ন কতটা মে্যপান ক�রেন স্িটি লক্্য 
�াখা এবং আপনা� জন্য িুপাল্�িক্ত স্ররকারনা ওষুি গ্রেণ ক�া।

aরল্েও িুস্ পূণদেবেস্ ব্যল্তিরে� স্ক্ররে বেি বাডা� িারথ িারথ অল্প পল্�মারণ মল্তিরকে� টিিু্য নটি েরে রাওো স্াোল্বক, ল্কন্তু এমএি 
আক্ান্ত ব্যল্তিরে� স্ক্ররে এটি আ�ও স্বল্ি দ্রুত ঘরট (7-8 পাতাগুল্ল স্েখুন)।
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স্িেস্মেভবাষ্ি পযদেষ্িষের করবার স্িষেটবা  
রকন্দীেভবাষ্ি হওেবা উস্চৎ এমএস সবামলবাষ্িবার জিথ্য
ল্চল্কৎিাটি কাজ ক�রে ল্ক না তা স্েখা� জন্য এমএি পরদেরবক্ণ ক�া েল িা�াজীবন ির� মল্তিরকে� স্াস্্য িরবদোতিম �াখা� 
মখু্য ল্বষে। ঠিক স্রমন স্কান গাল্ড� ল্নেল্মতোরব স্চক-আপ এবং িাল্েদে ল্িং-এ� জন্য একটি পল্�কল্পনা থারক ঠিক 
স্তমনই স্রিকল স্াস্্য-পল্�চরদো প্োনকা�ী স্পিাো� আপনা� ল্চল্কৎিা পল্�েিদেন কর�ন তারে� আপনা� এমএি পরদেরবক্ণ 
ক�া� জন্য একটি পল্�কল্পনা থাকরত েরব- এবং আপনা� এবং আপনা� স্�ারগ� ল্বষরে একটি লগবরুক তথ্য ল্লরখ �াখরত 
েরব রা� ল্বষরে তা�া আপনা� িারথ আরলাচনা কর�ন।

স্�াগ ল্ফর� আিা এবং অক্মতা বল্্দ্ পাওো স্�ারগ� ল্ক্োকলাপ ল্নরেদেি কর�- এবং স্িগুল্লরক পরদেরবক্ণ ক�রত িাোর্য ক�া� 
মাি্যরম আপল্ন ইল্তবাচক পেরক্প গ্রেণ ক�রত পার�ন। আপনা� স্াস্্য এবং োরলা থাকারত প্োব স্ফরল এমন ল্জল্নষগুল্ল� 
ল্বষরে একটি এমএি া্রেল্� �াখা িোেক েরত পার�, স্রমন লক্ণাবলী (স্চরে 1), 12, 13 পার্দে-প্ল্তল্ক্োগুল্ল এবং অন্যান্য 
স্�াগিমেূ, রারত আপল্ন আপনা� স্াস্্যপল্�চরদো স্পিাোর�� কারে একটি িমূ্ণদে ল্চরে তুরল ি�রত পার�ন।

িমগ্র এমএি স্�ারগ� কারদোবলী মল্তিরকে� টিিু্য এবং িুষুম্নাকান্ডরক ক্ল্তগ্রতি কর� এমনল্ক রল্ে স্�াগটি  চটজলল্ে পুন�াে 
না ঘরট তবওু (7-8 পাতাগুল্ল স্েখুন, স্চরে 2)। এমন প্মাণ �রেরে স্র ক্ত (ক্রত� তীব্র স্ানগুল্ল) এবং মল্তিরকে� 
টিিু্য নটি েরে রাওো� মাি্যরম স্�ারগ� পুন�াক্মণ এবং অক্মতা স্বরড রাওো।14 স্িরক্ররে নতুন ক্ত স্েখা� জন্য 
এমআ�আই মল্তিরকে� স্্যান ক�রত েরব। ল্কেু ল্কেু ল্লেল্নরক িফটওে্যা� ব্যবো� কর� মল্তিরকে� টিিু্য নটি েরে রাওো 
পরদেরবক্ণ ক�াও িম্ভব েরত পার� রা আ�ও স্বল্ি পল্�মারণ উপলব্ধ েরছে।

স্�ারগ� কারদোবলী� ল্নেল্মত পরদেরবক্ণ আগাম ল্বপেিংরকত ল্েরত পার� স্র এমএি ল্চল্কৎিা� প্ল্ত োরলাোরব 
প্ল্তল্ক্ো জানারছে ল্ক না। িমে গুরুত্বপূণদে, এবং ল্নোল্নক বা এমআ�আই স্থরক প্মাণ পাওো রাে স্র স্�ারগ� 
কারদোবলী খা�াপোরব ল্নেল্ন্ত্রত েওো� কা�রণ ল্্এমটি েওো� িম্ভাবনা ল্নরে আরলাচনা ক�া ে�কা� রা স্েরে� ওপ� 
ল্েন্নোরব কাজ কর�।

স্চরে 1। ইল্তবাচক পেরক্প 
গ্রেণ করুন। এই লক্ণাবলী� 
ল্েরক স্খোল �াখুন, 12, 13 
ল্বরিষ কর� স্রগুল্ল িবরুজ� 
মরি্য স্েখারনা েরেরে, 
এবং আপনা� স্াস্্যপল্�চরদো 
প্োনকা�ী� িারথ 
িাক্াৎকার�� িমে আরলাচনা 
ক�া� জন্য একটি এমএি 
্ারেল্� িারথ �াখুন।
ল্জওোরনাল্ন ল্জ এট অল স্থরক 
অক্সরফা দ্ে  ফামদোরজরনল্িি স্থরক 
অনমুল্ত ল্নরে পুনরুতপাল্েত 
এবং অল্েররাল্জত েরেরে। 
মল্তিরকে� স্াস্্য: মাল্টিপল 
স্ক্লের�াল্িরি� স্ক্ররে িমে 
গুরুত্বপূণদে, © 2015 অক্সরফা দ্ে  
ফামদোরজরনরল্িি ল্লল্মরট্  

