
ডায়াবেটিস রোগ 
ডায়াবেটিস একটি বিপাক জনিত রোগ৷ আমাদের শরীরে ইনসুলিন নামের হরমোনের সমপ্ূর্ণ বা আপেক্ষিক ঘাটতির 
কারণে বিপাকজনিত গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে রক্তে গ্লকুোজের পরিমাণ বৃদধ্ি পায় এবং এক সময় তা প্রশ্রাবের সঙ্গে 
বেরিয়ে আসে৷ এই সামগ্রিক অবস্থাকে ডায়াবেটিক বলে৷ এই রোগে রক্তে গ্লকুোজের পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেড়ে 
যায়৷ সুস্থ লোকের রক্তের প্লাজমায় (রক্ত রস) গ্লুকোজের পরিমাণ অভক্ুত অবস্থায় ৬.৪ মিলি মোলের কম এবং 
খাবার দুই ঘন্টা পরে ৭.৮ মিলি মোলের কম থাকে৷ অভুক্ত অবস্থায় রক্তের প্লাজমায় (রক্ত রস) গ্লুকোজের পরিমাণ 
৭.৮ মিলি মোল বা তার বেশি হলে অথবা ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘন্টা পরে রক্তের প্লাজমায় (রক্ত রস) 
গ্লাকোজের পরিমাণ ১১.১ মিলি মোল বা তার বেশি হলে ডায়াবেটিস সনাক্ত করা যায়৷ 

সাধারণত ডায়াবেটিস রোগের জন্য বংশগত ও পরিবেশের প্রভাব দুটোই দায়ী৷ কদাচিত ্ কোন কোন বিশেষ অসুখ থেকেও 
ডায়াবেটিস হতে পারে৷ শক্তির জন্য দেহে শরক্রা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন৷ ডায়াবেটিস হলে শর্করা ও 
অন্যান্য খাবার সঠিকভাবে শরীরের কাজে আসে নরা৷ ডায়াবেটিস হলে অগ্ন্যাশয় হতে প্রয়োজন মতো কারয্করী 
ইনসুলিন নামের রস নিঃসরণ হয় না বা এর কার্যকারিতা হ্রাস পায় বলে দেহে শর্করা, আমিষ ও চরব্ি জাতীয় খাদ্যের 
বিপাকও সঠিক হয় না৷ 

ডায়াবেটিস ছো৺য়াছে বা সংক্রামণ রোগ নয়৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

*     ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ 

ক) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া 

খ) খুব বেশি পিপাসা লাগা 

গ) বেশি ক্ষধুা পাওয়া 

ঘ) যথেষট্ খাওয়া সতত্্বেও ওজন কমে যাওয়া 

ঙ) ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করা 

চ) ক্ষত শকুাতে বিলম্ব হওয়া 

ছ) খোশ-পাঁচড়া, ফোঁড়া প্রভৃতি চর্মরোগ দেখা দেওয়া 

জ) চোখে কম দেখা 

বয়স্ক রোগীদের অনেক ক্ষেত্রে এ সব লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষাতেই ডায়াবেটিস ধরা পড়ে৷ 

কাদের ডায়াবেটিস হতে পারে 

যে কেউ যে কোন বয়সে যে কোন সময় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন৷ তবে তিন শ্রেণীর লোতের ডায়াবেটিস হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি থাকে 

ক) যাদের বংশে, যেমন-বাবা-মা বা রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে, 
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খ) যাদের ওজন বেশি 

গ) যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোন কাজ করেন না, 

ঘ) বহুদিন ধরে কর্টিসোল জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে৷ 

যে সব অবস্থায় ডায়াবেটিস পর্কাশ পাওয়া সম্ভাবনা থাকে 

ক) শারীরিক স্থুলতা 

খ) গর্ভাবস্থা 

গ) ক্ষত 

ঘ) আঘাত 

ঙ) অস্ত্রোপচার 

চ) মানসিক বিপর্যয় 

ছ) রক্তনালীর অসুস্থার কারণে হঠাত ্ করে মস্তিস্কের রোগ৷ 

ডায়াবেটিস কি সারানো যায় 

ডায়াবেটিস রোগ সারে না৷ এ রোগ সারা জীবনের রোগ৷ তবে আধুনিক চিকিত ্সা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ রোগকে খুব 
ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়৷ ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকলে প্রায় স্বাভাবিক করম্ঠ জীবন যাপন করা সম্ভব৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

