
দ্বারবা পররষেববাটি প্রদবান করবা হষেষে

এনএইচএস ডবােবাষবটিস  
প্ররিষরবাধ কর্মসরূচ

যরদ আপনবাষক একথবা জবানবাষনবা হষে থবাষক যয আপনবার টবাইপ 2 ডবােবাষবটিস হওেবার 
ঝঁুরক আষে এবং আপনবাষক যরদ ইরিরষধযেই আরবাষদর পররষেববার জনযে পবাঠবাষনবা  

নবা হষে থবাষক িবাহষে:

আপনবার স্বানীে Healthier You যপ্রবাগ্বাষর আপনবাষক পবাঠবাষনবার জনযে, আপনবার রজরপ 
(রচরকতসক), নবাস্ম অথববা এনএইচএস যহেথ যচক আরধকবাররকষদর বেনু। 

প্র. এই যপ্রবাগ্বারটি রক আরবার জনযে উপযকু্ত?

উ. আপনবার টবাইপ 2 ডবােবাষবটিস হওেবার ঝঁুরক থবাকষি পবাষর যজষন আপরন যরদ রচরতিি 

হন এবং জীবনযবাপষন সসু্ পররবি্মন করষি চবান িবাহষে এই যপ্রবাগ্বারটি আপনবার 

জনযে উপযকু্ত।

প্র. আরর রক যযবাগদবান করবার জনযে যযবাগযে?

উ. আপরন Healthier You যপ্রবাগ্বাষর যযবাগদবান করষি পবাষরন, যরদ আপরন:

✓ 18 বের ববা িবার যবরি বেসী হন
✓ গি 12 রবাষসর রষধযে HbA1c – এর পরররবাপ 42-47 mmol/mol 

(6.0-6.4%) – এর রষধযে থবাষক অথববা ফবার্টং প্বাজরবা গ্লুষকবাষজর পরররবাপ 
5.5-6.9 mmols/I – এর রষধযে থবাষক

✓ গর্ম বিী নবা হন

✓ হবােকবা /রবাঝবারর রকষরর িবারীররক সররিেিবাে অংিগ্হণ করষি সক্ষর হন

প্র. যযবাগদবান করবার জনযে আরবাষক রক খরচ করষি হষব?

উ. নবা – যযবাগযে বযেরক্তষদর জনযে এই যপ্রবাগ্বারটি সমূ্ণ্ম রবনবা খরষচ।

প্র. আরবার টবাইপ 2 ডবােবাষবটিস আষে, আরর রক যযবাগদবান করষি পবারর?

উ. যযসব বযেরক্তষদর টবাইপ 2 ডবােবাষবটিস হওেবার ঝঁুরক আষে, এই যপ্রবাগ্বারটি িবাঁষদর 
জনযে। আপনবার যরদ টবাইপ 2 ডবােবাষবটিস থবাষক এবং আপনবার িবারীররক সরসযেবার 

রবেষে রকেু সহবােিবা চবান, িবাহষে অনগু্হ কষর আপনবার রজরপ (রচরকতসক) -  
যক বেনু।

প্র. এই যপ্রবাগ্বারটি যক সম্ন্ন করবাষছেন?

উ. আপনবার স্বানীে Healthier You ইউ পররষেববাটি আইরসএস যহেথ অযেবান্ড 

ওষেেরবরেং দ্বারবা সম্ন্ন করবা হষছে। আররবা যক এবং আররবা রক কষর থবারক  

যস রবেষে ওষেবসবাইষট আপরন আরও রববরণ যপষি পবাষরন।

আরবাষদর সবাষথ আজই যযবাগবাষযবাগ করনু:

রকরবাষব যযবাগগবান করষবন হবাষরিবাই যযসব প্রশ্ন  
রজজ্বাসবা করবা হে

এখন আপনবার স্বাষস্যের দবারেত্ব  
যনওেবার সরে।

www.preventing-diabetes.co.uk
info@preventing-diabetes.co.uk



এটি রকরবাষব কবাজ কষর?

একটি দেীে পররষবষি, জীবনযবাপষন দীর্মস্বােী পররবি্মন রটবাষি যয যয দক্ষিবা 
প্রষেবাজন যসসব রিখষি একজন প্ররিরক্ষি স্বাস্যেরবেেক যকবাষচর সবাষথ আপরন কবাজ 

করষবন। আরবাষদর নেরবাষসর কর্মসরূচ আপনবাষক:

• পরুটি এবং স্বাষস্যের রবেে রিখষি সবাহবাযযে করষব
• আপনবার জীবনযবাপষন িবারীররক সররিেিবার রবাত্বা যযবাগ করষি  

সবাহবাযযে করষব

• উজ্ীরবি থবাকষি সবাহবাযযে করষব
• সসু্ পররবি্মন রষট যবাষি যসরবাষব সরসযেবার সরবাধন করষি সবাহবাযযে করষব
• দীর্মষরেবাদী সবাফষেযের জনযে জীবন পররবি্মনকবারী দক্ষিবা ও জ্বান অজ্ম ন 

