
সেরেব্রাল পরালসে কী?
সেরেব্রাল পরালসে একটি শরােীসেক প্রসিবসধিিরা যরা চলরারেেরা 
ও চরালচলরেে উপে প্রভরাব সেরল।
শৈৈবকালীন ৈারীররক প্ররিবরধিিাগুললার মল্যে এটি সবলেলে ববৈী বেখা যাে।

উভে পা আক্ান্ত হে। বাহু েইুটি 
কম মাত্াে আক্ান্ত হলি পালর।

উভে হাি এবং পা আক্ান্ত 
হে। কাঁ্, বেহারা এবং মলুখর 
মাংসলপৈীও প্রােই আক্ান্ত হে।

ৈরীলরর একপাৈ (একটি বাহু এবং 
একটি পা) আক্ান্ত হে।
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শেীরেে অঙ্গ েমহূ
বসলরব্াল পালরস ৈরীলরর রবরভন্ন অলগের উপর প্রভাব বেলল। বযমন,

আেষুরাসঙ্গক েমে্যরা
বসলরব্াল পালরস আক্ান্ত রৈশুলের রবরভন্ন ্রলের ৈারীররক ও বরুধিবরৃতিক সমসযো থাকলি পালর।
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প্রসি ৩জরে 
১জে 
হাঁটলি পালর  
না

প্রসি 
১০জরে 
১জরেে 
মারাত্নক েরৃটি 
সমসযো আলে

প্রসি ৪জরে 
১জে 
কথা বললি  
পালর না

প্রসি ৪জরে 
১জরেে
মতূ্াৈে রনেন্ত্রে 
সমসযো আলে

প্রসি ৪জরে 
৩জে
বযেথা অনভুব 
কলর

প্রসি ৫জরে 
১জরেে
ঘুলমর সমসযো 
আলে

প্রসি ৪জরে 
১জরেে
রখেুঁরন আলে

প্রসি ৫জরে 
১জরেে 
লালা রনেন্ত্রলে 
সমসযো আলে

প্রসি ৪জরে 
১জরেে
আেরেগি 
সমসযো আলে

প্রসি ২জরে 
১জরেে 
বরুধিগি  
সমসযো আলে

খরাওয়রা

সলখরা বল ধেরা

সপরাশরাক পেরা

আপরন একটি বসলরব্াল পালরস বররিটিার/রনবধিলন বযাগোন 
কলর বসলরব্াল পালরস সম্পরককি ি আমালের জ্ান ও গলবষোর 
উন্নরি সা্ন করলি পালরন। বসলরব্াল পালরস সম্পরককি ি 
আলরা িথযে িানলি worldcpday/cpregisters এই 
ঠিকানাে বযাগালযাগ করুন।

অগে-প্রিযেগে সমহূ আক্ান্ত হওো অগে-প্রিযেগে সমহূ আক্ান্ত হওো

ম্যরােয়ুরাল এসবসলটি বরা হরারিে করাজ
কমপলষে েইু-িৃিীোংৈ বসলরব্াল পালরস আক্ান্ত রৈশুর নড়ােড়ালি 
অসুরব্া থাকলব যা একটি বা উভে বাহুলক প্রভারবি কলর। 
শেনরদিন প্রাে প্ররিটি কাযকিকলাপ প্রভারবি হলি পালর।
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১.৭ সকরাটি
মানষু বসলরব্াল  
পালরসলি আক্ান্ত

সজএমএেসেএে সলরভল ১ সজএমএেসেএে সলরভল ২ সজএমএেসেএে সলরভল ৩

গ্রে সমরাটে সকিল বরা স্লূ অঙ্গ েঞ্রালণ/েড়রাচড়রাে িক্ষিরা
বসলরব্াল পালরস আক্ান্ত রৈশু এবং িরুেলের গ্রস বমাটর রকিল বা স্লূ অগে সঞ্ালে/নড়ােড়ার েষেিালক (বযমন, বসা এবং হাঁটা েলা) কানাডার 
CanChild কিৃকি ক প্রেীি গ্রস বমাটর োংৈন ক্ারসরেলকৈন মানক(রিএমএেরসএস) দ্ারা ৫টি রভন্ন ্ালপ ভাগ করা যাে। 

রিএমএেরসএস বেকিনা ৬-১২: © Bill Reid, Kate Willoughby, Adrienne Harvey and Kerr Graham, রেযোল রেললরেন হসরপটাল, বমলবনকি।
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অগে-প্রিযেগে সমহূ আক্ান্ত হওো

স্রাসটিক/সপশী শক্ত হরয় 
যরাওয়রারঃ  ৮০-৯০%।  
এ অবস্াটি সবলেলে ববৈী বেখা 
যাে। মাংসলপৈী ৈক্ত ও অনমনীে 
অবস্াে থালক। বমাটর কলটকি লসের 
ষেরি বথলক এ সমসযোর সৃরটি হে।

অ্যরাটরাসসিক/িবু্বল ভরােেরাম্যরঃ এর  
শবরৈটি হললা নড়বলড় েলালেরা। এই ৈারীররক প্ররিবরধিিা, ভারসামযে 
ও বকান িােগার অবস্ান রনেকিে করার ববা্ৈরক্তর উপর প্রভাব 
বেলল। বসলরলবলাম এর ষেরি বথলক এ সমসযোর সৃরটি হে।

সিেকরাইরেটিক/সেয়ন্ত্রণহীে 
েড়রাচড়রারঃ ৬%। 

 অননরছিক সঞ্ালন বযমন রডসলটারনো, 
এলথলটারসস এবং/বা কররো এটির 

শবরৈটিযে। বযোসাল গযোংগরলোর ষেরি 
বথলক এ সমসযোর সৃরটি হে।

সমশ্র ধেণরঃ  
বসলরব্াল পালরস আক্ান্ত রকেু 

রৈশুলের অগে সঞ্ালে/নড়ােড়া েইু 
্রলের থাকলব। বযমনঃ স্ারটিরসটি/
্ীর গরির বা অস্াভারবক নড়ােড়া 

এবং রডলটিারনো/রনেন্ত্রেহীন 
নড়ােড়া।

শেীরেে অঙ্গ েঞ্রালে/
েড়রাচড়রাে ধেণ

স্রাসটিক সকরায়রাসরিরলেসজয়রা (সপশী শক্ত ও 

শেীরেে চরােটি অঙ্গই আক্রান্ত)/ সবিপরাসশ্ব্বক
স্রাসটিক িরাইরলেসজয়রা (সপশী শক্ত ও 

শেীরেে িইু পরাশ আক্রান্ত)/ সবিপরাসশ্ব্বক 

স্রাসটিক সহসমরলেসজয়রা (সপশী শক্ত ও 

শেীরেে একপরাশ আক্রান্ত)/একপরাসশ্ব্বক