*     ডায়াবেটিসের প্রকারভেদ 

ইতিপূর্বে আমাদের কাছে ডায়াবেটিসের কারণগুলি স্পষ্ট ছিল না৷ বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীগণ বহুদিন যাবত বিভিন্ন 
গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে ডায়াবেটিসের কারণ খোঁজার চেষ্টা করে আসছেন৷ পূর্বে লক্ষণকে চিন্তা করে যে 
প্রকারভেদ প্রচলিত ছিল তা অতি সম্প্রতি পরিবর্তন করে রোগের কারণসমূহের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থা নূতন পর্কারভেদ অনুমোদন করেছেন৷ ডায়াবেটিসকে মলূত: চার শ্রেণীতে বা ধরণে বিন্যাস করা হয়েছে৷ 
ধরণ ১ : পূর্বে এই শ্রেণীকে ইনসুলিন রোগ বলা হতো৷ এই ধরণের রোগীদের শরীরে ইনসুলিন একেবারেই তৈরী হয় না৷ 
সাধারণতঃ ৩০ বত ্সরের কম বয়সে (গড় বয়স ১০-২০ বত্ সর) এ ধরণের ডায়াবেটিস দেখা যায়৷ বেঁচে থাকার জন্য এসকল 
রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতেই হয়৷ অন্যথায় রক্তের শর্করা অতি দর্ুত বেড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই রক্তে 
অম্লজাতীয় বিষক্রিয়ায় অজঞ্ান হয়ে মতৃু্যমুখে পতিত হয়৷ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অবস্থায় প্রস্রাবে এসিটোন পাওয়া 
যায়৷ এই ধরণের রোগীরা সাধারণতঃ কৃষকায় হয়ে থাকেন৷ সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে ইনসুলিন নির্ভরশীল ধরণ ১ 
রোগীর সংখ্যা খুবই কম৷ 

ধরণ ২ : এই শ্রেণীর রোগীর বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রে তর্িশ বত ্সরের উপরে হয়ে থাকে৷ তবে আজকাল ত্রিশ বছরের নিচে 
এই ধরণের রোগীর সংখ্যা দেখা দিচছ্ে এবং দিনে দিনে বেড়ে চলছে৷ এদের শরীরে ইনসুলিন তৈরী হয় তবে প্রয়োজনের 
তুলনায় যথেষট্ নয় অথবা শরীরের ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমে যায়৷ অনেক সময় এই  দইু ধরণের কারণ একই সাথে 
দেখা দিতে পারে৷ ইনসুলিন কারয্ক্ষমতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে এই ধরণের রোগীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্থুলকায় হয়ে 
থাকে৷ ইনসুলিন ইনজেকশন না দিলে প্রথম শ্রেণীর রোগী মত এদের বিষক্রিয়া হবে না৷ অরথ্াত ্ এরা ইনসুলিন নির্ভরশীল 
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নয়৷ অনেক ক্ষেতর্ে কোন শারীরিক অসুবিধা অনুভব করেন না বল এরা চিকিত ্সকের কাছে আসেন না৷ ফলে বিনা 
চিকিত ্সায় অনেক দিন কাটানোর কারণে বিভিন্ন জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে চিকিত ্সকের পরামর্শ নিতে আসেন৷ অনেক 
ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসের পরিবরত্ন এবং নিয়মিত ব্যায়ামের সাহায্যে এদের চিকিত ্সা করা সম্ভব৷ এই পদধ্তিতে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ না হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খেতে হয়৷ কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িক 
ইনসুলিন প্রয়োজন হতে পারে৷ ১৫-২০ বত ্সরের পর অনেককে ইনসুলিন নির্ভরশীলদের মতো স্থায়ীভাবে ইনসুলিন দেয়া 
লাগতে পারে, ডায়াবেটিস সুনিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, বেচঁে থাকার জন্য নয়৷ 

অন্যান্য নির্দিষ্ট কারণ ভিতত্িক শ্রেণী : 

*      জেনেটিক কারণে ইনসুলিন তৈরি কম হওয়া 
*     জেনেটিক কারণে ইনসুলিন কার্যকারিতা কমে যাওয়া 
*     অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন রোগ 
*     অন্যান্য হরমোন আধিক্য 
*      ঔষধ ও রাসায়নিক দর্বয্ের সংস্পর্শ 
*     সংক্রমণ ব্যাধি 
*     অন্যান্য কোন প্রতিরোধ ক্ষমতার জটিলতা 

পূর্বে প্রচলিত অপুষ্টিজনিত ডায়াবেটিস বরত্মান শ্রেণীবিভাগ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে৷ আমাদের দেশে ও অন্যান্য 
অনুন্নত দেশে বিশেষ করে উষঞ্মন্ডলীয় দেশগুলোতে অপষু্টির সাথে ডায়াবেটিস দেখা যায়৷ কিন্তু নির্দিষট্ প্রমাণ না 
পাওয়াতে বৈজঞ্ানিকগণ অপষু্টিকে ডায়াবেটিসের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে রাজী নন৷ এই ধরণের রোগী ক্ষীণকায় ও 
অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকে এবং ইনসুলিন ছাড়া অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে৷ এদের বয়স ৩০ বত ্সরের নিচে হয়ে থাকে৷ 
FCPD বা অগ্ন্যাশয়ে পাথর পাওয়া অপষু্টিজনিত ডায়াবেটিসকে অন্যান্য কারণ হিসাবে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাখা হয়েছে৷ 
বিশেষজঞ্ের ধারণা অপুষট্ি প্রধান দুই শ্রেণীর ডায়াবেটিসের লক্ষণাদির বৈশিষ্টকে পরিবর্তন করে বিশেষভাবে অনুন্নত 
দেশে পরিলক্ষিত হচছ্ে৷ 

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস : অনেক সময় গর্ভবতী অবস্থায় পর্সুতিদের ডায়াবেটিস ধরা পড়ে৷ আবার প্রসবের পর ডায়াবেটিস 
থাকে না৷ এই প্রকার জটিলতাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলা হয়৷ গর্ভবতী মহিলাদের ডায়াবেটিস হলে গর্ভবতী, ভ্রুণ 
প্রসুতি ও সদ্য-প্রসূত শিশু সকলের জন্য বিপদজনক হতে পারে৷ বিপদ এড়াবার জন্য গর্ভকালীন অবস্থায় ডায়াবেটিসের 
প্রয়োজনে ইনসুলিনের মাধ্যমে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা আবশ্যক৷ এদের প্রসব হাসপাতালে করানো বাঞ্ছনীয়৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

