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ডায়াবেতিস তক?

ডায়াবেতিস এিি একতি ররাগ যা আপিার রবে গ্লুবকাজ ো শককরার পতরিাণ েৃতি কবর। 

রবে উপতিি গ্লুবকাজ শরীবরর শতের প্রধাি উত্স এেং এতি দৈিতিি খাৈয রেবক আবস।

ইিসুতিি, অগ্ন্যাশবয়র দ্বারা দিতর একতি হরবিাি, যা খাোর রেবক প্রাপ্ত গ্লুবকাজগুতি আপিার রকাষগুতিবি সরেরাহ করবি সহায়িা কবর।

কখিও কখিও আপিার শরীর পযযাপ্ত পতরিাবি ইিসুতিি দিতর করবি ো ইিসুতিি সরেরাহ করবি পাবর িা।

গ্লুবকাজ রবে োকা সবেও, রকাষগুতিবি রপ ৌঁছায় িা।

সিবয়র সাবে সাবে রবে খুে রেতশ গ্লুবকাজ োকা, স্বািয সিসযার কারণ হবি পাবর।   



ডায়াবেতিবসর কারবি িািুষ তক তক ধরবির স্বািয সিসযার সন্মুতখি হবি পাবর? 

সিবয়র সাবে সাবে রবে 
উচ্চ পতরিাবি গ্লুবকাবজর 
উপতিতি রয ধরবির 
সিসযার সৃতি কবর-

হৃৈবরাগ
ররাক

তকডিীর ররাগ
রিাবখর সিসযা
ৈাৌঁবির ররাগ
িাবভকর ক্ষতি
পাবয়র সিসযা

ডায়াবেতিবস আক্রান্ত প্রাপ্ত েয়স্কবৈর রক্ষবে হৃৈবরাগ এেং ররাবকর ঝ ৌঁতক দুই রেবক তিিগুণ 

রেব়ে রযবি পাবর।

রবে শককরার িাো েৃতির ফবি পাবয়র তিউবরাপযাতে (স্নায়ু ক্ষতি), পাবয় আিসার, সংক্রিণ এেং শরীবরর 
অঙ্গ প্রিযবঙ্গর ক্ষতির সম্ভােিা োত়েবয় রিাবি। 

ডায়াবেতিক হি অন্ধবের একতি গুরুেপূণয কারণ, এর ফবি ররতিিার ক্ষ দ্র রেিািীগুতির ক্ষতি হবি পাবর। 
তেশ্বেযাপী অন্ধবের সিসযার ২.৬% ডায়াবেতিবসর কারবি হবয় োবক।

তকডতি েযেযিার জিয এক অিযিি প্রধাি কারণ ডায়াবেতিস। 



ডাব্ল.ুএইি.ও -এর িেয অিুযায়ী 

ডায়াবেতিবস আক্রান্ত িািুবষর সংখযা ১৯৮০ সাবি ১১৮ তিতিয়ি রেবক রেব়ে ২০১৪ সাবি ৪২২ তিতিয়বি ৈাৌঁত়েবয়বছ।

১৮ েছবরর রেতশ েয়স্কবৈর িবধয ডায়াবেতিবসর তেশ্বেযাপী প্রেণিা ১৯৮০ সাবি ৪.৭% রেবক রেব়ে ২০১৪ সাবি ৮.৫% হবয়বছ।  

িধযতেত্ত ও তিম্ন-আবয়র রৈবশ ডায়াবেতিবসর প্রবকাপ আরও দ্রুি হাবর রেবর িবিবছ।

ডায়াবেতিস হি অন্ধে, তকডতিবি েযেযিা, হৃৈবরাগ, ররাক ইিযাতৈর অিযিি প্রধাি কারণ। 



সুগারেে মাত্রা নিয়ন্ত্ররেে জিয ভেষজ সুত্র 

রকভা ইন্ডাসতিস ডায়াবেতিবসর সিসযা সিাধাবির জিয তিবয় এবসবছ এক অিিয আয়ুবেযতৈক উপায়

সুগার কবরাি জুস 



 সুস্বািয েজায় রাবখ।
 শরীবর শতে সরেরাহ কবর। 

 রবে শককরার িাো তিয়ন্ত্রণ করুি এেং 
ডায়াবেতিক সংক্রান্ত জতিিিা প্রতিবরাধ কবর। 

ক্ষি তিরািবয় সহায়িা কবর। 

এতিবি অযাতি-ডায়াবেতিক দেতশিয সহ কবয়কতি 
সতক্রয় রভষজ পৈােয রবয়বছ



ডায়াবেতিক তিরািয় - এই রস পুতিবি সিৃি তেতভন্ন তেরি ফি 
এেং রভষবজর এক অিিয সংতিশ্রণ। 

 এতি রকািও প্রতিকূি পাশ্বয প্রতিতক্রয়া ছা়োই কাযযকরভাবে রবে তিতির 
িাো তিয়ন্ত্রণ / ভারসািয রক্ষা করবি সহায়িা কবর।

 তেতভন্ন প্রািীি রভষজ গুবি সিৃি রযবকাি রকি অসুিিা ো সিসযা ররাধ / 
তিয়ন্ত্রণ করবি উপাৈািগুতির অিিয ভূতিকা রবয়বছ। 

 অযাবিাবভরা ইিসুতিি তিিঃসরণবক উদ্দীতপি কবর এেং রবে শককরার িাো 
তিয়ন্ত্রবি সাহাযয কবর, এছা়োও উবে, জাি এেং গুরিার গুবি সিৃি। 



