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অেনক অেনক 
কারণ 6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

ইভেন্ট 
নিভ দ্েনিকা
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নিশ্ব সেনিব্াল স�ালজি ন্িে েম্পভকদে

সেরিব্রাল স�রালজি হললরা এমন এক প্ররিবরধিত্ব যরা েবলেল়ে কম সবরাঝরা যরা়ে—এবং 
সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত ব্যজতিিরা প্ররা়েই সেরালেি আড়রালল, মলনি আড়রালল এবং 
রবশ্বব্যরা�ী করমউরনটিি �ছলদেি (option) বরাইলি থরালক। এিরা �রিবি্তন কিরা প্রল়েরািন। 
রবশ্ব সেরিব্রাল স�রালজি রিবে রবশ্বব্যরা�ী 75-টিিও সবরি সিলি সেরিব্রাল স�রালজি সিরাগী, 
িরালিি �রিবরাি, েহরা়েিরাকরািী এবং েংগঠনলক একজরিি কলি। েবরাি উলদেি্য হললরা 
�রৃথবীি অন্য সয করালিরা মলিরা সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত রিশু এবং প্ররাপ্তব়েস্কলিি 
অরিকরাি, অ্যরালসেে এবং েুলযরাগ েমদৃ্ধ ভরবষ্যি রনজচিি কিরা।

অভিক অভিক কািণ েম্পভকদে

রবশ্বব্যরা�ী 1 সকরাটি 7 ললষেিও সবরি মরানুষ সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত, িরাই অলনক 
অলনক করািণ 6 অল্রাবি আ�নরাি কথরা বললব। সেরিব্রাল স�রালজি েম্পলক্ত েলেিনিরা 
েটৃটি ও করায ্তক্ম রনি ্তরািণ কিলি, করমউরনটি ও এি ববরেরি্য উিযরা�ন কিলি, এবং 
রবশ্বলক একটি উন্নি স্রান রহলেলব গলড় িুললি েরাহরায্য কিরাি ললষে্য এই রবশ্ব সেরিব্রাল 
স�রালজি রিবে আলদেরাললন সযরাগ রিন। করািণ সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত প্রলি্যক 
ব্যজতিই �রিবি্তলনি িন্য েংগ্রালমি করািণ।



3

শুরু
আমাভ্ি অিুেিণ করুি
সেেবুক, িুইিরাি এবং ইনস্রাগ্রালম আমিরা @worldcpday-এ 
িল়েরছ। আমিরা প্রেরািণরাি মরাি্যলম আ�নরালক আমরালিি 
স�রাস্গুললরা সি়েরাি এবং কলটেটে �ুনিরা়ে ব্যবহরাি কিলি 
উৎেরারহি কিরছ!

োমাজিক স�াগাভ�াগ মাধ্যম 
নিভ দ্েনিকা
আ�নরাি েরামরাজিক ে্যরালনলগুললরালি #MillionOfReasons েম্পলক্ত স�রাস্ কিরাি 
েরািটি রভন্ন উ�রা়ে িল়েলছ। আ�নরাি অনুেরািীলিি েম্পতৃি কিরাি এবং িরালিিলক 
রবশ্ব সেরিব্রাল স�রালজি রিবলেি যরারিরা়ে িরারমল কিরাি উ�রা়ে রহেরালব প্রলি্যক িিলনি 
স�রাস্ এবং �িরামলি ্তি িন্য রনলে বরাি্তরা সপ্রিলণি রনলি্ত রিকরা িল়েলছ।

1. অলনক অলনক করািণলক �রিে়ে করিল়ে রিন

2. আ�নরাি অনুেরািীলিিলক িরালিি করািণ সি়েরাি কিরাি িন্য আমন্ত্রণ িরানরান 

3. সেরিব্রাল স�রালজি রবষ়েক ভুল িরািণরা েম্পলক্ত আ�নরাি অনুেরািীলিি রিরষেি 
কলি িুলুন

4. আ�নরাি েবলেল়ে প্রল়েরািনী়ে �রিবি্তনলক সকন্দ্র কলি আ�নরাি করমউরনটিি 
েমরালবি করুন
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আ�নরাি অনুেরািীলিি করালছ প্রেরািণরা েরালরালনরাি 
ললষে্য এই কলটেটে বিরি কিরা হল়েলছ। 