*     ডায়াবেটিস মহিলাদের জন্য জ্ঞাতব্য 

ডায়াবেটিস মহিলা যদি সন্তান ধারণ করতে চান, তবে গর্ভবরত্ী হওয়ার পূবে অবশ্যই তাকে চিকিত ্সকের স্মরণাপন্ন 
হতে হবে৷ চিকিত ্সকের সুনির্দিষ্ট পরামরশ্ ছাড়া ডায়াবেটিক মহিলাদের কোনমতেই গর্ভবতী হওয়া উচিত ্ হবে না৷ ৩-৫ 
মাস আগে থেকেই খাওয়ার বড়ি বাদ দিয়ে চিকিত ্সকের পরামরশ্ অনুযায়ী ইনসুলিন নিতে হবে৷ HbA1c ৬.৫% এর কাছাকাছি 
হলে চিকিত ্সকের অনুমতি সাপেক্ষে গরভ্ধারণে আসতে পারেন৷ গর্ভকালীন অবস্থায় তাকে অবশ্যই ইনসুলিনের সাহায্যে 
তার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, গর্ভকালীন সময়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের বড়ি খাওয়া উচিত ্ হবে না৷ ডায়াবেটিক 
মহিলারা নিরদ্্বিধায় জণম্নিয়ন্ত্রণ বড়ি খেতে পারেন, এতে ডায়াবেটিসের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হবে না৷ 

শ্রেণীবিভাগকে বৈজ্ঞানিকগণ ডায়াবেটিসের বিভিন্ন ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন৷ 
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*      ধাপ-১. স্বাভাবিক অবস্থা 
*     ধাপ-২. অভুক্ত অবস্থায় শর্করা আধিক্য (ইস্পেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ-আইএফজি) 
*     ধাপ-৩. শর্করা অসহিষঞু্তা (ইস্পেয়ারড্ গ্লুকোজ টলারেন্স-আইজিটি) 
*     ধাপ-৪. ডায়াবেটিস 
*     উপ-ধাপ ১: ইনসুলিন ছাড়াই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ সম্ভব (খাদ্য, ব্যায়াম ও খাবার ঔষধসহ) 
*     উপ-ধাপ ২: সুনিয়ন্ত্রণের জন্য ইনসুলিন প্রয়োজন (খাদ্য, ব্যায়াম ও ঔষধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না হলে) 
*     উপ-ধাপ ৩: জীবন ধারণের জন্য ইনসুলিন নির্ভরশীলতা 
(ডায়াবেটিসের উপ-ধাপ-১ ও ২ কে ইনসুলিন অনির্ভরশীল ডায়াবেটিস পর্যায় বলা যায়) 

অভুক্ত অবস্থায় শর্করা আধিক্য 
শুধু অভুক্ত অবস্থায় শর্করার আধিক্য যাদের থাকে পরবর্তী সময়ে তাদের ডায়াবেটিস ও তার জটিলতা হতে দেখা যায়৷ 
তাই বিশেষজ্ঞগণ এই অবস্থাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন৷ অভুক্ত অবস্থায় রেক্ত শর্করার পরিমাণ ৬.১ মিলি 
মোল/লিটার বা এর অধিক এবং ৭.০ মিলি মোল/লিটার এর নিচে- এই ধাপ বোঝায়৷ এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ না রাখলে 
পরবরত্ী বয়সে ডায়বেটিস ও অন্যান্য ধমনী-শিরা ও হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে৷ 

শর্করা অসহিষঞু্তা 
কোন কোন রোগীর রক্তে শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ সুস্থ মানুষের রক্তের শর্করার পরিমাণ থেকে বেশি, অথচ তা 
ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে গ্লকুোজের তুলনায় কম হতে পারে৷ এই ধরণের রোগীকে শর্করা অসহিষ্ঞু রোগী বলা যেতে 
পারে৷ অভুক্ত অবস্থায় এদের রক্তে গ্লকুোজের পরিমাণ ৭.০০ মিলি মোলের কম থাকবে এবং ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ 
খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ১১.১ মিলি মোলের কম অথচ ৭.০০ মিলি মোলের বেশি থাকবে৷ শর্করা 
অসহিষ্ঞু রোগীদের ডায়াবেটিস রোগীর মতোই বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে৷ এক-ততৃীয়াংশ শর্করা অসহিষ্ঞু 
রোগী কিছু কাল পর ডায়াবেটিস রোগীতে পরিণত হয়৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

*     অনিয়ন্তর্িত ডায়াবেটিস থেকে বিপদ 

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না রাখলে অনেক বিপদ হয়৷ এ রোগ ভালভাবে নিয়ন্তর্ণে রাখাই চিকিত ্সার লক্ষ্য৷ ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে না রাখলে যে সব মারাতম্ক উপসরগ্ অথবা জটিলতা দেখা দিতে পারে তা জেনে রাখা ভাল৷ 

