
আপনার নতুন ডাযাবেটিস  
ধরা পবেবে

এরপর কী হবে?
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ডাযাবেটিবস আক্ান্ত প্ায 90% ে্যক্তিবের 

টাইপ 2 ধরবের হবে থাবে।

ডাযাবেটিবস আক্ান্ত প্ায 8% ল�ােজবনর 

টাইপ 1 ধরবের হবে থাবে।

প্ায 2% ল�ােজবনর বেরল ধরবের 

ডাযাবেটিস হবে থাবে।
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আপনার ডাযাবেটিস হবযবে েলাটাই 
আপনার জন্য একটি প্রকৃত আঘাত হবত 
পাবর। আর এটি বনবয োঁচবত শেখা একটি 
চ্যাবলঞ্জ হবত পাবর।

আপক্ন হেবতা অবনে ধরবের আবেবের মবধ্য ক্েবয যাবছেন। ক্েচক্�ত, 

রাোক্বিত, ক্েভ্ান্ত ো এমনক্ে অপরাধ লোধ েরাটাও ক্েন্তু এবেোবরই 

স্াভাক্েে। লেন আপনার ডাযাবেটিস হব�া লসটি উপ�ক্ধি েরা হেবতা 

আপনার জন্য মশুক্ে� হবত পাবর ো ক্েভাবে এটির সাবথ লমাোবে�া 

েরবেন তা ক্নবয আপক্ন ক্চক্ন্তত হবে পেবত পাবরন।

আপনার শারীক্রে অেস্ার সাবথ লমাোবে�া েরার ে্যাপাবর আপনাবে আরও 

আত্মক্েশ্াসী লোধ েরবত সহাযতা েরবত আমরা আপনাবে ক্েশে তথ্য, 

সহাযতা এেং পরামশ্শ লেে। আমরা আপনাবে এমন ল�ােজনবের সাবথ  

লযাোবযাে েক্রবে ক্েবত পাক্র যারা আপনার মত এেই পক্রক্স্ক্তবত 

 রবযবেন। যা ঘটবে তা েঝুবত ও লমাোবে�া েরবত আমরা আপনাবে 

এেং আপনার পক্রোরবে সহাযতা েরবো, যাবত আপক্ন ক্নবজর জীেন 

যাপন েরা এেং উপবভাে েরা চাক্�বে লযবত পাবরন।

আপনার জন্য 

ডাযাবেটিস ইউবে 

রবেবে



সত্যেকু্� জাননু

ডাযাবেটিস কী?
ডাযাবেটিস হবছে এমন এেটি শারীক্রে অেস্া লযখাবন আপনার শরীর 

ইনসকু্�ন উৎপােন েরবত পাবর না ো পয্শাপ্ত পক্রমাবে উৎপােন েরবত 

পাবর না ো আপনার ইনসকু্�ন সঠিেভাবে োজ েবর না। ইনসকু্�ন 

আপনার শরীরবে শক্তি ক্েবত আপনার রবতির গ্লুবোজবে (শে্শ রা) 

ে্যেহার েরবত সহাযতা েবর। আপনার যক্ে সঠিে পক্রমাবে ইনসকু্�ন 

না থাবে, ো যক্ে আপনার ইনসকু্�ন সঠিেভাবে োজ না েবর, তবে 

আপনার রবতি শে্শ রার পক্রমাে লেক্শ থােবে যা আপনাবে খেু অসসু্ 

েবর তু�বত পাবর।

ডাযাবেটিস এেটি েরুতুর শারীক্রে অেস্া। যতুিরাবজ্য প্ায 4.7 ক্মক্�যন 

মানষু ডাযাবেটিস ক্নবে লেবঁচ আবে। আরও 12.3 ক্মক্�যন মানষু টাইপ 

2 ডাযাবেটিবস আক্ান্ত হওযার েক্ধ্শত ঝঁুক্েবত রবযবে। 

আপনার কী ধরবের ডাযাবেটিস হবযবে?
আপনার ডাতিার ো নাস্শ আপনাবে ে�বেন লয আপনার েী ধরবের  

ডাযাবেটিস হবযবে। েটুি প্ধান ধরবের ডাযাবেটিস রবযবে - 

টাইপ 1 এেং টাইপ 2 - তবে অন্যান্য আরও ধরবের ডাযাবেটিস 

রবযবে।
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টাইপ 1
টাইপ 1 সাধারেত োচ্াবের ো অল্প েযস্কবেরবে আক্ান্ত েবর, হঠাৎ 

