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আপনার ক্রন্স বা কিালাইচিস আরছ কেরন হয়ত আপচন ভয় কপরয় 
যারবন। এরপর িী হরত পারর এবং েীবন িীভারব বদরল যারব কসই 
চিন্ায় আপচন হয়ত উকবিগ্ন হরয় উঠরত পাররন। 

িারণ েীবন বদরল যারবই। কিন্তু এচি ভারলাও হরত পারর। আপনার 
প্রততচি পদরক্ষরপ আমরা সাহায্য িররত প্রস্তুত। 

যখনই আপনার আমারদর প্ররয়ােন হরব, ক্রন্স অ্যান্ড কিালাইচিস 
ইউরি (Crohn’s & Colitis UK) আপনার েন্য সবসময়ই উপকথিত 
থািরব। ওষুধ, খাদ্য, লক্ষণ, সােকে াকর আরও অরনি তথ্য আমারদর 
িারছ ররয়রছ। আপচন চনরের অবথিা চনরয় কয ভারব সফরর যাওয়া, 
সু্রল যাওয়া, ও িারে যাওয়ার মরতা দদনন্দিন িােগুরলা িররন, 
কসই সব সম্পরিকে ও আমারদর িারছ অরনি তথ্য আরছ। এগুরলা  
সবই কবনামূরল্য পাওয়া যায় এখারন  
crohnsandcolitis.org.uk/publications.

উত্তর খুঁেনু। সহায়তা চনন। চনয়ন্ত্ররণ চনন।
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সদস্য কহান

আপনি একেবাকে আলাদা কেছু তথ্য ও আপকেট পাকবি, 
শ�ৌচালয় খুঁকে শপকত সাহায্য েোে মকতা  
Can’t Wait Card ও Radar Key পাকবি,  
এ ছাডাও আেও অকিে কেছু পাকবি।

আেই আমাকদে সকগে শযাগ কদি: শদখুি  
crohnsandcolitis.org.uk/membership  
বা 01727 734465-এ শ�াি েরুি

ক্রন্স অ্যান্ড কিালাইচিস ইউরি-র সদস্য হরয় আপচন এমন এি  
শততিশালী দলভুতি হরয় যারবন, যাঁরা বদল আনার েন্য লর়ে যারছেন।

crohnsandcolitis.org.uk/publications
crohnsandcolitis.org.uk/membership


ক্রন্স ও কিালাইচিস
ক্রন্স করাগ ও আলসাররচিভ কিালাইচিস হল  
প্রদাহেনি আতন্ত্রি করাগ (IBDs)। 

এই করারগ আপনার কপরি কবদনাদায়ি ঘা (আলসার)  
ও প্রদাহ (কফালা) হয়।

ক্রন্স ও শোলাইনটস সাো েীবি ধকে শথকে যায়, তাে মাকি এটা আপিাে 
সব সমকয়ই থােকব। তাে মাকি এই িয় শয আপনি সব সময় অসসু্থ থােকবি। 
ওষুধপত্র শখকল ও সাে্াকে েোকল আপনি অকিে ভাকলা থােকত পােকবি।

আকেে ধেকিে IBD আকছ যাকে মাইকক্রাক্াকপে শোলাইনটস বলা হয়, 
নচকেৎসা েোকল সাধােণত এই শোগ শসকে যায়। 

এিা এমন এিিা ব্যাপার কযিারত আপনারি 
অভ্যস্ত হরত কশখরত হরব- এবং আপচন তা 
পাররবন। উর্া পা্া চিন্া িরর মন খারাপ 
িররবন না - আপচন িাইরলই অবথিা ভারলা হরয় 
যারব। প্ররত্যরির েীবরন কিছু না-কিছু সমস্যা 
আরছ; এর সরগে মাচনরয় চনরত পাররল সব কিছুই 
অরনি সহে হরয় যায়।