DöŽ M
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স্িম্নস্লস্িে স্িষষ্ে আষ্লবাচিবার রষেষ্রে আপস্ি  
একটি মূিথ্য ভূস্মকবা পবালি কষ্র আপিবার স্চস্কৎসবা
ল্কোরব ল্চল্কৎিা শুরু ক�রত েরব বা কখন একটি আলাো "ল্্এমটি"স্ত পল্�বল্তদে ত েরত েরব স্িটি স্বরে স্নওো� স্ক্ররে 
একটি অবগত, জানারনা ল্িদ্ান্ত ল্নরত েরব স্রখারন আপল্ন একটি মখু্য েূল্মকা পালন ক�রবন। আপনা� স্াস্্যপল্�চরদো 
প্োনকা�ী� িারথ আপনা� মলূ্যরবাি, চাল্েো, িীমাবদ্তা, জীবনরারো, ল্চল্কৎিা� লক্্য এবং িম্ভাব্যরূরপ স্�ারগ� পরদোেকাল 
আরলাচনা ক�া� জন্য আপল্ন িক্ম স্বাি ক�রবন। আরলাচনা� ল্বষেবস্তুগুল্ল� মরি্য অন্তেুদে তি েরত পার� কমদেিংস্ান,  
পল্�বা� শুরু ক�া বা তা বাডারনা, অন্যান্য জীবনরারো� ল্বষেগুল্ল রা আপনা� কারে গুরুত্বপূণদে, ইনরজকিরন� ল্বষরে 
ঝঁুল্ক এবং অনেূুল্তগুল্ল� প্ল্ত আপনা� েল্্টিেঙ্ী, এবং এমন স্ররকারনা স্�াগ রা� জন্য আপনা� ল্চল্কৎিা ক�া েরছে, 
রা� মরি্য অন্তেুদে তি আপনা� বতদে মান ওষুিগুল্ল� স্ররকারনা পার্দে-প্ল্তল্ক্ো। িম্ল্কদে ত িুল্বিা, কারদেকাল্�তা, িম্ভাব্য পার্দে-
প্ল্তল্ক্ো এবং স্র "ল্্এমটি" এ� ল্বষরে ল্বরবচনা ক�া েরছে তা� ল্নল্েদেটি িু�ক্ামলূক পরদেরবক্রণ� ল্বষরে আরলাচনাও 
গুরুত্বপূণদে।

রখন এমএি আক্ান্ত ব্যল্তি�া তারে� স্�াগ এবং তা� ল্চল্কৎিা� 
ল্বষরে োরলাোরব িূল্চত আরেন বরল স্বাি কর�ন15 এবং স্াস্্য-
পল্�চরদো প্োনকা�ী স্পিাোর�� িারথ তারে� োল,  স্খালারমলা, 
ল্বর্াি-ল্েল্তিক িম্কদে  থারক,16,17 তখন তা�া িম্ভাব্যরূরপ ল্চল্কৎিা 
চাল্লরে রান- এবং তাই গুরুত�োরব স্�ারগ� প্ত্যাবতদে ন ঘটা� 
িম্ভাবনা কম থারক।18  তাই আপনা� স্াস্্য-পল্�চরদো প্োনকা�ী েরল� 
িারথ োলোরব অবগত এবং িল্ক্ে িেররাল্গতা আপনা� এমএি 
িফলোরব ল্নেন্ত্রণ ক�া� স্ক্ররে একটি গুরুত্বপূণদে অংি। 

আপস্ি স্ক করষ্ে পবাষ্রি?
	� রয স্জস্িসগুস্ল আপিবার স্বাস্থ্য এিং োরলা থাকারক প্োল্বত কর� স্িগুল্ল� ল্বষরে ল্লরখ �াখরত একটি 
এমএি ্ারে�ী �াখুন, স্রমন লক্ণাবলী, ল্চল্কৎিা� পার্দে-প্ল্তল্ক্োগুল্ল এবং অন্যান্য স্�াগগুল্ল। আপনা� 
স্াস্্যপল্�চরদো প্োনকা�ী� িারথ এই তথ্য জানান।
	� আপিবার এমএস স্িেন্ত্রর করবার জিথ্য রকৌিলগুস্ল স্িষ্ে আষ্লবাচিবা করুি, স্রমন একটি মল্তিকেরক িুস্ �াখা 
িম্বন্ীে জীবনরাপন ক�া এবং একটি ল্্এমটি এবং এমন ওষুিগুল্ল স্নওো রা লক্ণাবলী কম কর�।
	� আপিবার স্চস্কৎসবা পযদেষ্িষেরকবারী স্বাস্থ্য-পস্রচযদেবা প্র্বািকবারী রপিবা্বারষ্ক স্জজ্বাসবা করুি রয স্কভবাষ্ি 

েবারবা আপিবার এমএস পযদেষ্িষের করবার পস্রকল্পিবা কষ্রষ্েি। আপনা� স্�াগ কতটা িল্ক্ে আরে তা স্েখা� 
জন্য ল্নেল্মতোরব এমআ�আই স্্যারন� িূল্চ ল্নল্েদেটি ক�া� ল্বষরে আরলাচনা করুন।
	� স্িস্চিে করুি রয আপিবার স্ি্বাস্িক মূলথ্যবােরগুস্ল এিং এমআরআই স্থ্যবাষ্ির ফলবাফলগুস্লর স্িষষ্ের 