েবর শরু ুহয আর দ্রুত অেনক্ত হয। টাইপ 1 ডাযাবেটিবস আক্ান্তরা 

স্াভাক্েেভাবে ইনসকু্�ন উৎপােন েরবত পাবর না। এর োরে েী তা 

লেউ জাবন না, তবে এটি অক্তক্রতি ওজন হওযার োরবে হে এমন 

নয এেং এটি েত্শমাবন প্ক্তবরাধবযাে্য নয।

টাইপ 2
ডাযাবেটিবস আক্ান্ত লেক্শরভাে ল�ােজবনর টাইপ 2 হবে থাবে। এই 

ধরেটি সাধারেত জীেবনর লশবষর ক্েবে শরু ুহয। এটি ধীবর ধীবর শরু ু

হয এেং েঝুবত আপনার লেশ েবযে েের পয্শন্ত ল�বে লযবত পাবর। 

আপনার টাইপ 2 ডাযাবেটিস হবত পাবর োরে আপনার পাক্রোক্রে 

ইক্তহাস, েযস ো জাক্তেত পটভূক্ম আপনাবে েক্ধ্শত ঝঁুক্েবত লেব�বে। 

আপনার ওজন লেক্শ হব� আপনার টাইপ 2 ডাযাবেটিবস আক্ান্ত 

হওযার সম্ােনাও লেক্শ থােবে।

অন্যান্য ধরে
প্ায 2% ল�ােজবনর মবধ্য অন্যান্য ধরবের ডাযাবেটিস রবযবে। 

এর মবধ্য রবযবে ক্েক্ভন্ন ধরবের মবনাবজক্নে ডাযাবেটিস, ক্সক্টিে 

োইব্াক্সস সম্পক্ে্শ ত ডাযাবেটিস এেং ক্ের� ক্সবড্াবমর োরবে 

হওো ডাযাবেটিস।
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আপনার বচবকৎসা পদ্ধবত অনসুরে 
করার পাোপাবে, আপনার জীেনধারা 
সম্পবককে  বচন্া করাটাও গুরুত্বপেূকে। আপবন 
যবি আরও স্াস্্যকরভাবে োঁচবত পাবরন 
তবে আপবন বনবজর জীেনযাত্ার মানবক 
উন্নত করবত পারবেন এেং বনবজবক 
আরও ভাল শোধ করবত সহাযতা 
করবেন। আপবন শয প্রধান বজবনসগুবল 
করবত পাবরন তা হল ভাবলাভাবে 
খাওযািাওযা করা, সবরিয থাকা এেং 
ধমূপান ত্যাগ করা।

ক্নবজর যত্ন 
ক্নন
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ভা�ভাবে খাওযাোওো েরনু

ডাযাবেটিস হওযার অথ্শ হ� আপনার জন্য স্াস্্যের ডাবযট আবের লচবয 

আরও লেক্শ েরুতু্বপূে্শ তবে আপক্ন এখনও ক্েস্তৃত পক্রসবরর খাোরোোর 

উপবভাে েরবত পারবেন। ডাবযটিক্শযানবে ক্েবে লেক্খবে আপনার জন্য 

সঠিে খাোর েী হবে লসই ে্যাপাবর ক্েবশষজ্ঞ পরামশ্শ লপবত পাবরন। 

আপনার ডাতিার ো নাস্শবে আপনার জন্য এেটি অ্যাপবযন্টবমন্ট 

েরবত ে�নু।

আপক্ন পরামশ্শ, সহজ লরক্সক্পর ধারো এেং ভা� খাোর  

খাওো সম্পবে্শ  আরও তথ্য লপবত পাবরন এখাবন  

www.diabetes.org.uk/enjoyfood
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সক্ক্য থাকুন

শারীক্রেভাবে সক্ক্য থাো সোর জন্য ভা�, ক্েবশষ েবর যক্ে আপনার 

ডাযাবেটিস হবে থাবে। লেক্শরভাে প্াপ্তেযস্কবের সপ্তাবহ পাচঁোর েমপবষে 

30 ক্মক্নট েবর ে্যাোম েরার লচষ্া েরা উক্চত। আপনার সক্ক্য 

থাোর সঠিে উপাযেকু্� সম্পবে্শ  আপনার ডাতিার ো প্্যােটিস নাস্শবে 

ক্জবজ্ঞস েরনু।

আপক্ন আমাবের ওবযেসাইট 

www.diabetes.org.uk/keeping-activeএ সক্ক্য 
থাোর ক্েষবয আরও তথ্য লপবত পাবরন।
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ধমূপান ত্যাে েরনু