মঈদ, বয়স 26
ক্রন্স করাগ চনরয় কদন িািারছেন
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কপি 
ক্রন্স ও শোলাইনটস শবাঝাে েি্য শপট েী ভাকব োে েকে তা বুকঝ নিকল  
সকুবধা হকব।

শপট হল আপিাে �েীকেে এমি এেটা অং� যা নিকেে মকধ্য খাদ্য ও পুষ্টিকে 
গ্রহণ েকে মল শবে েকে শদয়। আপনি যখি কেছু খাবাে খাি, শসখাি শথকেই 
শপকটে োে শুরু হয়, সব শ�কষ আপিাে িীচ (পায়ু) কদকয় মল শবকেকয় শগকল 
শপকটে োে শ�ষ হয়। 

শপট-শে পাচিতন্ত্রও বলা হয়, োেণ এটা খাবাে হেম েকে  
(শভকগে শদয়)।

1      খাদ্যনালী
2     উদর
3     কু্ষদ্ান্ত্র
4     কিারলান 
5     করক্াম 
6     পায়ু

বৃহদন্ত্র

আলসাররচিভ 
কিালাইচিস

ক্রন্স চিজেেসথুি অন্ত্র
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অন্ত্র
শপকটে এেনট গুরুত্বপূণ্ অগে হল অন্ত্র। এটা এেটা 
লম্া িল, আপিাে শপকটে ষ্ভতকে গুনটকয় থাকে,  
এে মকধ্য থাকে আপিাে শছাট অন্ত্র (কু্দ্ান্ত্র), 
শোকলাি অথ্াৎ মলা�য় এবং ও শেক্াম অথ্াৎ 
মলদ্াে। শোকলাি ও শেক্ামকে বৃহদন্ত্র (বড অন্ত্র)  
বলা হয়। শেক্াকমে একেবাকে শ�কষ েকয়কছ আপিাে 
পায়ু। শসখাি শথকেই আপিাে �েীকে থাো মল 
শবকেকয় যায়। 

আপিাে অকন্ত্রে প্াচীকে অকিেগুকলা পেত আকছ।  
এই পেতগুকলা খাদ্য শথকে পুষ্টি সংগ্রহ েকে,  
এবং বে্্য শবে েকে কদকত সাহায্য েকে। 

অরন্ত্রর পরত

তভতররর পরত  

মারের পরত  

বাইররর পরত
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ক্রন্স ও কিালাইচিরসর প্রিার 

ক্রন্স চিজেে
ক্রন্স নেজেে এেপ্োকেে প্দাহ, যা আপিাে মুখ শথকে শুরু েকে পায়ু পয্ন্ত 
শপকটে শয শোিও োয়গায় হকত পাকে। ক্রন্স-শে প্দাহেিে আষ্ন্ত্রে শোগ বলা 
হকলও, অন্ত্র ছাডাও শপকটে শয-শোিও অংক� এই শোগ হকত পাকে। শপকটে সমস্ত 
পেকতই প্দাহ হকত পাকে। 

‘ক্রন্স শোলাইনটস’ হল এে প্োকেে ক্রন্স নেজেে, এই শোকগ শুধু বৃহদকন্ত্র  
প্দাহ হয়। এে োেণ ‘শোলাইনটস’ যাে মাকি হল বৃহদকন্ত্র প্দাহ। তাে মাকি 
এই িয় শয, আপিাে ক্রন্স নেজেে ও আলসাকেনটভ শোলাইনটস, এই দকুটাই 
এেসকগে হকয়কছ।

আলসাররচিভ কিালাইচিস
আলসাকেনটভ শোলাইনটস মাকি হল বৃহদকন্ত্র প্দাহ ও ঘা। এটা আপিাে 
শোকলাি শথকে পায়ু পয্ন্ত শয শোিও োয়গায় হকত পাকে। শুধুমাত্র ষ্ভতকেে 
পেকত প্দাহ হয়। 