অযাবিাবভরা ো ঘৃিক িারী

অযাবিাবভরার অযাতি-ডায়াবেতিক গুবি সিৃি।  

উতিৈতি রবে শককরার িাো হ্রাস করবি সহায়িা কবর, যা ডায়াবেতিবস আক্রান্ত ররাগীবৈর জিয খুেই সহায়ক ।

তিয়তিি অযাবিাবভরা গ্রহণ ইিসুতিবির তিিঃসরণবক উবত্ততজি কবর যা ডায়াবেতিবস আক্রান্ত েযতেবৈর জিয তেবশষ উপকারী।

এই প্রভােগুতি িযাকতিি, িান্নাি এেং অযািথ্রাক ইবিািবসর িবিা রয বগর উপতিতির কারবণ ঘবি েবি িবি করা হয়। 



উবে
উবের রস ডায়াবেতিস ররাগীবৈর জিয একতি দুৈকান্ত পািীয়। রিিুি আপিার রৈবহ রবে শককরার পতরিাণ তিয়ন্ত্রণ 

করবি সহায়িা কবর। 

করিায় অযাতি-ডায়াবেতিক দেতশিযযুে কবয়কতি সতক্রয় পৈােয রবয়বছ, এর িবধয একতি িযযাতিি যা রবে গ্লুবকাজ-
হ্রাসকরণ প্রভাবের জিয তেখযাি । 

উবেবি পতিবপপিাইড-তপ ো তপ-ইিসুতিি িািক ইিসুতিি জািীয় রয গ োবক যা ডায়াবেতিসবক প্রাকৃতিক পযযাবয় তিয়ন্ত্রণ করবি সহায়িা কবর। 

এই পৈােযগুতি রবে তিতির িাো হ্রাস করবি স্বিন্ত্রভাবে কাজ কবর।



জাি
ডায়াবেতিবসর তিতকত্সায় জাবির তেবশষ েযেহার রবয়বছ।   

ইউিািী এেং আয়ুবেযতৈক তিতকত্সায় এতি হজিজতিি েযাতধগুতির জিয েযেহৃি হয়। পািা, ছাি এেং েীজ, সেযাতধক ৈরকারী অংশ েীবজর 
িবধয রবয়বছ অযাতি ডায়াবেতিক দেতশবিয। 

েীবজর (জাববাতিি) অযাতি-ডায়াবেতিক দেতশবিয যুে একতি িূি উপাৈাি । ছাি, েীজ এেং পািাগুতির 
তিষ্কাশিগুতি রবে শককরার এেং গ্লাইক তরয়ার (প্রস্রাবে তিতি) িাো হ্রাস করবি সহায়িা কবর।

রেশ কবয়কতি গবেষণায় রৈখা রগবছ রয রবে শককরার ৩০% পযযন্ত হ্রাবস জাবির হাইবপাগ্লাইবসতিক প্রভাে রবয়বছ। েীজগুতি শককরার িাো 
হ্রাস করবি সহায়িা কবর। 



গুরিার

তজিবিিা তসবিবভবের পািায়- িাইিারবপইিবয়ড সযাবপাতিিস, ফ্ল্যাবভাবিািস এেং গুরিাতরি োবক। 

িাইিারবপইিবয়ড সযাবপাতিিস - তিতি, তেতভয়া এেং কৃতেি তিতি স্বাৈবক ৈিি করবি সহায়িা কবর। 

গবেষণায় রৈখা রগবছ রয, তজিবিিা এক্সিাক্ট ইিসুতিি ো ডায়াবেতিবসর ওষুবধর সাবে যুে কবর রিওয়া হবি এতি ডায়াবেতিস 
আক্রান্ত ররাগীবৈর রবে শককরার িাো হ্রাবস সাহাযয কবর।  

গবেষণাগুতিবি আরও রৈখা রগবছ রয, তজিবিিা তসবিবভতর তিষ্কাশিগুতি শককরার িাো হ্রাবস সাহাযয কবর।  





রবে শককরার িাো তিয়ন্ত্রণ ও স্বাভাতেক করবি সহায়িা কবর। 

তিয়তিি েযেহার ডায়াবেতিক পতরতিতি তিয়ন্ত্রবণ সহায়িা কবর এেং ররাগ প্রতিবরাধ ক্ষিিা োত়েবয় িুিবি 
সাহাযয কবর।

এই সূবের সতিতিি প্রভাে, রবে শককরার িাো তিয়ন্ত্রবির সাবে সাবে ইিসুতিি তিিঃসরণবক উদ্দীতপি কবর। 

এতি ডায়াবেতিস ররাগীবৈর জিয সমূ্পিয তিরাপৈ। 

সািতগ্রক স্বাবিযর উন্নতিবি সাহাযয কবর। 



প্রতিতৈি অেো দুইতৈি অন্তর খাওয়ার আবগ 
১৫-৩০তিতি গ্রহণ করুি 

 োল ফলাফরলে জিয প্রচুে পনেমারে জল পাি করুি।
 ভ াতল ভখালাে পরে নিরজ োখুি।

 এক ারে ভ াতল ভেরক ভ ে হওয়া তেলনি ভফরল োখর ি িা।
 একনি শীতল এ ং শুকরিা জায়গায় সংেক্ষে করুি।
  য হারেে আরগ োরলাোর  ঝাাঁনকরয় নিি। 

দ্রিেয: এই পণযতি রকািও ররাবগর তিতকত্সা, তিরািয় ো প্রতিবরাবধর উবদ্দবশয িয়। 
আপিার স্বািযবসো রপশাৈাবরর তিধযাতরি িাো অিুযায়ী গ্রহি করুি।

েযেহাবরর প্রিািী
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