আপস্ি ভবাষ্লবাভবাষ্ি জবাষ্িি এিং এগুস্লর স্িষষ্ে আপনা� িারথ আরলাচনা ক�া� জন্য আপনা� ল্চল্কৎিা� 
স্েখোলকা�ী ব্যল্তিরে� ল্জজ্ঞািা করুন।
	� যস্্ আপিবার এমএস স্চস্কৎসবার প্রস্ে ভবাষ্লবাভবাষ্ি প্রস্েস্রিেবা না জানাে বা রল্ে আপনা� অবাল্ঞ্ছত পার্দে-
প্ল্তল্ক্ো স্েখা স্েো তােরল ল্জজ্ঞািা করুন স্র অন্য স্কান "ল্্এমটি"স্ত পল্�বল্তদে ত েওো রথারথ ল্ক না।

আপস্ি স্ক করষ্ে পবাষ্রি?
	� আপিবার স্বাস্থ্যপস্রচযদেবা প্র্বািকবারীর সবাষ্ে একিারথ ল্িদ্ান্ত গ্রেণ প্ল্ক্োে অংি ল্নরত পার�ন। আপনা� 
স্ক্ররে ল্ক গুরুত্বপূণদে তা ব্যাখ্যা করুন এবং রতক্ণ পরদেন্ত না আপল্ন োলোরব িব বঝুরত স্পর�রেন বরল মরন 
ক�রেন ততক্ণ পরদেন্ত প্শ্ন ক�রবন।
	� আপস্ি রয স্িষেগুস্ল আষ্লবাচিবা করষ্ে চবাি, রযমি আপিবার লষেরবািলী, িম্ভাব্যরূরপ স্�ারগ� পরদোেকাল এবং 
ল্চল্কৎিা� ল্বকল্পিমেূ স্ি ল্বষরে স্নাটি তত�ী ক�া� মাি্যরম আপনা� িাক্াৎকা�গুল্ল� জন্য প্স্তুত স্োন।
	� অপিবার স্বাস্থ্য-পস্রচযদেবা প্র্বািকবারী রপিবা্বাষ্রর কবাষ্ে আপিবার পস্রিবার এিং িবাডী, আপনা� চাকু�ী এবং 
িখ িে ব্যাখ্যা করুন স্র আপনা� কারে ল্ক ল্ক গুরুত্বপূণদে এবং ল্চল্কৎিা� মাি্যরম আপল্ন ল্ক অজদে ন ক�রত 
চান।
	� এই কষ্েবাপকেিগুস্লষ্ে সবাহবাযথ্য করবার জিথ্য অিথ্যবািথ্য উৎসগুস্লর রিবাঁজ করুি। আপনা� স্ানীে এমএি 
স্�াগী িংস্াগুল্ল িাোর্য ক�রত পার�।
	� সপুবাস্রিকৃে স্িএমটি রিওেবা চবাস্লষ্ে যবাি।
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ররবাগ স্িরদেষ্ের রষেষ্রে/ প্রবাে ররবাগ স্িরদেষ্ের রষেষ্রে  
সমে গুরুত্বপরূদে
দ্রুে ররবাগ স্িরদেে আশু স্চস্কৎসবাে সবাহবাযথ্য কষ্র
িা�াজীবন ির� মল্তিরকে� স্াস্্য িরবদোতিম �াখরত, এমএরি� ল্চল্কৎিা এবং ব্যবস্াপনা রতটা তাডাতাল্ড িম্ভব শুরু ক�া 
উল্চৎ- এবং এ� জন্য দ্রুত স্�াগল্নণদেে ক�া প্রোজন। িািা�ণোরব, একজন ব্যল্তি রা� প্া�ল্ম্ভক এমএরি� িারথ 
িামঞ্জি্যপূণদেোরব লক্ণাবলী স্েখা স্গরে ল্তল্ন তা� পাল্�বাল্�ক ল্চল্কৎিক/প্াথল্মক পল্�চরদো প্োনকা�ী ল্চল্কৎিক বা 
স্কান োিপাতাল স্থরক প�ামিদে চাইরবন। এমএরি� িম্ভাবনা একবা� ল্চল্নিত েরে রাওো� পর�, স্কানও ল্নউর�ালল্জর্� 
কারে জরু�ীল্েল্তিকোরব পাঠারনা প্রোজন- ল্তল্ন েরলন এমন একজন ল্চল্কৎিক ল্রল্ন স্ােুতরন্ত্র� স্�ারগ� ল্বরিষজ্ঞ।

এমএি একটি জটিল স্�াগ। এমএি-এ ল্বরিষ আগ্রেিম্ন্ন একজন ল্নউর�ালল্জ্, তা� েরল� িারথ, স্�াগ ল্নণদেে 
ক�া এবং পল্�চরদো এবং ব্যবস্াপনা� প্ল্ত একটি িুিংেত পেরক্প গ্রেণ ক�া� স্ক্ররে িরবদোতিম েরবন। এই ি�রন� 
ল্নউর�ালল্জ্রে� এমএরি� েীঘদেরমোেী ব্যবস্াপনা� ল্বষরে ল্বিে অল্েজ্ঞতা এবং িাম্প্রল্তকতম স্�াগ ল্নণদেরে� মানেন্ড, 
ল্চল্কৎিা� ল্বকল্পিমেূ এবং পরদেরবক্ণ পদ্ল্তগুল্ল� ল্বষরে গেীর� জ্ঞান থারক। এমএি ল্বরিষজ্ঞ নািদে�া অরনক 
পল্�রষবাে েরল� মখু্য িেি্য েন। তা�া জ্ঞান, আত্মল্বর্াি বাডারত এবং অবস্া� স্মাকাল্বলা ক�া� স্ক্ররে  িাোর্য 
কর�ন, 19 আরবগপ্বণ িোেতা প্োন কর�ন20 এবং এমএি আক্ান্ত ব্যল্তি�া তারে� উচ্চত� গুরুত্ব স্েন।21