শুধু আপিাে শেক্াকম প্দাহ হকল তাকে বকল শপ্াক্াইনটস।

মাইরক্রারস্াকপি কিালাইচিস 
মাইকক্রাক্াকপে শোলাইনটস হল বৃহদকন্ত্রে প্দাহ। আলসাকেনটভ শোলাইনটকসে 
মকতা মাইকক্রাক্াকপে শোলাইনটকস ঘা হয় িা, এবং মকলে সকগে েক্ত পকড িা। 
প্দাহ শদখাে েি্য োক্তােকদে অণুবীক্ণ যন্ত্র ব্যবহাে েেকত হয়।

অচনশ্চিত করাগ চনণকেয়
 োক্তাে যকদ বকলি শয আপিাে ইিনেটােকমকিট শোলাইনটস বা IBDU  
(শরেণী বকহভ্ূত প্দাহেিে আষ্ন্ত্রে শোগ) হকয়কছ, তখি আপিাে ক্রন্স বা 
শোলাইনটস শোিটা হকয়কছ নিশ্চিত শবাঝা যায় িা। 
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ক্রন্স ও কিালাইচিস িার আরছ?
UK-কত, 123-এর মরধ্য 1 েরনর ক্রন্স বা কিালাইচিস 
আরছ। তার মারন 500,000 কলাি।

ক্রন্স চিজেে ও আলসাররচিভ কিালাইচিস কয কিানও 
বয়রস শুরু হরত পারর, তরব সাধারণত আপনার  
30 বছর বয়রসর আরগ তা শুরু হয়। 

মাইরক্রারস্াকপি কিালাইচিস সিরাির কবকশ িরর 
মকহলারদর মরধ্য কদখা কদয় এবং সাধারণত  50 বছর 
বয়রসর পরর শুরু হয়।
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অসথুি লাগরছ
একেে েি একেে েেম: ক্রন্স বা শোলাইনটস নিকয় কেছু শলাে শবক�ে ভাগ 
সময় সসু্থ শবাধ েকেি, অকিকেে আবাে বহু কদি ধকে নিকেে েি্য সকিে 
নচকেৎসাে সন্াি েেকত হয়।

সবাে অিভূুষ্ত সমাি হয় িা, এবং আপিাে অিভুবও এে সময় বদকল  
শযকত পাকে।

আপিাে ক্রন্স হকল আপিাে পায়ুে চােপাক�ে ত্বে নচকে (ন��াে) শযকত পাকে। 
েখিও-েখিও আপিাে অন্ত্র সরু হকয় শযকত পাকে (জ্রিেচাে)। আপিাে IBD 
নটম আপিাকে সাহায্য েোে েি্য প্স্তুত আকছ- শোিও অস্াভাকবেতা শচাকখ 
পডকল তাকদে সকগে েথা বলিু।

ক্রন্স ও কিালাইচিরসর ফরল হরত পারর:

            কখল ধরা ব্যথা

            ঘন-ঘন ও তাৎক্ষণণি িাইকরয়া, িখনও-িখনও তার                     

            সরগে রতি ও ঘন তরল (কলেষ্া)

            গাঁি কফালা

            মুরখ ঘা

            প্রিণ্ড ক্াজন্

            আয়ররনর ঘািতত (রতিাল্পতা)

            ওেন িরম যাওয়া এবং কখরত অরুচি

            কিাখ জ্ালা
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কলেয়ার-আপ

আপিাে যখি অসসু্থ লাকগ, তাকে বকল শলেয়াে আপ। 

আপনি সসু্থ থাো অবস্থাকতও নিয়কমত ওষুধ শখকয় শগকল শলেয়াে-আপ বন্ েো 
যাকব।

আপিাকে সাহায্য েোে েি্য আপিাে োক্তাে (গ্যাক্রিাএকটেকোলজেস্ট) এবং 
আপিাে বাকে IBD নটম হাজেে থাকেি। নটকম এেেি IBD িাস ্আকছি কে িা 
শেকি নিি। োক্তাকেে অ্যাপকয়টেকমকটেে আকগ-পকে শোকিা সাহাকয্যে প্কয়ােি 
হকল আপনি িাকসে্ সকগে েথা বকল নিকত পাকেি।