নিভিা স�াস্ট

অলনক অলনক করািণ 6 অল্রাবি সেরিব্রাল স�রালজিলি 
আক্রান্ত মরানুলষি িন্য উিযরা�ন এবং িরালিিলক েমথ ্তন 
কিলব।

#MillionsofReasons

#WorldCerebralPalsyDay

-----�লিি �ষৃ্রা়ে আ�রন স�রাস্ েম্পলক্ত রকছু রনব ্তরারেি 
স�ৌিরারণক করারহরন এবং িথ্য �রালবন------

ি্যরাগ কিলি ভুললবন নরা 

#MillionsofReasons

#WorldCerebralPalsyDay

রবশ্বব্যরা�ী 1 সকরাটি 70 লরালেিও সবরি মরানুষ সেরিব্রাল 
স�রালজি আক্রান্ত, িরাই অলনক অলনক করািণ 6 অল্রাবি 
সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত মরানুলষি িন্য উিযরা�ন এবং 
িরালিিলক েমথ ্তন কিলব।

আমিরা আ�নরাি করািণ শুনলি আগ্হী। 

#MillionsOfReasons ব্যবহরাি কলি আমরালিি একটি 
সনরাি রললে �রাটঠল়ে বরা সকরালনরা গল্প স�রাস্ কলি আমরালিিলক 
িরা িরানরান। 

#MillionsofReasons

#WorldCerebralPalsyDay

রবশ্বব্যরা�ী 1 সকরাটি 70 লরালেিও সবরি মরানুষ সেরিব্রাল 
স�রালজিলি আক্রান্ত, িরাই অলনক অলনক করািণ আি 
সেরিব্রাল স�রালজিলক মরানুলষি মলন েরামলন িরােলি 
আমরালিিলক েরাহরায্য কিলব।

উিরাহিণস্বরূ�, ‘আমিরা েব ভবলন প্রলবিলযরাগ্য অ্যরালসেে 
প্রিরালনি িন্য েিকরালিি প্ররি আহ্রান িরানরাজছি’

#MillionsofReasons

#WorldCerebralPalsyDay

এই কলটেটে েলেিনিরা বরাড়রালি এবং ভুল 
িরািণরা �রিবি্তলন করাি কলি। সি়েরািলযরাগ্য 
েি্য-রনভ্তি কলটেটে ব্যবহরাি কলি আমিরা সয 
করাউলক এই কলটেটে �ুনিরা়ে স�রাস্ কিরাি 
মরাি্যলম রবশ্ব সেরিব্রাল স�রালজি রিবলে অংি 
রনলি উৎেরারহি কিলি �রারি।

নমথ িাস্টাে দে
এই কলটেটে আ�নরাি করমউরনটিি সলরাকলিি 
সেরিব্রাল স�রালজি েম্পলক্ত কথরা বলরাি এবং 
িরা উিযরা�লনি র�ছলন িরালিি করািণ েম্পলক্ত 
স�রাস্ কিরাি আমন্ত্রণ িরানরা়ে।

কািণেমূি
আ�নরাি প্ররিষ্রালনি রক এমন সকরালনরা লষে্য 
আলছ যরাি িন্য আ�রন করাি কিলছন? 
আ�নরাি সনিও়েরালক্তি িজতি ব্যবহরাি কলি রবশ্ব 
সেরিব্রাল স�রালজি রিবেলক আ�নরাি অবস্রালন 
েবলেল়ে সবরি প্রল়েরািনী়ে হস্তলষেল�ি আহ্রান 
িরানরালনরাি িন্য �িলষে� গ্হলণি রিন রহেরালব 
ব্যবহরাি করুন।

অভিক অভিক আহ্াি

6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

অেনক অেনক 
কারণ

অেনক অেনক 
কারণ 6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

আপিন িক 
জানেতন?