করষি সবাহবাযযে করষব

আপরন একটি গরুতু্বপূণ্ম প্রথর পদষক্ষপ রনষেষেন এবং জবানষি যপষরষেন যয আপরন 

টবাইপ 2 ডবােবাষবটিষসর উচ্চরবাত্বার ঝঁুরকষি আষেন।

এনএইচএস ডবােবাষবটিস রপ্রষরনিন যপ্রবাগ্বার (ডবােবাষবটিস প্ররিষরবাধ কর্মসরূচ) – টি 

আপনবার স্বাস্যে রনেন্ত্রণ করষি আপনবাষক সবাহবাযযে করষব, আপনবার খবাদযে িবারেকবাে, 

ওজষন এবং যয পরররবাণ িরীরচচ্ম বা আপরন কষরন যসখবাষনও পররবি্মন রটবাষি 

আপনবাষক সহবােিবা করষব।

এইরকষরর পদষক্ষপ যনওেবা এখন অিযেতি জররুী যযষহিু এটি আপনবার  

টবাইপ 2 ডবােবাষবটিস হওেবার ঝঁুরক করবাষি পবাষর, এরনরক থবাররষেও রদষি পবাষর।

Healthier You: এনএইচএস  
ডবােবাষবটিস প্ররিষরবাধ কর্মসরূচ

ববরিটিযে

• আপনবাষক পথ যদখবাষনবার জনযে ও উতসবারহি করষি সদুক্ষ যহেথ এবং 
ওষেেরবরেং (স্বাস্যে ও সসু্িবা রবেেক) যকবাচ

• একজষনর-জনযে-একজন ও গ্রুপ যসিন(দেীে সরবা) – এর ররশ্রণ
• একটি জবািীে কর্মসরূচষি প্রষবিবারধকবার যযটি সবাম্প্ররিকির গষবেণবা প্ররবাণ 

বযেবহবার কষর থবাষক

• জীবনযবাপষন সসু্ পররবি্ম ষনর পষথ ববাধবা যদে যযসব সরসযেবা যসগরুের সরবাধবান
• রকরবাষব স্বাস্যেসম্মি খবাওেবা এবং িবারীররক সররিেিবা আপনবার টবাইপ 2 

ডবােবাষবটিষসর ঝঁুরক করবাষি সবাহবাযযে করষি পবাষর িবা যিখবা

• রবনবারষূেযের উপরস্রি

অংিগ্হণকবারীরবা রক বষেষেন...

“ গ্রুপ যসিন (দেীে সরবা)গরুে আরবার রপ্রে। 

আরবার যকবাচ আরবাষক দবারণু পরবারি্ম রদষেষেন 

এবং আরবাষক েষক্ষযে রস্র থবাকষি ও আিবাববাদী 

থবাকষি সবাহবাযযে কষরষেন!”

“ আরর উচ্ছ্বরসি, আরবার 3 রবাষসর উন্নরি 
পয্মবাষেবাচনবা সরবা (যপ্রবাষগ্স ররররউ যসিন) – 
যি আরবার সব য্বাষরর যক্ষষত্ই উন্নরি  

েক্ষযে কষররে!”

কর্মসরূচর  
প্ররিশ্রুরি

যপ্রবাগ্বাষর স্বান সীররি, িবাইআররবা আপনবাষক যকবেরবাত্ িখনই যযবাগদবান  

করবার জনযে বেরে যরদ আপরন পরবিতী অনষু্বানগরুেষি উপরস্ি থবাকবার 

প্ররিশ্রুরি রদষি পবাষরন:

• একটি একজষনর-জনযে-একজন প্রবাথররক রেূযেবােন

• গ্রুপ যসিন (দেীে সরবা) যবার অতিগ্মি আপনবার জীবনযবাপষনর পররবি্মন বজবাে 

রবাখষি আপনবাষক সবাহবাযযে করবার যকৌিে এবং সসু্ জীবনযবাপষনর পরবারি্ম 

ও িবারীররক সররিেিবা

• রিন, েে এবং নেরবাষস রিনটি একজষনর-জনযে-একজন উন্নরি পয্মবাষেবাচনবা  
সরবা (যপ্রবাষগ্স ররররউ যসিন)

রদষনরষবেবাে, সন্যেবাষবেবাে এবং সপ্বাহষিষের সরষের রষধযে আপনবার রবানবানসই 

সরষে রবররন্ন স্বাষন যসিনগরুে অনরুষ্ি হষব। সিুরবাং আপনবার পষক্ষ 

সরুবধবাজনক একটি গ্রুপ খুষঁজ যনওেবার বযেবাপবাষর আপরন রনরচিি থবাকুন।

দ্বারবা পররষেববাটি প্রদবান করবা হষেষে

আরবাষদর সবাষথ আজই যযবাগবাষযবাগ করনু:

www.preventing-diabetes.co.uk
info@preventing-diabetes.co.uk