পক্ষাঘাত, স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা, হৃদরোগ, পায়ে পচনশীল ক্ষত, চক্ষুরোগ, মতূ্রাশয়ের রোগ, প্রস্রাবে আমিষ বের 
হওয়া, পাতলা পায়খানা, যক্ষ্না, মাড়ির পর্দাহ, চুলকানি, ফেঁাড়া, পাঁচড়া ইত্যাদি৷ তাছাড়া, রোগের কারণে যৌন ক্ষমতা 
কমে যাওয়া এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি ওজনের শিশুর জণম্, অকালে সন্তান প্রসব, জণ্মের পরই শিশরু মৃতু্য এবং 
নানা ধরণের জণ্ম ত্রটুি দেখা দিতে পারে৷ রোগীদের ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা ছাড়াও শরীরের ওজন বাঞ্ছিত 
ওজনের কাছাকাছি রাখা উচিত ্৷ ডায়াবেটিস রোগীদের উচ্চ রক্তচাপের রোগ থেকে যে সব জটিলতা দেখা দেয় এই দুটি 
রোগ একতর্ হলে জটিলতা আরও বেড়ে যায়৷ ডায়াবেটিসের সঙ্গে ধূমপান যুক্ত হলে রোগের জটিলতা আরও অনেক গুণ 
বেড়ে যায়৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

*      ডায়াবেটিস রোগের জরুরী অবস্থা 

© D
R. S

HAHJA
DA SELIM



হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করা স্বল্পতা) 

রক্তে শর্করার পরিমাণ কমানোর জন্য ট্যাবলেট বা ইনসুলিন দেওয়া হয়৷ টয্াবলেট খাওয়ার বা ইনসুলিন নেওয়ার ফলে 
যদি শর্করার পরিমাণ খুব কমে যায় অর্থাত ্ ২.৫ মিলি মোলের কম হয় তাহলে শরীরে প্রতিক্রিয়া হতে পারে৷ 

প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি নিম্নরূপ 

(ক) অসুস্থ বোধ করা 

(খ) খুব বেশি খিদে পাওয়া 

(গ) বুক ধড়ফড় করা 

(ঘ) বেশি ঘাম হওয়া 

(ঙ) শরীর কাঁপতে থাকা 

(চ) শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা 

(ছ) অস্বাভাবিক আচরণ করা 

(জ) অজঞ্ান হয়ে যাওয়া৷ 

কেন এবং কখন এই সব লক্ষণ দেখা দেয় 

ক) ঔষধের (ট্যাবলেট বা ইনসুলিন) পরিমাণ পর্য়োজনের তুলনায় বেশি হলে 

খ) ইনসুলিনও সিরিঞ্জ একই মাপের না হলে 

গ) বরাদদ্ের চেয়ে খাবার খুব কম খেলে বা খেতে ভুলে গেলে 

ঘ) ইনসুলিন নেওয়ার পর খুব দেরী করে খাবার খেলে 

ঙ) হঠাত ্ বেশি ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম করলে৷ 

চ) বমি বা পাতলা পায়খানার জন্য শর্করা অস্ত্রনালী হতে শোষণ না হলে৷ 

হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দেয়া মাতর্ই রোগী চা-চামচের ৪ থেকে ৮ চামচ গ্লকুোজ বা চিনি এক গ্লাস পানিতে গুলে খেয়ে 
নেবেন কিংবা তাকে খাইয়ে দিতে হবে৷ রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে মুখে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা না করে গ্লুকোজ ইনজেকশন 
দিতে হবে বা তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে৷ 

ডায়াবেটিক কোমা 

ইনসুলিন নির্ভরশীল রোগীদেরই সাধারণত ডায়াবেটিক কোমা হয়ে থাকে৷ অপর্যাপ্ত ইনসুলিন নিলে বা ইনসুলিন 
নির্ভরশীল রোগী ইনসুলিন একেবারে না নিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে বিপর্যয় দেখা দেয়৷ ইনসুলিনের অভাবে 
রক্তের শর্করা শরীরের কাজে লাগাতে পারে না, তখন তাপ ও শক্তির জন্য দেহের সঞ্চিত চর্বি ব্যবহার হতে থাকে৷ 
কিন্তু পর্যাপত্ ইনসুলিনের অভাবে এই চর্বি অতিরিক্ত ভাঙ্গার ফলে কিছু ক্ষতিকর পদারথ্ (কিটোন বডিস্) ও অম্ল 
রক্তে বেড়ে যায়, ফলে এসিটোন নামক একটি কিটোন বডির পরিমাণ বেশি মাতর্ায় বেড়ে গিয়ে অম্লতার জন্য রোগী 
অজ্ঞান হয়ে যায়৷ এই অবস্থাকে ডায়াবেটিক কোমা বলে৷ 

ডায়াবেটিক কোমার লক্ষণ 
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(ক) প্রস্রাব শর্করার পরিমাণ খুব বেশি বেড়ে যাওয়া 