ধমূপান েরা সোর জন্য খারাপ। ডাযাবেটিস আক্ান্ত হওো সব্বেও আপক্ন 

ধমূপান েরব�, আপক্ন হাট্শ  অ্যাটাে এেং লট্াবের মবতা, ডাযাবেটিসজক্নত 

জটি�তার ঝঁুক্েেকু্�বেও োক়্িবয ক্েবত পাবরন। এো়িাও ধমূপান অন্যান্য 

েরুতুর স্াস্্য সমস্যার ক্েবে ক্নবে লযবত পাবর।

ধমূপান েরা লেব়ি ক্েবত আপক্ন 

www.nhs.uk/smokefree লত সহাযতা লপবত পাবরন ো 
NHS ল্াে ক্রি লহল্প�াইবনর 0300 123 1044 নম্ববর লোন 
েরবত পাবরন।

স্কট�্যাবডে, www.canstopsmoking.com লেখনু ো  

0800 848 484 নম্ববর ল্াে �াইবন লোন েরনু।



তথ্য এেং সহাযতা
আপনার ডাযাবেটিস ে্যেস্াপনা ভাব�াভাবে েরবত আমাবের োবে 

আপনার জন্য প্বযাজনীয তথ্য এেং সহাযতা রবযবে। আমরা ক্ভন্ন 

ক্ভন্ন অবনে উপাবয সহাযতা েরবত পাক্র।

www.diabetes.org.uk
লেখনু ো 0345 123 2399 নম্ববর লোন েরনু

আমাবের ওবযেসাইবট যত্ন এেং ক্চক্েৎসা লথবে শরু ুেবর খাওযাোওো 

এেং ভাব�াভাবে জীেনযাপন েরা এেং আপনার অেস্া উপ�ক্ধি েরা 

লথবে শরু ুেবর ডাযাবেটিস ক্নবয লেবঁচ থাো সম্পক্ে্শত তথ্য এেং 

ে্যেহাক্রে পরামশ্শ রবযবে। আপক্ন আপনার স্ানীয এ�াোে পাওো 

যাে এমন সহাযতা সম্পবে্শও জানবত পাবরন। 

সহাযতা েরার জন্য 
আমরা রবেক্ে
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আমাবের লহল্প�াইবন েথা ে�নু
আমাবের ক্েবশষ প্ক্শক্ষেত পরামশ্শোতাবের ডাযাবেটিবসর উপর ক্েস্তৃত 

জ্ঞান রবযবে এেং তারা খাে্য, ডাবযট, োজ, ড্াইক্ভং এেং ভ্মেসহ 

ডাযাবেটিস ক্নবে জীেনযাপন েরার অবনে ক্েে সম্পবে্শ  ক্েবশষজ্ঞ 

তথ্য এেং ে্যেহাক্রে পরামশ্শ ক্েবত পাবরন।

আমরা আপনার প্বনের উত্তর লেওযার জন্য, সহাযতা লেওযার জন্য ো 

ডাযাবেটিস সম্পবে্শ জাবন এমন োবরা সাবথ েথা ে�ার প্বোজন হব� 

লেে� চ্যাট েরার জবন্যও এখাবন আক্ে।

আমাবের লহল্প�াইবন 0345 123 2399 নম্ববর, লসামোর লথবে 
শকু্োর, সো� 9 টা লথবে সন্্যা 6 টার মবধ্য লোন েরনু, ো  

helpline@diabetes.org.uk এ ইবমল করুন 

আপক্ন স্কট�্যাবডে অেস্ান েরব�, 0141 212 8710 নম্ববর, 
লসামোর লথবে শকু্োর, সো� 9 টা লথবে সন্্যা 6 টার মবধ্য লোন 

েরনু, ো helpline@diabetes.org.uk এ ইবম� েরনু
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ডাযাবেটিবসর জন্য ক্নবে্শক্শো
আপক্ন আমাবের shop.diabetes.org.uk এর অন�াইন শপ লথবে 
ইংবরক্জ এেং অন্যান্য ক্েেু ভাষায আমাবের ে্যেহাক্রে ক্নবে্শক্শোর জন্য 

ক্েনামবূ�্য অড্শ ার ক্েবত পাবরন।

1

Food labels   
made easy

মা-োোর জন্য টাইপ 

1 ডাযাবেটিবসর 

সাবথ ৈেনক্�ন জীেন

যাপন

Enjoy Food  
Helping families with diabetes 
shop, cook and eat
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খাোর উপবভাে 
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ডাযাবেটিস আক্ান্ত ল�ােজনবের োে লথবে 