অেনক অেনক 
কারণ 6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

আমােদরেক 
আপনার 
কারণ 
জানান

অেনক অেনক 
কারণ 6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

আজই আপনার িকছ�  
করণীয়

প্রস্ানিত স�াস্ট কন�

উ্ািিণ গ্ানিক্স
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স�ৌিানণক কানিনি: সিনিিোগ সষেভরে িভমেি েময় 
অজক্সভিভিি অোভি সেনিব্াল স�ালজি িভয় থাভক

িাস্িতা: অল্প েংে্যক মরানুলষি িন্য িলমেি েম়ে 
িটিলিরাি করািলণ সেরিব্রাল স�রালজি হল়ে থরালক। সবরিিভরাগ 
মরানুলষি সষেলরি গভ্তরাবস্রা়ে, িলমেি েম়ে এবং িীবলনি 
প্রথম বছলি রবরভন্ন ঝঁুরকি িটিল েংরমশ্রণ সথলক সেরিব্রাল 
স�রালজি সিেরা সি়ে।

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজিভত আক্ান্ত 
েি মািুভেিই িুজধিিৃতন্তক প্রনতিনধিত্ব িভয়ভে 

িাস্িতা: সেরিব্রাল স�রালজি নড়রােড়রা এবং অঙ্গভরঙ্গলক 
প্রভরারবি কলি, এবং সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত 
সবরিিভরাগ সলরালকি (55%) সকরালনরা বুজদ্ধবি্ৃরিক প্ররিবরধিত্ব 
সনই। যরালিি আলছ িরালিি বুজদ্ধবি্ৃরিক প্ররিবরধিলত্বি মরারিরা 
হরালকরা সথলক গুরুিি হলি �রালি।

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজি নিিল

িাস্িতা: সেরিব্রাল স�রালজি হললরা বিিবকরাললি েবলেল়ে 
বড় িরািীরিক প্ররিবরধিত্ব এবং েরািরািণভরালব রিশুলিি মলি্য 
িীর ্তস্রা়েী প্ররিবরধিলত্বি অন্যিম  করািণ। রবশ্বব্যরা�ী 1 সকরাটি 

70 লরালেিও সবরি মরানুষ সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত।

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজি সিাগীিা সিনি 
ন্ি িাভঁে িা

িাস্িতা: সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত সবরিিভরাগ মরানুষ 
েুস্ এবং েরািরািণ িনগলণি গড় আ়ুেি ন্যরা়ে িীর ্তকরাল সবঁলে 
থরাকরাি প্রি্যরািরা কিলি �রালি।

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজিভত আক্ান্ত 
ি্যজতিিা স্বতন্ত্রোভি িীিি�া�ি কিভত �াভি িা

িাস্িতা: সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত অলনক প্ররাপ্তব়েস্ক 
ব্যজতি স্বিন্ত্রভরালব িীবনযরা�ন কলি, িলব অন্যলিি 
এেলনরা রকছু েরাহরালয্যি প্রল়েরািন হলি �রালি। স্বিন্ত্রভরালব 
িীবনযরা�নকরািী সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত প্ররাপ্তব়েস্কিরা 
রনম্নরলরেি সকৌিলগুললরা ব্যবহরাি কিলি �রালি: 
• েহি িৎ�িিরা েহরা়েক এবং েলরােললি েিঞ্রামেহ 

েহরা়েক প্রযুজতি।
• হুইললে়েরাি ব্যবহরািকরািীলিি িন্য রনেু করাউটেরাি ি� এি 

মলিরা বরারড় এবং কম ্তস্ললি েংস্করাি।  
• গহৃস্রারলি করালিি মলিরা েম্রাব্য কটঠন করালিি িন্য 

ব্যজতিগি �রিেয ্তরা েহরা়েিরা

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজিভত আক্ান্ত 
ি্যজতিভ্ি েন্তাি িয় িা 

িাস্িতা: সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত অলনক প্ররাপ্তব়েস্কই 
েন্তরান লরাভ কিলি �রালি। সেরিব্রাল স�রালজি ব্যজতিি েন্তরান 
লরালভি ষেমিরালক প্রভরারবি কলি মলম ্ত সকরালনরা প্রমরাণ সনই। 
িরাছরাড়রা, শুিুমরারি স্বল্প েংে্যক ব্যজতি জিনগি করািলণ 
সেরিব্রাল স�রালজি আক্রান্ত হ়ে এবং এ অবস্রা েরািরািণি 
বংিগি ন়ে। 

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজিভত আক্ান্ত 
েিাই কথা িলভত অষেম