(খ) খুব বেশি পিপাসা লাগা 

(গ) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, 

(ঘ) অত্যন্ত বেশি ক্ষুধা লাগা, 

(ঙ) খুব অসুস্থ বোধ হওয়া, 

(চ) ববি ভাব হওয়া, 

(ছ) দরু্বলতা বোধ হওয়া, 

(জ) ঝিমানো, 

(ঝ) শব্াস কষট্ হওয়া, 

(ঞ) দ্রতু শ্বাস নেওয়া, 

(ট) মাথা ধরা, 

(ঠ) চোখে ঝাপসা দেখা, 

(ড) নিস্তেজ বোধ হওয়া, 

(ঢ) শব্াসে এসিটোনের গন্ধ বের হওয়া৷ 

এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে শরীরে পানি স্বল্পতা কমার জন্য অতিরিক্ত লবণ মিশ্রিত পানি খেতে পারেন৷ 

(ক) ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়াতে হবে, 

(খ) প্রস্রাবে কিটোন বডি আছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে, 

(গ) অবিলম্বে চিকিত ্সকের সহায়তা নিতে হবে৷ 

রক্তে শর্করার পরিমাণ কেন বাড়ে 

(ক) বেশি খাবার খেলে, 

(খ) ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম না করলে, 

(গ) পরিমাণের চেয়ে কম ইনসুলিন নিলে, 

(ঘ) ডায়াবেটিসের ট্যাবলেট খেতে ভুলে গেলে বা না খেলে, 

(ঙ) কোন সংক্রামক বা প্রদাহজনিত রোগ হলে বা মানসিক বিপর্যয় দেখা দিলে, 

(চ) অন্য কোন রোগের চিকিত ্সার সময় ডায়াবেটিসের চিকিত ্সা বন্ধ রাখলে৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 
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তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

*     ডায়াবেটিসের চিকিত্সা 

ডায়াবেটিস সমপ্ূর্ণ সারানো বা নিরাময় করা যায় না৷ তবে এ রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং এই বিষয়ে 
চিকিত ্সক রোগীকে সাহায্য করতে পারেন৷ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে চারটি নিয়ম মানতে হয় : 

• খাদ্য ব্যবস্থা 

ডায়াবেটিস হলে খাদ্যের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়৷ খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা ডায়াবেটিস হওয়ার আগে যে রকম 
থাকে পরেও একই থাকে৷ পুষট্ির চাহিদার কোন তারতম্য হয় না৷ খাদ্যের নিয়ম মেনে চলার প্রধান উদদ্েশ্য থাকে ঃ 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, স্বাস্থ্য ভাল রাখা৷ 

খাদয্ গর্হণের নীতি 

(১)শরীরের ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয় আসা, কম থাকলে বাড়িয়ে স্বাভাবিক করা এবং ওজন 
স্বাভাবিক মাতর্ায় থাকলে সেটা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক৷ 

(২)চিনি-মিষট্ি জাতীয় খাবার বাদ দিতে হবে৷ 

(৩)শর্করাবহুল খাবারগুলো (চাল, আটা দিয়ে তৈরী খাবার, মিষ্টি ফল ইত্যাদি) কিছটুা হিসাব করে খেতে হবে৷ 

(৪)আশঁবহুল খাবার (ডাল, শাক, সব্জি, টক ফল ইত্যাদি) বেশি খেতে হবে৷ 

(৫)সম্পৃক্ত ফ্যাট (স্যাচুরেটেড ফ্যাট), যেমন- ঘি, মাখন, চর্বি, ডালডা, মাংস ইত্যাদি কম খাওয়া, পরিবতেᐂ অসস্পৃক্ত 
ফ্যাট (আনস্যাচুরেটিড ফ্যাট), যেমন, উদ্ভিদ তেল, অর্থাত ্ সয়াবিন তেল, সরিষার তৈল ইত্যাদি এবং সব ধরণের মাছ 
খাওয়া অভ্যাস করতে হবে৷ 

(৬)নির্দেশিত খাদ্য তালিকা শিখে নিতে হবে৷ 

(৭)গাইড বইয়ে উল্লিখিত খাদ্য-বিনিময় তালিকা (ছবি দর্ষট্ব্য) শিখে নিতে হবে৷ 

(৮)ক্যালরীবহুল খাবার নির্দেশিত পরিমাণে খেতে হবে৷ 

(ঌ)নির্দিষট্ সময়ে খাবার খেতে হবে৷ 

(১০) কোন বেলার খাবার খাওয়া বাদ দেওয়া ঠিক নয়৷ 

(১১) আজ কম, কাল বেশি-এভাবে খাবার খাওয়া ঠিক নয়৷ 

(১২)অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হলে হঠাত ্ অসুস্থ অবস্থায় বিশেষ খাদ্য-ব্যবস্থা জেনে নিতে হবে৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

• ঔষধ 

সকল ডায়াবেটিক রোগীকেই খাদ্য ব্যবস্থা, ব্যয়াম ও শৃংখলা মেনে চলতে হয়৷ অনেক ক্ষেতর্ে, বিশেষ করে বয়স্ক 
রোগীদের ক্ষেত্রে, এই দুইটি যথাযথভাবে পালন করতে পারলে রোগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়৷ কিন্তু টাইপ-১ ডায়াবেটিস 
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রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনের দরকার হয়৷ টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে চিকিত ্সক শর্করা কমাবার 
জন্য খাবার বড়ি দিতে পারেন৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

•  শৃংখলা 

শৃংখলা ডায়াবেটিস রোগীর জীবনকাঠি৷ রোগীকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শৃংখলা মেনে চলতে হবে৷ তবে কয়েকটি বিষয়ের 
উপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যেমন- 