পাওো সহাযতা
ডাযাবেটিস ইউবে সাবপাট্শ  লোরাবম লযাে ক্েবয আপক্ন ডাযাবেটিবস 

আক্ান্ত অন্যান্য হাজার হাজার মানবুষর পরামশ্শ এেং সহাযতা লপবত 

পাবরন। অক্ভজ্ঞতা লশোর েরবত, প্নে ক্জজ্ঞাসা েরবত, এেং ক্েস্তৃত 

পক্রসবরর ক্েষবযর উপর তথ্য এেং পরামশ্শ লপবত আমাবের অন�াইন 

েক্মউক্নটি লয লোবনা ধরবের ডাযাবেটিস ক্নবে জীেন যাপনোরী 

ল�ােজনবেরবে এেক্রিত েবর।

forum.diabetes.org.uk লেখনু
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আপনার ডাযাবেটিবসর ে্যেস্াপনা েরা
আপনার ডাযাবেটিবসর ে্যেস্াপনা ক্েভাবে েরবেন লসই ে্যাপাবর আপনার 

ক্চক্েৎসে ো নাস্শ আপনার সাবথ েথা ে�বেন। আপনার ডাযাবেটিবসর 

ধরবের উপর ক্নভ্শর েবর আপনার ট্যােব�ট গ্রহে েরবত ো ইনসকু্�ন 

ইনবজেশন ক্নবত ো েবুটাই েরবত হবত পাবর। আপক্ন ইনসকু্�ন লপন ো 

পাম্প ে্যেহার েরবত পাবরন। লেক্শ েবর স্াস্্যের খাোর খাওযা এেং 

শারীক্রেভাবে আরও সক্ক্য হওযাটা েরুতু্বপূে্শ।

প্বত্যেটি মানষুই আ�াো এেং োর জন্য েী োজ েরবে লসটি খুবঁজ 

লপবত েখনও েখনও সময �ােবত পাবর। সমবযর সাবথ সাবথ আপনার 

ক্চক্েৎসাও পক্রেত্শন েরার প্বযাজন হবত পাবর। আপনার ডাতিার ো নাস্শ 

আপনার জন্য সঠিে ক্চক্েৎসাটি খুবঁজ লের েরার জন্য আপনার সাবথ 

োজ েরা চাক্�বয যাবেন।

আপনার যা েরা প্বোজন তা আপক্ন েঝুবত লপবরবেন এেং এটি েরবত 

লপবর আপক্ন খকু্শ হবেবেন লসটি ক্নক্চিত েরনু। সে ে্যাপাবর আোরও 

জানবত এেং আপনার প্বোজনীে সে তথ্য আপনার োবে আবে তা 

ক্নক্চিত েরার জন্য আপনার হেবতা আবরেটি অ্যাপবযন্টবমন্ট েরবত 

হবত পাবর।
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টাইপ 1 এেং টাইপ 2 ডাযাবেটিস সম্পবে্শ   

আরও জাননু
টাইপ 1, টাইপ 2 এেং অন্যান্য ধরবের ডাযাবেটিস সম্পবে্শ  আরও তবথ্যর 

জন্য www.diabetes.org.uk লেখনু

আমাবের নতুন �াক্ন্শং লজানটি আপনার ক্নজস্ সমবয অন�াইবন টাইপ 

1 ো টাইপ 2 ডাযাবেটিস সম্পবে্শ  জানার এেটি ক্েনামবূ�্যর উপায। এটি 

আপক্ন লে এেং আপনার েী েী জানা প্বোজন লসটির ক্ভক্ত্তবত। আপক্ন 

এটি www.diabetes.org.uk/learningzone লজাবন খুবঁজ 
লপবত পাবরন



ডাযাবেটিস ইউবে-লত লযােোন েরনু

সেস্য হবে যান তাহব� আপক্ন আমাবের ম্যাোক্জন এেং ডাযাবেটিস 

ক্চক্েৎসা, যত্ন এেং েবেষোর সে্শবশষ উন্নযবনর আপবডটসহ অবনেেকু্� 

সকু্েধা পাবেন।

আপক্ন www.diabetes.org.uk/join এ ক্েবয লযাে ক্েবত পাবরন 
ো 0345 123 2399 নম্ববর লোন েরবত পাবরন

সহাযতা েরার জন্য আমরা রবেক্ে

উত্তর লপবত, সহাযতা লপবত ো ডাযাবেটিস সম্পবে্শ  জাবন এমন োরও 

সাবথ েথা ে�ার জন্য লযাোবযাে েরনু।

আমাবের লহল্প�াইবন 0345 123 2399 নম্ববর লোন েরনু ো আমাবের 

ওবযেসাইট, www.diabetes.org.uk লেখনু।

আপক্ন এখাবনও আমাবের লপবত পাবরন:

 /diabetesuk   

  @diabetesUK   

 @diabetesUK
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