উপশম

 আপিাে ক্রন্স বা শোলাইনটকসে নচকেৎসা ভাকলা মকতা চলকল তাকে উপ�ম 
বকল। আপনি সসু্থ শবাধ েেকলও ওষুধপত্র খাওয়া চাজলকয় যাওয়া উনচত। 

বহু শলাে ক্রন্স বা শোলাইনটস নিয়ন্ত্রকণ আসাে পকেও ক্ান্ত অিভুব েকেি,  
তাই প্কয়ােকি আপিাে কবরোম শিওয়া েরুেী।

যকদ আপিাে োক্তাে আপিাকে বকলি শয আপিাে উপ�ম হকয়কছ, অথচ তাে 
পকেও শপকট অস্জস্ত শবাধ েকেি, তাহকল আপিাে ইকররিবল বাওরয়ল তসনর্াম 
(IBS)ও থােকত পাকে।

প্দাহেিে আষ্ন্ত্রে শোগ (IBD) ও IBS, এই দকুটা আলাদা, কেন্তু আপিাে 
এেই সকগে এই দকুটাই হকত পাকে। IBS সচোচে হকয়ই থাকে এবং এটা হকল 
শপট ব্যথা হয়, শপট �ুকল যায়, োইকেয়া ও শোষ্ঠ োকিি্য হয়। কেন্তু ক্রন্স ও 
শোলাইনটকসে শথকে আলাদা, একত প্দাহ হয় িা, মকলে সকগে েক্ত পকড িা।

আপিাে যকদ IBS ও ক্রন্স বা শোলাইনটস দইু-ই থাকে, শস শক্কত্র আপিাে  
এই দইুকয়েই েি্য নচকেৎসা েোকত হকত পাকে। 
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ক্রন্স ও কিালাইচিস  
হওয়ার িারণ
�েীকেে শোগ প্ষ্তকোধ ক্মতা িটি হকয় শগকল ক্রন্স ও শোলাইনটস হয়।

শোগ প্ষ্তকোধ ক্মতা সাধােণত �েীেকে সেুজক্ত োকখ। ক্রন্স ও শোলাইনটস 
হকল, শোগ প্ষ্তকোধ ক্মতা �েীকেে উপে হামলা চালায়।

শোগ প্ষ্তকোধ ক্মতা শেি শয �েীকেে উপে হামলা চালায় তা আমো  
োনি িা। এটা সম্ভবত কবষ্ভন্ন ধেকিে জেকিে কমরেকণে �কল এবং  
পকেকবক�ে (শযমি েীবণু, খাওয়াদাওয়া, ধূমপাি, ও মািষ্সে চাপ)  
েি্য হয়।

সম্ভবত পকররবরশর  
কিানও িাররণ

মানরুষর জেন উত্তরাকধিার 
সরূরে আরস

করাগ প্রততররাধ ক্ষমতা  
নষ্ট হয়
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কিস্ট 
আপিাে ক্রন্স বা শোলাইনটস হকয়কছ কে িা োিকত হকল আপিাকে অকিেগুকলা 
শটস্ট েোকত হকব। এইসব শটস্ট েকেকয় আপিাে োক্তাে আপিাে স্াকস্থ্যে উপে 
িেে োখকত (পয্কবক্ণ েেকত) পােকবি এবং আপিাে েি্য শোি নচকেৎসা 
সবকচকয় োকে কদকত পাকে, তা বুঝকত পােকবি। 

ক্রন্স ও শোলাইনটকস এই সব শটস্ট েোকত হয়:

রতি পরীক্ষা
েক্ত পেীক্ায় প্দাহ, সংক্রমকণে লক্ণ, ও আয়েকিে মাত্রা েম আকছ কে  
িা শদখা হয়। এে শথকে এ-ও োিা যায় শয, আপনি পয্াপ্ত পুষ্টি ও ষ্ভটাকমি 
পাকছেি কে িা।