এখন আরগ� স্থরক অরনক পূরবদেই এমএি স্�াগল্নণদেে িম্ভব, এমআ�আই মল্তিরকে� স্্যান স্থরক পাওো প্মাণগুল্লরক 
িন্যবাে।22 1980-এ� স্গাডা� ল্েরক� িমরে� তুলনাে এখন 10গুণ তাডাতাল্ড স্�াগল্নণদেে ক�া িম্ভব, 23 এবং পাঁচ 
জরন� মরি্য প্াে একজন মানরুষ� স্ক্ররে, রা� একবা� স্�ারগ� প্ত্যাবতদে ন ঘরটরে, প্থম এমআ�আই স্্যান স্থরকই 
একটি েঢ়্ স্�াগল্নণদেে ক�া িম্ভব।24 অন্যান্যরে� স্ক্ররে, এমআ�আই স্্যারন� প�বততী িাক্াৎকা�গুল্ল এবং ল্নোল্নক 
প�ীক্াগুল্ল ল্নল্চিত ক�রব স্র রারত রত তাডাতাল্ড িম্ভব স্রন স্�াগল্নণদেে ক�া রাে। দ্রুত স্�াগল্নণদেরে� অথদে েল 
এমএি আক্ান্ত ব্যল্তিগণ এবং তারে� স্াস্্য-পল্�চরদো প্োনকা�ী স্পিাো�গণ রতটা তাডাতাল্ড িম্ভব ল্চল্কৎিা ক�া 
এবং স্�াগটি ল্নেন্ত্রণ ক�া শুরু ক�রত পার�ন।

স্িএমটি স্্ষ্ে আশু স্চস্কৎসবা ররবাষ্গর কবাযদেবািলী  
হ্বাস করষ্ে পবাষ্র
এমএরি� পুনঃপাল্তত রূপ িে ব্যল্তিরে� স্ক্ররে, স্�ারগ� পরদোেকারল� শুরুরত একটি স্�াগ-পল্�বতদে নকা�ী স্থ�াপী 
(ল্্এমটি), স্ে�ী কর� ল্চল্কৎিা শুরু ক�া� তুলনাে আর�াও োরলা েীঘদেরমোেী ফলাফলগুল্ল� িারথ রুতি।25টি ল্েন্ন ল্েন্ন 
ল্্এমটি ি�ীর�� উপ� ল্েন্ন ল্েন্নোরব কাজ কর� এবং প্ল্তটি� িারথ িুল্বিা এবং িম্ভাব্য পার্দে-প্ল্তল্ক্োগুল্ল� একটি 
ল্নল্েদেটি স্িট জল্ডত �রেরে25 ল্েন্ন ল্েন্ন ল্্এমটি ি�ীর�� উপ� ল্েন্ন ল্েন্নোরব কাজ কর� এবং প্ল্তটি� িারথ িুল্বিা 
এবং িম্ভাব্য পার্দে-প্ল্তল্ক্োগুল্ল� একটি ল্নল্েদেটি স্িট জল্ডত �রেরে। তাই আপনা� জন্য িবরচরে রথারথ ল্্এমটি স্বরে 
স্নওো েল মল্তিরকে� িুস্াস্্য িম্বন্ীে জীবনরাপন (পাতা 3 স্েখুন) ল্কোরব ক�রত েরব স্িটি িে আপনা� স্াস্্যপল্�চরদো 
প্োনকা�ী� (প্তিাল্বত ল্বষেগুল্ল� জন্য পাতা 5 স্েখুন) িারথ কথা বলা।

আপস্ি স্ক করষ্ে পবাষ্রি?
	� এমএস সষ্দেহ করবা হষ্ল একজি ল্নউর�ালল্জর্� কারে জরু�ী ল্েল্তিরত স্�ফা� ক�া� জন্য বলনু, আ�ও 
োরলা েে এমন একজরন� কারে রা� এমএরি ল্বরিষ আগ্রে আরে, বা একজন এমএি ল্বরিষজ্ঞ ল্লেল্নরক।
	� এমআরআই সহ ররবাগ স্িরদেবােক পদ্ধস্েগুস্লর আশু উপলব্ধতা� অনরু�াি ক�া।
	� যস্্ আপিবার অস্িলষ্বে রকবাি ররবাগ স্িরদেে িবা ক�া েরে থারক তােরল চলরত থাকা পরদেরবক্রণ� জন্য আপনা� 
এমএি েরল� িারথ স্রাগাররাগ বজাে �াখুন।

আপস্ি স্ক করষ্ে পবাষ্রি?
	� স্িএমটি স্্ষ্ে স্চস্কৎসবা শুরু করবা যেবাযে স্ক িবা এিং রকবাি স্িকল্পসমূহ উপলব্ধ আষ্ে েবা খুরঁজ স্ব� ক�া� 
জন্য আপনা� স্াস্্যপল্�চরদো প্োনকা�ীরক ল্জজ্ঞািা করুন।
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পটভূস্ম: মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য এমএষ্সর পস্রষ্প্রস্ষেষ্ে

 
এমএি-এ, ি�ীর�� স্�াগ প্ল্তর�াি ব্যবস্াটি মল্তিরকে� টিিু্য, স্মরুেণ্ড এবং অপটিক স্ােুরক (স্কন্দীে স্ােুতন্ত্র) েুল 
কর� আক্মণ কর� এবং ক্ল্তগ্রস্ কর�। রল্েও িুস্ পূণদে বেস্রে� স্ক্ররে বেি বাডা� িারথ িারথ মল্তিরকে� টিিু্য� 
অল্প পল্�মাণ নটি েরে রাওো স্াোল্বক, ল্কন্তু এমএি আক্ান্ত ব্যল্তিরে� স্ক্ররে এই পদ্ল্ত আ�ও স্বল্ি দ্রুতোর� ঘরট  
(স্চরে 2এ)।26,27 এই স্�াগাক্ান্ত অরনক মানরুষ� স্ক্ররে এ� কা�রণ িা�ীল্�ক অক্মতা, লোল্ন্ত এবং স্বৌল্দ্ক জ্ঞারন� িমি্যা 
স্েখা স্েে (স্রমন মরনাররাগ, স্্ল্তিল্তি এবং নতুন ল্কেু স্িখা� স্ক্ররে িমি্যাগুল্ল)।