(১) নিয়মিত ও পরিমাণ মতো সুষম খাবার খেতে হবে৷ 

(২) নিয়মিত ও পরিমাণ মতো ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম করতে হবে৷ 

(৩) চিকিত্সকের পরামরশ্ ও বয্বস্থাপত্র সুষঠু্ভাবে মেনে চলতে হবে৷ 

(৪) শরীর পরিষক্ার-পরিচছ্ন্ন রাখতে হবে ৷ 

(৫) পায়ের বিশেষ যত্ন নিতে হবে ৷ 

(৬) নিয়মিত পর্স্রাব পরীক্ষা করতে হবে এবং ফলাফল প্রস্রাব পরীক্ষার বইতে লিখে রাখতে হবে ৷ 

(৭) চিনি, মিষ্টি, গুড়, মধুযুক্ত খাবার সম্পূর্ণ ছাড়াতে হবে ৷ 

(৮) শারীরিক কোন অসুবিধা দেখা দিলে দেরী না করে চিকিত্সকের পরামর্শ নিতে হবে ৷ 

(ঌ) চিকিত ্সকের পরামরশ্ ছাড়া কোন কারণেই ডায়াবেটিস রোগের চিকিত্সা বন্ধ রাখা যাবে না ৷ 

(১০) তাত্ক্ষণিক রক্তে শর্করা পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে নিজে নিজেই রক্তের শর্করা পরিমাপ করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ 
রাখতে পারলে 

সবচেয়ে ভাল (১১) রক্তে শর্করা পরিমাপক বিশেষ কাঠি দিয়েও তাত্ক্ষণিকভাবে রক্তের শর্করা পরিমাণ করা যায়৷ 
তাত্ক্ষণিকভাবে রক্তে শর্করা পরিমাপকযন্তর্ এখন দেশেই পাওয়া যাচ্ছে৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

•  সাধ্যমত কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম 

রোগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ব্যায়াম বা শরীর চর্চার ভমূিকা খুব গুরুত্বপূরণ্৷ ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম মাংসপেশীর জড়তা 
দূর করে এবং রক্ত চলাচলে সাহায্য করে৷ ব্যায়াম করলে শরীর সুস্থ থাকে, ইনসুলিনের কারয্কারিতা ও নিঃসরণের 
পরিমাণ বেড়ে যায়৷ প্রতিদিন অন্ততঃ ৪৫ মিনিট হাঁটলে শরীর যথেষ্ট সুস্থ থাকবে৷ শারীরিক অসুবিধা থাকলে সাধ্যমত 
কায়িক পরিশ্রম বাড়ানো৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 
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তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

• শিক্ষা 

ডায়াবেটিস আজীবনের রোগ৷ সঠিক ব্যবস্থা নিলে এই রোগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়৷ ব্যবস্থাগুলি রোগীকেই 
নিজ দায়িতব্ে মেনে চলতে হবে এবং রোগীর পরিবারের নিকট সদস্যদের সহযোগিতা এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে 
পারে৷ তাই এ রোগের সুচিকিতস্ার জন্য ডায়াবেটিস সমপ্র্কে রোগীর যেমন শিক্ষা প্রয়োজন, তেমনি রোগীর নিকট 
আতম্ীয়দেরও এই রোগ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার৷ কারণ শিক্ষার কোন বিকল্প নাই৷ ভালভাবে শিক্ষা পেলে 
রোগী- 

(ক) নিজেই নিজের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার দক্ষতা অর্জন করবেন 
(খ) পরিবরত্িত জীবন প্রণালী সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন এবং 
(গ) জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার ক্ষমতা অর্জন করবেন৷ শিক্ষার গুরতু্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বর্তমানে শিক্ষাকেও 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের  অন্যতম ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হয়৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

• কিভাবে বঝুবেন আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে 

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে কি না বোঝার উপায় হচছ্ে রক্তের শর্করার (গ্লুকোজ) মাত্রা ৬.১ মিলি মোল/লিটার থাকে 
এবং খাওয়ার পর ৮.০ মিলি মোল/লিটার পরয্ন্ত হয়, তবে ডায়াবেটিস খুব নিয়ন্ত্রণে আছে বলে মনে করতে করতে হবে৷ 
খাবারের পর রক্তে শর্করার (গ্লুকোজ) মাতর্া ১০.০ মিলি মোল/লিটার পরয্ন্ত হলে ডায়াবেটিস মোটামটুি নিয়ন্ত্রণে 
আছে বলে মনে করতে হবে৷ রক্তের শর্করা (গ্লুকোজ) মাত্রা এর চেয়ে বেশি হওয়ার অরথ্ হলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 
নেই৷তবে HbA1c পরীক্ষার মাধ্যমে ডায়াবেটিস গত তিন মাস যাবত ্ সঠিক নিয়ন্ত্রণে ছিল কি না জানা যায়৷ HbA1c যদি 
৭.০% পর্যন্ত থাকে, তবে ডায়াবেটিস ভাল নিয়ন্ত্রণে আছে বলে নিশচ্িত হওয়া যায়৷ 

  