মল পরীক্ষা  
মল পেীক্ায় সংক্রমণ ও প্দাহ আকছ কে িা যাচাই েো হয়।

এরন্ডারস্াকপ 
 লম্া ও পাতলা নটউকবে উপে শছাট্ট এেটা ে্যাকমো লাকগকয় (এক্াক্াপ) 
োক্তাে আপিাে শপট শদকখি। এই নটউব আপিাে মুখ কদকয় (গ্যাক্রিাক্াকপ)  
বা আপিাে পায়ু কদকয় (ষ্সগময়কোক্াকপ বা শোকলাকিাক্াকপ) কদকয়  
শ�াোকিা হয়। 

প্দাহ আকছ কে িা োিকত োক্তাে আপিাে শপকটে কু্দ্ অং� (বাকয়াপ্সি)  
শবে েকে শিি।

আলট্াসাউন্ড, CT ও MRI স্্যান 
্্যাি েকে োক্তােো বুঝকত পাকেি, আপিাে েতখানি প্দাহ হকয়কছ এবং 
�েীকেে শোি অংক� হকয়কছ।

SAMPLE
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ক্রন্স চিজেে ও আলসাররচিভ কিালাইচিস-এর 
চিকিৎসা

আপিাে ক্রন্স বা শোলাইনটস হকলও আপনি যাকত সসু্থ ভাকব শবঁকচ থােকত পাকেি 
তাে েি্য িািা ধেকিে নচকেৎসা আকছ। IBD নটকমে সকগে েথা বকল আপনি কস্থে 
েেকত পাকেি শোি নচকেৎসা আপিাে পকক্ কিে।  

ওষুধপরে
শপকটে প্দাহ েম েোে েি্য আপনি 5-ASAs (অথ্াৎ শমসালাোইি, 
সাল�াস্যালাোইি) বা শস্টেকয়ে ব্যবহাে েেকত পাকেি। শস্টেকয়ে খুব দ্রুত  
োে েকে, কেন্তু অল্প সমকয়ে েি্য শস্টেকয়ে ব্যবহাে েেকত পাকেি।

এেপেও যকদ আপিাে অসসু্থ শবাধ হয়, তাহকল আপনি নিকেে শোগ প্ষ্তকোধ 
ক্মতায় নিয়ন্ত্রকণে েি্য ওষুধ শখকত পাকেি। এে �কল শপকটে উপে শোগ 
প্ষ্তকোধ ক্মতাে হামলায় বাধা শদওয়া যায়। 

আপনি কবষ্ভন্ন উপাকয় ওষুধ শখকত পাকেি: 

• ট্যাবকলট (শযমি 5-ASAs, অ্যাোথায়ওনপ্ি, শমকথাকরেকসেট) 

• ইকজেে�ি (শযমি অ্যাোজলমুমাব, শগাজলমুমাব)  

• আপিাে বাহুকত ষ্রিপ শদওয়া (শযমি ইিষ্লেপ্সেম্যাব, শভকোজলেমু্যাব) 

•  সাকপাজেটকে বা এনিমা, যা শসাো আপিাে পায়ুকত শদওয়া হয়  
(শযমি 5-ASAs, শস্টেকয়ে)
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তরল পথ্য
েখিও-েখিও একটেোল বা শপকেকটেোল নিউষ্রে�ি িামে তেল পথ্য কদকয় 
ক্রন্স-এে শলেয়াে আকপে নচকেৎসা েো হয়।  

সােকে াকর
শবক�ে ভাগ সমকয়ই ওষুধপত্র শখকয় অকধোং� শলাকে ভাকলা থাকে।  
কেন্তু ওষুকধও যকদ আপিাে োে িা হয়, এবং আপনি খুব অসসু্থ শবাধ েকেি,  
তা হকল সাে্াকেকত োে হকত পাকে।  