এমএি প্ােিই 20 স্থরক 40 বে� বেিী মানুষরে� স্ক্ররে ল্ননতীত েে। স্কন্দীে স্ােুতরন্ত্র ক্ল্তগ্রস্ টিিু্য� অবস্ারন� 
ওপ� ল্নেদে � কর� প্ল্তটি ব্যল্তি� স্র লক্ণাবলী স্েখা স্েে তা� িঠিক পল্�ি� পল্�বল্তদে ত েরত পার�। এোডাও, 
এমএি আক্ান্ত বহু মানরুষ� স্ক্ররে তীব্র ক্ল্ত� স্ানগুল্ল (ক্ত ল্েিারব পল্�ল্চত) স্ত উরলেখররাগ্যোরব ল্বপরদেতি স্ােু� 
কারদোবলী স্েখা রাে এবং আ�ও খা�াপ ল্েরক রাওো লক্ণাবলী এবং অবনল্ত� আক্মণ ঘটরত পার� (স্�ারগ� 
প্ত্যাবতদে ন ল্েিারব পল্�ল্চত)। িমতি ক্তগুল্ল টিিু্য নটি কর� স্েে এমনল্ক রল্ে স্িগুল্ল� ফরল স্�ারগ� প্ত্যাবতদে রন� 
কা�রণ না ঘরট তবওু (স্চরে 2স্ি)।

মল্তিকে উরলেখররাগ্যোরব একটি নমনীে অঙ্। স্কান ল্বরেিী োষাে কথা বলা বা বাে্যরন্ত্র বাজারনা� মত স্কান নতুন 
েক্তা স্িখা� িমে এই কাজগুল্ল ক�া� জন্য এটি নতুন স্ানগুল্লরক ল্নরুতি ক�রত পার�। একইোরব, রল্ে মল্তিরকে� 
স্কান অংি ক্ল্তগ্রতি েে, তােরল পূরবদে ক্ল্তগ্রতি জােগাটি� দ্া�া িম্ন্ন ক�া কাজগুল্ল ক�রত িাোর্য ক�া� জন্য 
নতুন জােগাগুল্লরক ল্নরুতি ক�রত পার�। তাই, এমএি রখন মল্তিকেরক� টিিু্যরক ক্ল্তগ্রতি কর� তখন ক্ল্তপূ�ণ ক�া� 
জন্য মল্তিরকে� নতুন জােগাগুল্লরক ল্নরুতি ক�া স্ররত পার�।28,29

মল্তিরকে� অল্েররাল্জত ক�া� ক্মতারক ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জােদে  বলা েে, এবং একটি মল্তিরকে� রত স্বিী 
ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জােদে  থারক, স্িটি তত িুস্ থারক। রল্েও, এটি এখন জানা স্গরে স্র স্কউ োরলা স্বাি ক�রলও 
তখনও এমএি িল্ক্ে থাকরত পার�। গরবষণা স্থরক স্েখা স্গরে স্র 10 টি ক্রত� মরি্য শুিুমারে প্াে একটি� কা�রণ 
স্�ারগ� পুন�াক্মণ ঘরট, 30,31  এবং অন্যান্য, কম লক্্যণীে, ক্ল্ত চলরতই থাকরত পার�।32 তাই, এমনল্ক রল্ে 
কার�া� নতুন বা আ�ও খা�াপ ল্েরক রাওো লক্ণাবলী না প্কাি পাে, তােরলও ক্ল্তটি পূ�ণ ক�রত মল্তিকে এ� ল্কেু 
ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জারেদে � ল্কেু অংি ব্যবো� ক�রত পার� (স্চরে 2স্স)। রল্ে মল্তিরকে� িমতি ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জােদে  
ব্যবহৃত েরে ল্গরে থারক, তােরল মল্তিরকে� আ� নতুন স্কারনা জােগারক ল্নরুতি ক�া� ক্মতা থারক না এবং এমএরি� 
লক্ণাবলী িম্ভাব্যরূরপ স্বরড রাে (স্চরে 2স্ি)।

ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জােদে  েল একটি মলূ্যবান িম্ে রা োরলাোরব কাজ ক�রত পা�া িুস্ মল্তিকেরক বজাে �াখা� স্ক্ররে 
একটি ল্ব�াট েূল্মকা পালন কর�। এই তথ্যপুল্তিকা� পূরবদে� ল্বোগগুল্লরত ব্যাখ্যা ক�া েরেরে স্র আপনা� রাই এমএি 
স্�াগল্নণদেে স্োন না স্োক আপল্ন ল্কোরব আপনা� িা�াজীবন ির� মল্তিরকে� স্াস্্যরক িরবদোতিম ক�া� জন্য ইল্তবাচক 
পেরক্পগুল্ল গ্রেণ ক�রত পার�ন।

আপস্ি স্ক করষ্ে পবাষ্রি?
	� রজষ্ি রবািষ্িি রয আপস্ি ভবাষ্লবা রিবাধ করষ্লও এমএস ররবাষ্গর কবাযদেবািলী চলষ্ে পার� এবং এটি আপনা� 
মল্তিরকে� স্ারস্্য� পরক্ ল্বপদজনক েরত পার�।
	� ররবাগটি সস্রিে স্ক িবা েবা র্িবার জিথ্য আপিবার এমএস পযদেষ্িষের করবার পস্রকল্পিবা েবারবা স্কভবাষ্ি কষ্রষ্েি 
স্ি ল্বষরে আপনা� স্াস্্যপল্�চরদো প্োনকা�ীরক ল্জজ্ঞািা করুন (পাতা 5 স্েখুন)।