িাস্িতা: সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত সবরিিভরাগ মরানুষ 
কথরাি মরাি্যলম সযরাগরালযরাগ কলি। সেরিব্রাল স�রালজিলি 
আক্রান্ত ব্যজতিিরা অঙ্গভরঙ্গ, েংলকি এবং কথরা বলরা়ে েহরা়েক 
রিভরাইে ব্যবহরাি কলি িরালিি প্রল়েরািন এবং ইছিরা প্রকরাি 
কিলি �রালি।  

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজি একটি সিাগ/ 
সোযঁ়াভে

িাস্িতা: সেরিব্রাল স�রালজি সকরালনরা সিরাগ ন়ে এবং 
সকরালনরাভরালবই এক ব্যজতি সথলক অন্য ব্যজতিলি েংক্রমি 
হলি �রালি নরা। আ�রন রনলিি বরা েন্তরালনি মলি্য সেরিব্রাল 
স�রালজিি সকরালনরা প্রকরাি েংক্মলণি ঝঁুরক ছরাড়রাই রিশু বরা 
প্ররাপ্তব়েস্কলিি িিলি, িরালিি েরালথ সেললি বরা রমথজ্রি়েরা 
কিলি �রালিন।

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজিভত আক্ান্ত 
ি্যজতিভ্ি িীিি�ারোি মাি নিম্ন

িাস্িতা: উচ্চ আল়েি এবং অলনক মি্য আল়েি 
করমউরনটিি মলি্য সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত সবরিিভরাগ 
মরানুষ েুস্ এবং অথ ্ত�ূণ ্ত অি্য়েন, িে এবং সেলরািুলরা 
উ�লভরাগ কলি থরালক। উিরাহিণস্বরূ�, ইউলিরাল� সেরিব্রাল 
স�রালজিলি আক্রান্ত 431 িন রকলিরাি-রকলিরািীি উ�ি এক 
িরিল� সিেরা সগলছ সয, িরালিি িীবনযরারিরাি মরান িরালিি 
েষেম সিহ েম্পন্ন েঙ্গীলিি মলিরাই ; একমরারি সয সষেলরি 
িরালিি রনম্ন িীবনযরারিরা �রিলরষেি হল়েলছ িরা হললরা ‘বধুি ও 
েঙ্গীলিি েরামরাজিক েহরা়েিরা’।

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজি আক্ান্ত 
ি্যজতিিা হুইল সেয়াি ি্যিিাি কিভি

িাস্িতা: গুরুিি সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত ব্যজতিিরা 
হুইললে়েরাি ব্যবহরাি কিললও আিও অেংে্য মরানুষ আলছ যরািরা 
সকরালনরা িিলনি েরাহরায্য ছরাড়রাই হরািঁলি এবং সিৌড়রালি �রালি। 
প্ররি 4 িলনি মলি্য মরারি 1 িন হরািঁলি �রালি নরা। রবরভন্ন 
ব্যজতি রবরভন্নভরালব সেরিব্রাল স�রালজিলি আক্রান্ত হ়ে এবং এি 
প্রভরাব ব্যজতি সথলক ব্যজতিলি রভন্ন হ়ে।

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজি েিাি সষেভরে 
একই িকম

িাস্িতা: সেরিব্রাল স�রালজি আেলল রবরেরি িিলনি 
স্রা়েরবক সিরালগি একটি গ্রুল�ি িন্য এক রবেিৃ্ি �রিেলিি 
িব্দ যরালি রবরভন্ন িিলনি উ�েগ ্ত িরড়ি থরাকলি �রালি। 
সেরিব্রাল স�রালজিি েরািটি প্রিরান িিন হললরা:
• স্্যরাটিক সেরিব্রাল স�রালজি
• রিরস্কলনটিক সেরিব্রাল স�রালজি (রিলস্রারনক এবং/বরা 

অ্যরালথিল়েি সেরিব্রাল স�রালজি)
• অ্যরািরাজসেক সেরিব্রাল স�রালজি
স্্যরাটিক সেরিব্রাল স�রালজি েবলেল়ে সবরি সিেরা যরা়ে। 
রকছু েংে্যক ব্যজতিি মলি্য উ�লিরারলিরেি িিনগুললরাি রমশ্র 
ববরিটি্যও �রিলরষেি হ়ে।