• হিমোগ্লোবিন এ১সি 

রক্তে গ্লুকোজের মাতর্া নিরধ্ারণ ছাড়াও অন্য একটি পরীক্ষার মাধ্যমে ডায়াবেটিসের অবস্থা সম্পরক্ে জানা যায়৷ 
আমাদের রক্তের লোহিত কণিকায় রয়েছে হিমোগ্লোবিন নামক একটি রাসায়নিক উপাদান৷ এই হিমোগ্লোবিনের 
গ্লোবিন নামক প্রোটিনের সাথে রক্তের কিছ ুগ্লুকোজ ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয়৷ এইভাবে যে স্থায়ী পদার্থটি তৈরী হয়, 
তার নাম গ্লাইকোসাইলেটেড্ হিমোগ্লোবিন বা হিমোগ্লোবিন বি১সি (HbA1c)৷ রক্তে এই গ্লাইকোসাইলেটেড্ 
হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নিরভ্র করে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার উপর৷ সুতরাং ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে 
গ্লুকোজ বেড়ে যায় এবং সাথে সাথে বেড়ে যায় হিমোগ্লোবিন এ১সি (HbA1c) ৷ আর একটা গুরুত্বপরূ্ণ বিষয় হলো 
রক্তের লোহিত কণিকাগুলো যেহেতু গড়ে ১২০ দিন বেচঁে থাকে, সে জন্য HbA1c আমাদেরকে বিগত ৩-৪ মাসের রক্তের 
গ্লুকোজের মাত্রার গড় হিসাব বলে দেয়৷ সাধাণতঃ HbA1c ৭% বা তার কম থাকলে ডায়াবেটিস স্বাভাবিক আছে বলে ধরে 
নেওয়া যায়৷ 

ডায়াবেটিসের সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থা 

  

  
 ভাল  প্রান্তসীমা  খারাপ 
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  রক্তে 
শর্করা 
(গ্লুকোজ) 
অভুক্ত 

মিলি 
মোল/লিটার 

 ৪.৪-
৬.১  <=৭.৮ > ৭.৮ 

 খাবার পর  ঐ 
 ৪.৪-
৮.০  <=১০.০  >=১০.০ 

 HbA1c  %  <৭.০  <=৮.০  >৮.০ 

 বিএমআই 
কেজি/মি২ 

পুরুষ 
মহিলা 

২০-
২৫ 
১ঌ-
২৪ 

<=২৭ 
<=২৬ 

> ২৭ 

> ২৬ 

  

•  রোজার সময়ের নিয়ম 

১৷ কখন ও কি পরিমাণে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হবে বা টয্াবলেট খেতে হবে সেটা ভালভাবে আপনার চিকিত ্সকের নিকট 
থেকে জেনে নিন৷ ইনসুলিন নির্ভরশীল ডায়াবেটিস রোগীর যদি প্রস্রাবে এসিটোন যাওয়ার প্রবণতা থাকে তাদঁের জন্য 
চিকিত ্সকের পরামর্শ ব্যতীত রোজা রাখা উচিত ্ হবে না৷ 

২৷ রোজার সময়ের জন্য বিশেষ খাবারের নিয়ম জেনে নিন৷ সেহরীর খাবার শেষ সময়ের অল্প কিছুক্ষণ আগে খাওয়া 
বাঞ্ছনীয়৷ সেহরীর সময় নামমাত্র পরিমাণে খাবার খেয়ে রোজা রাখা উচিত ্ নয়৷ 

৩৷রোজার দিনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই৷ 

৪৷ রোজার দিন বিকালে দৈহিক পরিশ্রমের কাজ না করে বিশর্াম নেওয়া ভাল৷ 

৫৷প্রস্রাব পরীক্ষা করতে হবে সেহরির খাবারের পর সকালে (সেহরির ৩/৪ ঘন্টা পর হতে পারে) এবং ইফতার খাওয়ার দুই 
ঘন্টা পর৷ এ বিষয়ে আপনার চিকিত ্সকের পরামর্শ নেওয়া পর্য়োজন৷ 

• পায়ের যত্ন 

পা মানব দেহের অন্যতম গুরুতব্পূর্ণ অঙ্গ৷ ডায়াবেটিস রোগের কারণে পায়ে নানা প্রকার অসুবিধা দেখা দিতে পারে৷ রক্ত 
সরবাহের অসুবিধার কারণে স্নায়ুতন্ত্রের অকার্যকারিতাও পায়ের অনুভূতিশক্তি কমে যায় ফলে পায়ে আঘাত লেগে 
সংক্রমণ দেখা দিতে পারে৷ এইভাবে  পায়ে পচনশীল ঘা হতে পারে, ফলশ্রুতিতে পা েকটে ফেলতে হয়৷ সকল ডায়াবেটিস 
রোগীকে তাই nপায়ের বিশেষ যত্ন নিতে হয়৷ 

পায়ের যন্ত্রের তিনটি মলূনীতি 

ক) পায়ে যেন ক্ষত না হয় বা কোন আঘাত না লাগে 

খ) পা যেন সকল সময় পরিষ্কার ও শুকনা থাকে 

গ) পায়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে বা সংক্রমক রোগ হলে অবহেলা না করে তাড়াতাড়ি চিকিত ্সকের পরামরশ্ নেওয়া 
অত্যন্ত জরুরী৷ 
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পায়ের অসুবিধা এড়াতে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচি� 

(১)খালি পায়ে হাঁটবেন না৷ নরম ও পরতে আরাম লাগে এমন জতুো পরে হাটঁবেন৷ মোজা না পরে কখনোই খালি পায়ে জতুো 
পরবেন না৷ 