অকন্ত্রে শয-অং�টাে েি্য আপনি অসসু্থ শবাধ েেকছি, সাে্াকে েকে শসটা বাদ 
কদকয় শদওয়া হয়। অকন্ত্রে অকিেটা অং� বাদ শদওয়া হকল, আপিাকে শস্টামা  
ব্যাগ নিকত হকত পাকে। আপিাে অন্ত্রকে আপিাে 
শপকটে বাইকে নিকয় আসা হয়, এবং আপিাে মল 
শসাো ওই শস্টামা ব্যাকগ চকল যায়। 

অকন্ত্রে সাে্াকে েোকিা ভয়াবহ ব্যাপাে মকি হকত 
পাকে, তকব বহু মািষু ক্রন্স বা শোলাইনটকস শভাগাে 
শচকয় শস্টামা শিওয়াটাকেই সহে বকল মকি েকেি।

আমার কিারলান থািার সময় যা অবথিা 
চছল, তার কিরয় অরনি ভারলা আচছ কস্টামা 
চনরয়। আকম আরও আরগ সােকে াকর িকররয় 
চনরত পাররল ভারলা হত। কিননা, সােকে াকরর 
পর আমার উপসরগকে সতত্য আরাম হরয়রছ। 

ি্যািকরনা, বয়স 36
আলসাররচিভ কিালাইচিরস ভুগরছন
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মাইরক্রারস্াকপি কিালাইচিরসর চিকিৎসা 

ল্যাকন্সাপ্াকোল বা NSAID শপিকেলাকেে মকতা ওষুকধে েি্য সচোচে 
মাইকক্রাক্াকপে শোলাইনটস হয়। তাই এই সব ওষুধ খাওয়া বন্ েেকলই 
আপনি সসু্থ শবাধ েেকবি। 

আপিাে খাওয়াদাওয়া ও েীবিশ�লীকত পকেবত্ি েেকল উপোে হকত পাকে। 
ধূমপাি, ে্যান�ি ও মদ্যপাি এে সপুকেনচত ষ্রেগাে।  

যাকদে মাইকক্রাক্াকপে শোলাইনটস থাকে, তাকদে েজলে শোগ হওয়াে আ�ঙ্া 
শবক� থাকে। আপিাে এই শোগ আকছ কে িা োিকত োক্তােকে শটস্ট েেকত 
বলিু। যকদ থাকে, তাহকল গ্কুটি সহ খাবাে এনডকয় শগকল আপনি আোম শবাধ 
েেকবি। 

ওষুধপরে

আপিাে োইকেয়া সাোকিাে েি্য োক্তাে হয়ত আপিাকে ট্যাবকলট কদকত 
পাকেি, বা কবউকেকসািাইে িামে শস্টেকয়ে কদকত পাকেি। 

চনরেরি সরিতন রাখুন এবং আপচন িী-িী  
িররত পাররন কদখুন। আপচন এিারি চনরের  
অংশ বরল মরন িররল খুব সহে হরয় যায় - 
আপচন তখন ইততবািি ভারব এর কমািাকবলা 
িররত পাররবন।

কহরলন, বয়স 78
মাইরক্রারস্াকপি কিালাইচিরস ভুগরছন
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পথ্য
শোিও এে ধেকিে পথ্য ক্রন্স বা শোলাইনটকস োকে আকস িা। শোি খাবাকে 
উপোে হকছে তা োিকত খাবাকেে োকয়কে োখকল আপিাে সকুবধা হকব। 
শলেয়াে-আপ হকল, ঝাল-ম�লাদাে খাবাে এবং শবক� �াইবাকেে খাবাে (শযমি 
�াে সবজে, বাদাম, শগাটা দািাে �স্য) শখকল অবস্থা আেও খাোপ হকয় যায় - 
তকব প্কত্যকে আলাদা। 

ক্রন্স বা শোলাইনটস েী ভাকব আপিাে উপে প্ভাব শ�লকছ, তাে উপকে সকিে 
পকথ্যে কবষয়টা নিভ্ে েকে। শযমি, আপিাে অন্ত্র সরু হকয় শগকল (জ্রিেচাে), 
আপিাকে এমি খাবাে শখকত হকব, যা সহকে হেম হকয় যায়। 