স�ৌিানণক কানিনি: সেনিব্াল স�ালজি িভলা একটি 
িৃজধিমূলক অিস্া

িাস্িতা: েংজ্রা অনুযরা়েী সেরিব্রাল স�রালজি বজৃদ্ধমূলক 
ন়ে। িলব ব্যজতিি েরািরািণ স্বরাস্্য এবং েুস্িরা, বরাি ্তক্য, বরা 
অন্যরান্য অন্তরন ্তরহি অবস্রাি মলিরা রবরভন্ন করািলণ আিীবন 
লষেণ �রিবরি্তি হলি �রালি। সেরিব্রাল স�রালজিি একটি 
করািণ মজস্তলকেি আররাি, যরা েমল়েি েরালথ েরালথ বরালড় নরা, 
িলব িিীলিি উ�ি এি প্রভরাব, রবলিষ কলি স�িী-কঙ্রাল 
িন্ত্র, েমল়েি েরালথ েরালথ সকরালনরা ব্যজতিি িৎ�িিরা, করায ্তক্ম 
বরা ব্যথরাি মরারিরা �রিবি্তন কিলি �রালি। সেরিব্রাল স�রালজি 
আক্রান্ত ব্যজতিি িরািীরিক স্বরাস্্য অনুকূল কিরািরা গুরুত্ব�ূণ ্ত।

লষে্য: সেরিব্রাল স�রালজি করমউরনটিলক আকষ ্তক সি়েরাি গ্রারেসে প্রিরান যরা 
িরালিি বহৃত্তি রিজিিরাল সনিও়েরালক্ত সেরিব্রাল স�রালজিি বরাস্তবিরা েম্পলক্ত 
েলেিনিরা বরাড়রালি িরালিি রিজিিরাল ে্যরালনল িলুড় ব্যবহরাি কিরা সযলি �রালি।

নমথ িানস্টিং কভন্টন্ট
এেব কলটেটে এি উলদেি্য হললরা সেরিব্রাল স�রালজি েম্পলক্ত প্রেরলি 
স�ৌিরারণক করারহরন সভলঙ্গ সিও়েরা এবং অবস্রাি মরারিরা এবং বরাস্তবিরা িুলল িিরা।
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উপকরণ
আমাদের কাদে অদেক সরঞ্াম এবং উপকরণ রদ়েদে যা  
আপোর ববশ্ব সসবরব্াল সপালজি বেবদসর পবরকল্পো়ে ব্যবহার 
করা সযদে পাদর। বেদের উপকরণগুদলা ডাউেদলাড করদে 
worldcpday.org/tools-এ যাে। আমাদের বাো্ েরূ-েরূাদতে 
েব়িদ়ে সেও়োর ববষ়েটি বেজচিে করদে এর প্রদে্যকটি একাবিক 
ভাষা়ে অেুবাে করা হদব।

সলাভগা

• অলনক অলনক করািণ - রবশ্ব সেরিব্রাল 
স�রালজি রিবে 6 অল্রাবি

স�াস্টাি

• অলনক অলনক করািণ রপ্রটে স�রাস্রাি

• অলনক অলনক করািণ রিজিিরাল স�রাস্রাি

এই স�রাস্রাি সকরালনরা ক্যরালে, সস্রালিি 
েম্েুভরাগ বরা আ�নরাি স্রানী়ে ব্যবেরা 
প্ররিষ্রালন লরাগরালনরাি কথরা রবলবেনরা করুন।

োমাজিক স�াগাভ�াগ মাধ্যম

• অলনক অলনক করািণ সেরাি্যরাল িরাইলে

• অলনক অলনক করািণ সেেবুক সহিরাি

নিষোগত

• সেরিব্রাল স�রালজি ইনলেরাগ্রারেক কী

• সেরিব্রাল স�রালজি স্রাইি সিরা কী

• সিরাগ রনণ ্ত়ে ও রেরকৎেরাি স�রাস্রাি

• আমরাি রপ্র়ে িব্দ েম্বরলি স�রাস্রাি

অদেক অদেক কারণদক সজরি়ে করার উপা়ে সম্পদক ্
আপোর সকাদো বেদে্শো বা পরামদশর্ প্রদ়োিে হদল 
অেুগ্রহ কদর contact@worldcpday.org-এ সযাগাদযাগ 
করুে

6সেনিব্াল স�ালজি অ্যালাভয়ন্স  
(CEREBRAL PALSY ALLIANCE) এিা েম্ভি কভিভে

http://worldcpday.org/tools
mailto:contact%40worldcpday.org?subject=

