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সেরিব্রাল স�রালরি হললরা এমন এক শরািীরিক প্ররিবরধিত্ব 
যরা সেলহি নড়রাচড়রা এবং অঙ্গভরঙ্গলক প্রভরারবি কলি।
এই শারীররক প্ররিবরধিত্ব শশশবব সববেব়ে ববরশ বেখা যায়।

সেরিব্রাল স�রালরি কী?

আপরি বসররব্াল বপালরি রিবধিবি অংশ রিবয় এ সম্পবককে  আমাবের জ্াি এবং গববষণা এরগব়ে রিবি সাহায্য করবি পাবরি। worldcpday.org/cpregisters-এ আরও িথ্য রবয়বে

রমরলয়ন 
মরানষু17

রবশ্বব্যাপী বসররব্াল বপালরিবি  

আক্ান্ত রবয়বেি 

1 2 3 4 3 41 2
LIMBS AFFECTED LIMBS AFFECTED

3 41 2
LIMBS AFFECTED

1 2 3 4 3 41 2
LIMBS AFFECTED LIMBS AFFECTED

3 41 2
LIMBS AFFECTED
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Russell D, Wood E & Galuppi B (1997). Development and validation of a Gross Motor Function Classification System for children with Cerebral Palsy. Developmental Medicine and  
Child Neurology, 39, 214-223. CanChild Centre for Childhood Disability Research www.canchild.ca. Australian Cerebral Palsy Register, Birth Years 1993-2009, September 2016.

সমরাটলিি ধিন

েরারববিক সমরাটি েক্ষিরা

েংরলিষ্ট প্ররিবরধিত্ব

শিীলিি অঙ্গ

ম্যরানযু়রাল েক্ষমিরা
কািাডায় ক্যািোইল্ড (CanChild) কি্কেক উদ্ারবি গ্রস বমাটর ফাংশি ক্ারসরফবকশি রসবটেম (Gross Motor Function Classification 
System, GMFCS) িাবম একটি টুল ব্যবহার কবর বসররব্াল বপালরিবি আক্ান্ত রশশ ুও িরণুবের সারবকেক বমাটর েক্ষিাবক (বযমি ববস থাকা এবং 
হাটঁা) 5 টি রিন্ন স্তবর বরেরণবদ্ধ করা বযবি পাবর।

বসররব্াল বপালরিবি আক্ান্ত রশশবুের ববশ রকেু শারীররক ও বরুদ্ধবর্তিক প্ররিবরধিত্ব থাকবি পাবর।

বসররব্াল বপালরিবি আক্ান্ত রশশবুের অন্তি েইু ি্িী়োংবশর এক বা 

উি়ে হাবির িড়ােড়ায় অসরুবধা হবয় থাবক। প্রা়ে শেিরদিি প্ররিটি 

কাযকেকলাবপর উপর প্রিাব পড়বি পাবর।

বসররব্াল বপালরি শরীবরর রবরিন্ন অঙ্গবক প্রিারবি করবি পাবর, বযমি

উি়ে হাি এবং পা আক্ান্ত হ়ে।  

ধড়, মখুমণ্ডল এবং মবুখর  

বপশী প্রা়েশই আক্ান্ত হ়ে।

উি়ে পা আক্ান্ত হয়।  

হাি রকেুটা কম আক্ান্ত হবি পাবর।

বেবহর একপাশ  

(এক হাি ও এক পা) আক্ান্ত হ়ে।

সববেব়ে ববরশ বেখা যায়। বপশী 

শক্ত এবং টািটাি হব়ে যা়ে। 

বমাটর কবটকে ক্স এর ক্ষরি বথবক 

সতূ্রপাি হয়।

ডাইবটোরি়ো, অ্যাবথবটারসস এবং/অথবা 

বকারর়োর মবিা অরিচ্াক্ি িড়ােড়ার 

শবরশষ্্য। ববসাল গাংরল়োর ক্ষরি বথবক 

সতূ্রপাি হ়ে।
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LIMBS AFFECTED LIMBS AFFECTED

3 41 2
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প্ররি 3 
িলন 1 িন 

হাটঁবি অক্ষম

প্ররি 2 
িলনি মলধ্য 

1 িলনি 
বরুদ্ধবর্তিক প্ররিবরধিত্ব 

থাবক

প্ররি 10 
িলনি মলধ্য 

1 িলনি 
গরুিুর ের্ষ্ প্ররিবরধিত্ব 

থাবক

প্ররি 4 
িলনি মলধ্য 

1 িলনি 
প্রস্াব রিয়ন্ত্রবণর বক্ষবত্র 

সমস্যা থাবক

প্ররি 5 িলন  
1 িন 

ঘবুমর সমস্যায় িুবগ 

থাবক

প্ররি 5 িলন  
1 িন 

লালা রিয়ন্ত্রবণর বক্ষবত্র 

সমস্যায় িুবগ থাবক

প্ররি 4 
িলন 1 িন 
কথা বলবি অক্ষম

প্ররি 4 
িলন 3 
িন 

ব্যথা অিিুব কবর

প্ররি 4 
িলন 1 িন 
মগ্ীবরাবগ আক্ান্ত হয়

প্ররি 4 
িলন 1 িন 
আেরণগি সমস্যায় 

িুবগ থাবক

স্্যরারটিক  
সকরায়রাররিরলিিরা/ রবি�রারশ্বিক

স্্যরারটিক: 80-90% রিরকিলনটিক: 6%

এর শবরশষ্্য কম্পমাি িড়ােড়া। শবূি্য িারসাম্য এবং অবস্াবির ববাধবক প্রিারবি কবর। 

বসররববলাবমর ক্ষরি বথবক সতূ্রপাি হ়ে।

রমশ্র ধিন:
ববশ রকেু সংখ্যক রশশরু বসররব্াল  

বপালরিবি ে’ুটি বমাটবরর ধরি  

পররলরক্ষি হয়, বযমি স্্যারটেরসটি  

এবং ডাইবটোরি়ো।

অ্যরাটরারসিক: 5%

স্্যরারটিক  
িরাইরলিিরা/ রবি�রারশ্বিক

স্্যরারটিক  
সহরমরলিিরা/ এক�রারশ্বিক

খরাওয়রাGMFCS স্তি I

GMFCS স্তি IV GMFCS স্তি V

GMFCS স্তি II GMFCS স্তি III

সলখরা

স�রাশরাক �ড়রা

সকরালনরা বল ধিরা

আক্ান্ত অঙ্গ আক্ান্ত অঙ্গ আক্ান্ত অঙ্গ