স্াস্থ্যেে খাবাে খাওয়া খুব েরুেী। খাবাকে আমূল বদল আিাে আকগ আপিাে 
োক্তাে বা উপযুক্ত শোিও োকয়নটক�য়াকিে সকগে েথা বকল নিি।  

আপচন হয়ত এইসব কমচিি্যাল পকরভাষা শুনরবন

িাইকরয়া বারর-বারর কশৌিালরয় যাওয়া,  
পাতলা বা েরলর মরতা মল।

ক্রচনি অথকোৎ দীঘকেথিায়ী অবথিা আেীবন, িলতত করাগ বা অসথুিতা 

অবসাদ প্রিণ্ড ক্াজন্

পনুরায় সংক্রমণ, কলেয়ার-আপ,  
করাগ সচক্রয়

আপচন যখন অসথুি কবাধ িররন

উপশম, করাগ চনচ্রিয় আপচন যখন সথুি কবাধ িররন

ক্রন্স ও কিালাইচিস

ঘা হওয়া ক্ষত হওয়া (আলসার)

প্রদাহেনি আতন্ত্রি করাগ
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1.EasierEnglish_Primary  

আমরা িী ভারব সাহায্য িররত পাকর
আমো UK-ে প্থম সাকেে দাতব্য প্ষ্তষ্ঠাি, যাো ক্রন্স ও শোলাইনটস নিকয় োে 
েকে। আমো বত্মাি েীবিকে আেও উন্নত েেকত, এবং ভকবষ্যকত এই পকৃথবীকে 
ক্রন্স ও শোলাইনটস শোগ শথকে মুক্ত েেকত চাই। 

শোগ নিণ্য় ও নচকেৎসায় উন্নষ্ত েো, এবং শোগ নিোমকয়ে গকবষণায় অথ্ 
সংস্থাি শদওয়া; সকচতিতা বাডাকিা এবং মািষু যাকত স্াধীি ভাকব পকেপূণ্  
েীবি যাপি েোে আ�া, স্াছেন্্য ও কবশ্াস খুঁকে পায় তাে েি্য আমো  
োে েকে চকলনছ।

যারা ক্রন্স ও কিালাইচিরস ভুগরছন, তারদর প্ররত্যরির েন্যই আমরা আচছ।

কহল্পলাইন

যাকদে ক্রন্স ও শোলাইনটস আকছ, তাকদে সবাইকে তথ্য ও সহায়তা শদওয়াে েি্য 
আমাকদে শগাপি শহল্পলাইি আকছ। 

আমো পােব: 

• ক্রন্স ও শোলাইনটস সম্পকে্ আপিাকে অকিে েথা োিাকত 

• অসমথ্কদে েি্য উপলব্ধ সকুযাগ-সকুবধা পাইকত কদকত 

•  অি্য যাো ক্রন্স ও শোলাইনটকস ভুগকছি, তাকদে সহকযাকগতা পাইকয় কদকত

আমাকদে 0300 222 5700 -এ শ�াি েরুি বা  
ইকমল েরুি এখাকি helpline@crohnsandcolitis.org.uk  
লাইভ চ্যাট েরুি: crohnsandcolitis.org.uk/livechat

সংস্রণ 7c. সবকেরশষ পনুমূকেল্যায়ন অরক্াবর, 2019-এ। সংরশাকধত নরভম্বর, 2021-এ। 
পরবতকে ী পনুমূকেল্যায়ন: 2022
ক্রন্স অ্যা্ শোলাইনটস UK. ইংল্যা্ ও ওকয়কসে শেজেস্টাে্ দাতব্য প্ষ্তষ্ঠাকিে িম্ে 1117148, 
্টল্যাক্ে িম্ে SC038632। সাধােণ অিসুন্াি 01727 830 038.

crohnsandcolitis.org.uk/livechat