�	আপনা� স্াস্্যপল্�চরদো প্োনকা�ী িে অন্যান্যরে� িারথ আষ্লবাচিবা করুি রয রকি স্িউষ্রবালস্জকথ্যবাল স্রজবাভদে  
এিং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য গুরুত্বপরূদে।
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স্চরে 2। িমতি এমএি স্�ারগ� কারদোবলী� কা�রণ মল্তিরকে� টিিু্য নটি েরত থারক রা মলূ্যবান ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জােদে  
ব্যবো� কর�।   
a. এমএি স্�ারগ� কারদোবলী� কা�রণ ক্ত এবং অন্যান্য কম পল্�লক্ণীে ক্ল্তগুল্ল ি্ল্টি েে রা� কা�রণ স্াোল্বরক� 
তুলনাে মল্তিরকে� টিিু্য দ্রুতত� ধ্ংি েরত থারক। b. িমতি প্কা� ক্রত� জন্য টিিু্য নটি েরে রাে, রল্ে স্কারনা ক্ত 
লক্ণীেোরব স্ােু� কারদোবলীরক ল্বল্নিত কর�, তােরল তা� ফরল স্�ারগ� পুন�াক্মণও (স্�াগ খা�াপ ল্েরক রাওো� 
লক্ণাবলী এবং ল্বকলাঙ্তা� আক্মণ) েরত পার�। c. মল্তিকে তা� ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জােদে রক ব্যবো� কর� কা�ন 
এটি ক্ল্তগ্রতি স্ানগুল্ল� দ্া�া িঞ্াল্লত পূরবদে� কাজগুল্ল ক�রত িাোর্য ক�া� জন্য নতুন স্ানগুল্লরক ল্নরুতি কর�। 
(ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জােদে  োরলাোরব কাজ ক�া িুস্ মল্তিকেরক বজাে �াখা� স্ক্ররে একটি ল্ব�াট েূল্মকা পালন কর�। 
d. রখন িমতি ল্নউর�ালল্জক্যাল ল্�জােদে গুল্ল ব্যবহৃত েরে রাে তখন এমএরি� লক্ণাবলী িম্ভাব্যরূরপ স্বিী� ল্েরক 
রাে।
ল্জওোরনাল্ন ল্জ এট অল স্থরক অক্সরফা দ্ে  ফামদোরজরনল্িি স্থরক অনমুল্ত ল্নরে পুনরুতপাল্েত এবং অল্েররাল্জত েরেরে। মল্তিরকে� 
স্াস্্য: মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িরি� স্ক্ররে িমে গুরুত্বপূণদে, © 2015 অক্সরফা দ্ে  ফামদোরজরনরল্িি ল্লল্মরট্

oh³i

A
v²

hY
²ç 

fïè
Ž²

a

d

oëå¾ dÆç›f³i©²öa³f höbÅ A¤ dè³fhçX hèå½ö¦²³f èT±oÅëë c§ pö³i içI³iç 
oÂçg²çèfK², Y²öf GhGo-G³f ôv²öŒ Y²ç oÂçg²çèföK²³f ôP±ö³i aÆµY²Y²³fg²çöf NöT± 

ô³fçõM³f dëc³fçfïèŠ 
pk kv²XMëèk³f 
Y²éfÆ AçŒºhX?

hèå½ö¦²³f ohå½ ècDö³fçkèRK²çk 
è³fRçgá² ècýômènY² pö³i óMök 

Av²hY²ç³f AMÆMèY² o¡çfÅ³f¶õd fïèŽ² dç³i. 

ôiöpYë² hèå½¦² èT±oÅëë³f v²èY²öK² 
dí³fX K²³föY² Aèg²öiçèRY² p³i Y²çB 

ècDö³fçkèRK²çk è³fRçgá²èT± fÅfp¶Y  p³i.

kv²X

c

ècDö³fçkèRK²çk 
è³fRçgá²

hèå½ö¦²³f 
èT±oÅëë³f v²èY²

b cYë²c v²Y² ôaLç iç³i; ohå½Mëèk³f 
K²ç³fõX èT±oÅëë c§ pö³i iç³i (oçaç) 

Gfü K²ö³iK²èT±³f K²ç³fõX ô³fçM dëc³fç³i 
èe²è³fö³i ècö³i Açöo (K²hkç).

cYë²c v²Y² 
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স্িিষ্্ পডবা এিং সহবােেবা

এমএি স্ব্রন স্েলথ এমএি-এ� ব্যবস্াপনাে একটি আমূল পল্�বতদে ন ক�রত আহ্ান জানারছে কা�ণ স্�াগ ল্নণদেে এবং 
ল্চল্কতিা� প্ল্তটি পরদোরে িমে গুরুত্বপূণদে। উরে্যাগটি� জন্য আপল্ন আপনা� িমথদেন স্�ল্জ্া� ক�রত পার�ন এবং 
www.msbrainhealth.org  -স্ত এমএি-এ মল্তিরকে� স্াস্্য িম্ল্কদে ত অন্যান্য িংস্ানগুল্ল স্েখরত পার�ন।

ল্নম্নল্লল্খত ওরেবিাইটগুল্লরত অরনক এমএি স্�াগী িংস্া� ল্লঙ্ক স্েওো আরে স্রগুল্লরত এমএি ল্নরে বাঁচা িংক্ান্ত 
িোেতা এবং তথ্য উপলব্ধ েরব।

�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি ইন্া�ন্যািনাল স্ফ্ার�িন (এমএিআইএফ): 
www.msif.org/living-with-ms/find-ms-support-near-you/

�	ইউর�াল্পোন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি প্াটফমদে (ইএমএিল্প): 
www.emsp.org/members/

অিষু্মবা্িগুস্ল
এই ল্নরেদে ল্িকাটিরত ব্যাখ্যা আরে স্র এমএি আক্ান্ত ব্যল্তি�া ল্কোরব মল্তিরকে� স্াস্্য িংক্ান্ত ল্�রপাটদে  স্থরক িুপাল্�িগুল্ল 
কারজ লাগারত পার�ন: িমে মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িরি� স্ক্ররে গুরুত্বপূণদে, রা www.msbrainhealth.org/report এ পাওো 
রারব। 22 আগ্ 2018 িাল অনরুােী, িমূ্ণদে ল্�রপাটদে টি ল্নম্নল্লল্খত িংস্াগুল্ল� দ্া�া অনরুমাল্েত েরেরে। www.
msbrainhealth.org  -এ পাওো স্ররত পার� তাল্�খ স্থরক এই অনরুমােনগুল্ল প্াপ্ত েরেরে।

�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িরি� জন্য দ্রুতত� ল্ন�ামে প্কল্প
�	এল্িটিআ�আইএমএি (আরমল্�কাি কল্মটি ফ� 

ল্ট্টরমন্ এন্ড ল্�িাচদে  ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি) 
�	আরমল্�কান অ্যারিাল্িরেিন অফ ল্নউর�ািাইন্স নারিদেি
�	অর্রেল্লোন এন্ড ল্নউল্জল্যান্ড এরিাল্িরেিন অফ 

ল্নউর�ারলাল্জ্ি 
�	ল্বল্িটিআ�আইএমএি (ব্রাল্জল্লোন কল্মটি ফ� 

ল্ট্টরমন্ এন্ড ল্�িাচদে  ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি) 
�	কনরিাটিদে োম অফ মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িন্ািদে 
�	স্চক্ মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি  

(ইউল্ন স্�াস্া) 
�	ইল্িটিআ�আইএমএি (ইউর�াল্পোন কল্মটি ফ� 

ল্ট্টরমন্ এন্ড ল্�িাচদে  ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি) 
�	ইউর�াল্পোন স্ব্রন কাউল্ন্সল  
�	ইউর�াল্পোন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি প্াটফমদে 
�	ফ্্যারঙ্কারফান মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি 

(স্িািাইটি ফ্্যারঙ্কারফান স্ে লা স্ক্লের�াি এন প্াকস্)  
�	জামদোন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি (্চ মাল্টিপল 

স্ক্লের�াি স্গরিলিচফ্ট বরুন্ডিো�বন্দ ই.ল্ে.)
�	ইন্া�ন্যািনাল মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি কগল্নিন স্িািাইটি
�	ইন্া�ন্যািনাল অগদোনাইরজিন অফ মাল্টিপল 

স্ক্লের�াল্িি নারিদেি 
�	ইন্া�ন্যািনাল স্িািাইটি অফ ল্নউর�াইল্মউরনারলাল্জ 
�	ইটাল্লোন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি এরিাল্িরেিন 

(এরিাল্িরেল্জওরন ইটাল্লোনা স্ক্লের�াল্ি মাল্টিপ্্যা)
�	জাপান মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি
�	এলএল্িটিআ�আইএমএি (ল্যাটিন আরমল্�কান কল্মটি 

ফ� ল্ট্টরমন্ এন্ড ল্�িাচদে  ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি)  
�	এমইএনএল্িটিআ�আইএমএি (ল্ম্ল ই্ নথদে 

আল্ফ্কা কল্মটি ফ� ল্ট্টরমন্ এন্ড ল্�িাচদে  ইন 
মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি) 

�	এমএক্সল্িটিআ�আইএমএি(স্মল্ক্সকান কল্মটি ফ� 
ল্ট্টরমন্ এন্ড ল্�িাচদে  ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি) 

�	এমএি নারিদেি অর্রেল্লো ইঙ্ক 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি এরিাল্িরেিন অফ আরমল্�কা 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি এরিাল্িরেিন অফ স্কল্নো 

�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি অর্রেল্লো 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্কাোল্লিন 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি ফাউরন্ডিন  

(ইউএিএ এন্ড পুরেরতদে া ল্�রকা)
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি ইন্া�ন্যািনাল স্ফ্ার�িন 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি আো�ল্যান্ড 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি ল্�িাচদে  অর্রেল্লো 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি (ইউরক) 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি মালরেল্িো
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি অফ কানা্া 
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি অফ গ্রীি
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি অফ ল্নউল্জল্যান্ড
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্পেন (এরক্লের�াল্িি মাল্টিপল 

এপে্যাল্নো)  
�	মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি ট্া্ (ইউরক)
�	ন্যািনাল মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি ফাউরন্ডিন অফ ল্ে 

স্নো�ল্যান্ডি (ন্যািনাল এমএি ফান্ডি)
�	ন্যািনাল মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্িািাইটি (ইউএিএ)  
�	ল্নউল্জল্যান্ড এমএি ল্�িাচদে  ট্া্ 
�	ন�ওরেল্জোন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্ফ্ার�িন 

(মাল্টিপল স্ক্লের�াি ফ�বারন্ডট)  
�	ল্পএল্িটিআ�আইএমএি (প্যান-এল্িোন কল্মটি ফ� 

ল্ট্টরমন্ এন্ড ল্�িাচদে  ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি)  
�	পল্লি এমএি স্িািাইটি (স্পালল্স্ স্টাওো�ল্জর্া 

্ওো দ্ে ল্নরেল্নো স্�াজল্িোল্নরগা) 
�	আ�আইএমএি (ইউর�াল্পোন স্নটওোকদে  ফ� 

ল্�ে্যাল্বল্লরটিন ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি) 
�	আ�ইউল্িটিআ�আইএমএি (�াল্িোন কল্মটি ফ� 

ল্ট্টরমন্ এন্ড ল্�িাচদে  ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি) 
�	ল্িফট.এমএি
�	িুইল্্ি ল্নউর�ালল্জকাল অ্যারিাল্িরেিন 

(ল্নউর�ারফাবদেরন্ডট) 
�	ইউরক মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি স্পেিাল্ল্ নািদে 

এরিাল্িরেিন
�	ইউনাইরট্ পোইনাল এরিাল্িরেিন
�	ল্ে ওোকদে  ফাউরন্ডিন (ইউরক)
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মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য: মবাস্টিপল স্ক্লেষ্রবাস্িি আক্বান্ত বথ্যস্তিষ্ের জনথ্য একটি স্নষ্েদে স্িকবা

