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আেরা তেথ র জন   

টাইপ 2 ডায়ােব েস আপনার ঝঁুিক াস ক ন 
তাহেল আপনার কােছ া কর কী? 

 আপিন কীভােব আপনার ডায়ােব স 2 বৃি র বণতা াস করেত পােরন এব াপাের আেরা প ার খাজঁ এ  
 অন েদর সে  সা াৎ এবং অিভ তা শয়ার করার এটা একটা সুেযাগ

 
 

তাহেল, কী জিড়ত? 
আপনােক হলিদয়ার ইউ িশ া কমসিূচেত যাঁেদর টাইপ 

2 ডায়ােব েসর ঝঁুিক আেছ এমন এক  ছা  দেলর 
সে  যাগ দবার আম ণ জানােনা হেয়েছ। কমসূিচ 
অনুি ত হেব ানীয় কে । সশন পিরচালনা করেবন 
িহতািধকারীরা যাঁরা িশি ত এটা িনি ত করেত য 
আপিন সৎ, আপ-টু- ডট, মাণ-সােপ  তথ  পােবন 

টাইপ 2 ডায়ােব েস আপনার ঝঁুিক সামলােনার জন  
কারণ, ভাব এবং িবক  স েক। 

হলিদয়ার ইউ- ক কী এত িবেশষ কেরেছ? 
হলিদয়ার ইউ এেকবাের অনন । এটা এক  দলীয় 
কমসূিচ যা ণয়ন করা হেয়েছ আপনার সাহােয , সই 

ব ি েক যাঁর টাইপ 2 ডায়ােব েসর বণতা আেছ, 

তাঁেক িবেশষ  করেত। আপনার ে  টাইপ 2 
ডায়ােব েসর িবপদ কী সিবষেয় আপনার ান ও 
উপলি  বিৃ র জন  িহতািধকারীরা থাকেবন আপনার 
সাহােয । িক  কমসূিচর আগােগাড়া, থম থেক শষ 
পয , আপিনই হেবন সই ব ি  িযিন িনয় ণ রাখেবন 
এবং িস া  হণ করেবন। 

আমােক কী করেত হেব? 
এটা সহজ! আপনার হলিদয়ার ইউ কমসূিচেত 
অংশ হেণর জন  ত হওয়া দরকার। এটা আপনার 
সুিবধার জন , যােত আপনার েয়াজনীয় সব তথ  
আপিন পেয়েছন বেল িনি ত হন। কমসূিচেত, টাইপ 

2 ডায়ােব েসর ঝঁুিক আেছ এমন একদল মানষু 
অংশ হণ করেবন, সরকম এক  দেলর আপিন হেবন 
একজন। হলিদয়ার ইউ কমসূিচ তির হেয়েছ দলগত 
কমসূিচর িভি েত, িক  এখােন ব ি েদর জন  সুেযাগ 
আেছ ইে  করেল িহতািধকারীর সে  িনেজর মেতা 
কথা বলার। 

হলিদয়ার ইউ থেক আিম কী পাব? 
অেনক িকছু! টাইপ 2 ডায়ােব েসর ঝঁুিক স েক 
আপ-টু- ডট তথ  পাওয়ার পাশাপািশ আপিন িশখেবন 
ত  দ তা, যা আপনার ঝঁুিক সামলােত আপনােক 

হয়েতা সাহায  করেব। টাইপ 2 ডায়ােব েসর ঝঁুিক 
সং া  আেলাচনা এবং এিবষেয় তথ  উ াবেনর জন  
এক  সুেযাগ দান করা হেব, যমন খাদ  িনবাচন ও 
ি য়াকলাপ। 
একই পিরি িতেত আপিন অন েদর সে  সা াৎ করেত 
ও কথা বলেত স ম হেবন।  
এই সশেনর পর, হলিদয়ার ইউ- ত অংশ হণকারী 
েত েক রফােরে র জন  তথ  পােবন। 

িক  আিম এরকম িকছুেত এর আেগ 
কখেনা অংশ হণ কিরিন! 
িকছু মানুেষর জন  হলিদয়ার ইউ-র মেতা কােনা 
িশ া কমসূিচেত সি য় অংশ হণ অবাক ব াপার।  

িক  ‘িশ া’ শ  যিদ ফর ু েলর িচ ক  ফরত 
িনেয় আেস - আবার ভাবুন! হলিদয়ার ইউ- ত 
পিরেবশ অনানু ািনক এবং ব ু পূণ। 

কমসূিচ যাঁরা পিরচালনা করেছন সই ানীয় সম য় 
দল খুবই ব ু পণূ এবং তাঁেদর দািয়ে র অংশ হল 
আপনার মেধ  অংশ হণ স েক াগত এবং  
অনুভূিত সিৃ  করা।  
আপনার যিদ মেন হয় এসব সশেন যাগ দওয়া ব  
ক ন, কউ আপনােক িকছু িদেত পারেব না। িক  
আপিন এসব সশন থেক অেনক িকছু পােবন যিদ 
আপিন আপনার অিভ তা, িচ াভাবনা এবং মতামত 
শয়ার করেত ত হেয় আেসন। আপিন যিদ এই 
কমসূিচেত আপনার সে  কােনা স ী, পিরবােরর সদস  
অথবা কােনা ব ু েক িনেয় আসেত চান - তাঁরা 
সু াগতম। 

আিম যিদ ি র কির এটা আমার জন  নয়, 
তাহেল? 
আমােদর মেন হয়, টাইপ 2 ডায়ােব েস আপনার 
ঝঁুিক এবং িনয় ণ স েক আেরা জানেত আপিন 
হলিদয়ার ইউ- ক দা ণ সাহায কারী েপ পােবন। 
আপনার িজিপ এরকমই ভােব, যার জন ই িতিন 
আপনার নজের এই কমসূিচ িনেয় এেসেছন। 
আপিন যখন িনেজেক থম টাইপ 2 ডায়ােব েসর 
িবপেদ নজর কেরন, আপনার দরকার া কর 
জীবনযাপন িনবাচেন ভােলা  করা। হলিদয়ার ইউ 
আপনােক সই ভােলা  দয়। 
যিদও আপিন যিদ ি র কেরন যাগ দেবন না, তবু 
আপিন আপনার িজিপ এবং াক স নাস থেক 
একইরকম পিরচযা পােবন। 

 
আিম  করেত উদ ীব, এর পর কী 
ঘটেব? 
আপনার ানীয় সম য়ক দল আপনার সে  যাগােযাগ 
করেব অনু ান েলর তািরখ, িববরণ এবং পথিনেদশ 
সহ যখােন কমসিূচ অনিু ত হেব। এরপর ব স তির 
হন এবং অংশ হণ ক ন! 
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হলিদয়ার ইউ Service provided by 

এনএইচএস ডায়ােব স িতর া কমসূিচ  

পিরেষবা দান করেছ 

ইনিজয়াস 