রলিষ্করবা
স্মস্বার জজদে  রপপবার 
ল্িফট.এমএি, লী্ি, ইউরক

অধথ্যবাপক রহলমট িবাটজকষ্ভি 
স্মলরবানদে স্ব্রন স্িন্া�, �রেল স্মলরবানদে েিল্পটাল, 
ইউল্নোল্িদেটি অফ স্মলরবানদে, পাকদে ল্েল, ল্েআইল্ি, 
অর্রেল্লো

অধথ্যবাপক সষু্হইল স্ধি-জলিুে 
ল্্পাটদে রমন্ অফ ল্নউর�ালল্জ, রুটজািদে �বাটদে  উ্ 
জনিন স্মল্্রকল সু্ল, ল্নউ ব্রান্সউইক, এনরজ, ইউএিএ

অধথ্যবাপক গথ্যবাস্ভি স্জওভথ্যবািষ্িবাস্ি 
কুইন স্মল্� ইউল্নোল্িদেটি লন্ডন, ল্লিজা দ্ে  ইনল্্টিউট, 
বাটদে ি এন্ড ল্ে লন্ডন সু্ল অফ স্মল্্ল্িন এন্ড স্্ল্ন্ল্্রে, 
লন্ডন, ইউরক 

অধথ্যবাপক ইভবা হবাভষ্িদে বাভবা
ল্্পাটদে রমন্ অফ ল্নউর�ালল্জ, চালদেি ইউল্নোল্িদেটি ইন 
প্াগ, প্াগ, স্চক্ ল্�পাবল্লক

অধথ্যবাপক রজষ্রস্ম রহবািবাটদে  
ল্প্মাউথ ইউল্নোল্িদেটি স্পল্ননিুলা সু্লি অফ স্মল্্ল্িন 
এন্ড স্্ল্ন্ল্্রে, ল্প্মাউথ, ইউরক

িবাঃ স্গষ্সলবা রকবািল্ট 
ইউর�াল্পোন স্েলথ ইরকানল্মক্স, মালোউি, ফ্ান্স

িবাঃ মবাস্রেবা স্পেবা সমদেবাস্ি 
বারো্াটিল্্ক্স ইউল্নট, ইউল্নোল্িদেটি অফ স্জরনাো, 
স্জরনাো, ইটাল্ল 

স্মস্বার স্রিষ্স্বাফ েবালষ্হইম 
স্পরিন্ অ্যা্রোরকট ইন মাল্টিপল স্ক্লের�াল্িি, ব্রারিলি, 
স্বলল্জোম

অধথ্যবাপক অথ্যবান্থস্ি ট্থ্যবাষ্িবালস্স 
ল্্পাটদে রমন্ অফ স্মল্্ল্িন, ইউল্নোল্িদেটি অফ ল্ব্রটিি 
কলল্ম্বো, ে্যাঙু্কো�, ল্বল্ি, কানা্া

অধথ্যবাপক টিষ্মবাস্ে ভলমবার 
ল্্পাটদে রমন্ অফ ল্নউর�ালল্জ, ইউল্নোল্িদেটি অফ 
করলা�ার্া স্্নো�, অ��া, ল্িও, ইউএিএ

প্রবাস্তি স্ীকবার
এই নল্থ� উত্াল্পত িমূ্ণদে প্ল্তরবেনটি ততল্� ক�া েরেল্েল এফ. েফম্যান-লা স্�াচ-এ� ল্িক্াগত আল্থদেক অনেুান 
দ্া�া,রারে� ল্বষেবস্তু� ওপ� স্কানও প্োব ল্েল না।

এমএি মল্তিরকে� স্াস্্য িংক্ান্ত কারদেক্ম এবং িোেক উপক�ণগুল্ল অ্যাবল্ে, অ্যারটেল্লেন ফামদোল্িউটিক্যালি, 
স্িলল্জন এবং ি্যারনাল্ফ স্জনজাইম -এ� আল্থদেক অনেুান এবং বারোরজন এফ-এ� ল্িক্া অনেুান দ্া�া িাোর্যপ্াপ্ত 
েরেরে।েফম্যান-লা স্�াচ, মাকদে  স্কল্জএ এবং স্নাোটিদে ি, কার�া�ই ল্বষেবস্তু� উপ� স্কান প্োব ল্েল না।

“স্�াগী িম্প্রোরে� ল্চল্কৎিািংক্ান্ত ল্বষেিূচী� িঠিক অনবুাে িুল্নল্চিত ক�া� কা�রণ ্.তাপি ব্যানাজতী, ন্যািানাল 
ল্নউর�ািারেন্স স্িন্া�, স্কালকাতা-এ� অবোনরক ি্যারনাল্ফ স্ীক্ল্ত প্োন কর�”.

এই প্কািনা� জন্য স্ািীনোরব স্লখা এবং িম্ােনা ক�া� িমথদেন অক্সরফা দ্ে  ফামদোরজরনল্িি ল্লঃ দ্া�া প্েতি।

স্লখরক�া ল্নম্নল্লল্খত ব্যল্তিরে� নল্থপরেগুল্লরত তারে� িোেতা ও প�ামরিদে� জন্য িন্যবাে জানারছেন:  
অ্যাল্ম বাওরেন (এমএি ট্া্, ইউরক), ল্লরন্ডন মলু্�রে্ (এমএি ট্া্, ইউরক), ্্যান � ্রাটিগান (এমএি 
স্িািাইটি, ইউরক), স্মম্বািদে অফ ল্ে এমএি অ্যা্োইজল্� কাউল্ন্সল, ল্েরটোল্�ো, অর্রেল্লো, এবং স্ম-জনু 2016 -এ 
অনলাইন িমীক্া� মাি্যরম মতামত জাল্নরেরেন এমন িকরল।
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