(২)পায়ে অত্যাধিক গরম পানি ঢালবেন না৷ 

(৩)পায়ে কোন আঘাত না লাগে বা কোন ক্ষত না হয়৷ পায়ের রঙের কোন পরিবর্তন চোখে পড়লে অবিলম্বে 
চিকিত ্সকের পরামর্শ নেবেন৷ 

(৪)নিয়মিত পায়ের বাড়তি নখ কাটবেন, বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করবেন, যাতে আঙুলে আঘাত না লাগে৷ 

(৫)পায়ের কড়া নিজে কাটবেন না৷ ময়লা বা ভিজে মোজা পরবেন না৷ 

(৬)রক্ত চলাচলের জন্য রোজ নিয়মিতভাবে পায়ের ব্যায়াম করবেন৷ 

(৭)প্রতিদিন ভালভাবে পা ধুয়ে শুকনা কাপড় দিয়ে পা মছুে ফেলবেন৷ পায়ের দুই আঙুলের মাঝের জায়গা যেন ভিজে না থাকে৷ 

(৮)ভালভাবে দেখার জন্য আয়না ব্যবহার করতে পারেন বা অন্যের সাহায্যে নিতে পােরন৷ 

• দাঁত ও মাড়ির যত্ন 

মাড়ির যত্ন না নিলে মাড়িতে ঘা হয়, ধীরে ধীরে দাতঁ থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং অবশেষে দাতঁটি পড়ে যায় বা ফেলে দিতে 
হয়- এই রোগটির নাম পেরিওডন্টাল রোগ বা মাড়ির রোগ৷ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে মাড়ির এই ঘা বেশি হয় এবং 
দাঁতের সাহায্যে খাদ্য চিবিয়ে খাওয়ার শক্তি কমে যায়৷ অনেক ক্ষেত্রে দাতঁের মধ্যে ক্ষয় রোগ বা ডেলট্াল ক্যারিজ 
হতে পারে, যা দাঁতকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়৷ তাছাড়া মুখ অপরিষ্কার থাকলে মুখের ভিতরে এক ধরণের ঘা হতে পারে৷ 
মাড়ির ঘা থাকলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ অসুবিধা হয় এবং অনেক সময় ডায়াবেটিস কিটো এসিডোসিস হতে 
পারে৷ 

দাঁত ও মাড়ির যত্নের জন্য 

(১)নিয়মিত সকালে নাস্তার পর ও রাতে ঘুমাবার আগে দুইবার দাঁত পরিষক্ার করা প্রয়োজন৷ দাতঁ ও মাড়ি পরিষ্কার 
করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হচ্ছে টথুব্রাশ ও টুথপেস্ট, তবে নিমের ডালকেও ব্রাশের মতো করে নিয়ে দাতঁ ও দাতঁের 
মধ্যবরত্ী স্থান থেকে খাদ্যকণা বের করে পরিষ্কার করা যায়৷ 

(২)দাতঁ ব্রাশ করার পর অন্ততঃ এক মিনিচ আঙ্গুলের সাহায্যে মাড়ি মালিশ করা প্রয়োজন, তাতে মাড়িতে রক্ত চলাচল 
স্বাভাবিক থাকে এবং মাড়ি শক্ত ও মজবুত হয়৷ 

(৩)দাতঁে কখনো গর্ত বা কালো দাগ দেখা দিলে এবং মাড়ি থেেক সামান্য আঘাতে রক্ত বের হলে অবহেলা না করে 
ডেন্টাল সারজ্নের পরামর্শ নেওয়া ভালো৷ 

(৪)পান, সুপারি এবং সেই সাথে জর্দা, চুন এবং ধূমপান মাড়ির রোগকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করতে পারে৷ সুতরাং ঐ 
সমস্ত অভ্যাস ডায়াবেটিক রোগীদের অবশ্যই ছেড়ে দেওয়া উচিত ্৷ 

(৫)নিয়মিত দাতঁ ও মাড়ির যতন্ নিলে এই সমস্ত রোগ প্রতিরোধ করা সমভ্ব, তবে পর্তি বত ্সর একবার দাঁত ও মুখ 
পরীক্ষা করালে প্রাথমিক অবস্থাতেই রোগ ধরা পড়তে পারে এবং সহজ চিকিত ্সায় তা নিরাময় করা যেতে পারে৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 
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তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিপ্রস্রাব পরীক্ষার নিয়ম 

•  প্রস্রাব পরীক্ষার নিয়ম 
বেনেডিক্টস সলিউশন দিয়ে পর্স্রাব পরীক্ষা 

প্রয়োজন : 

(১) বেনেডিক্টস্ সলিউশন (কোয়ালিটেটিভ), 

(২) টেস্ট টিউব, 

(৩) টেস্ট টিউব হোল্ডার, 

(৪) ড্রপার, 

(৫) পাঁচ মিলি লিটার মাপের চামচ, 

(৬) স্পিরিট ল্যাম্প বা যে কোন চুলার আগুন৷ 

নিয়ম : একটা টেস্ট টিউবে ৫ মিলি লিটার মাপের এক চামচ বেনেডিক্টস্ সলিউশন (কোয়ালিটেটিভ) নিয়ে তাতে ৮ ফেঁাটা 
প্রস্রাব মেশান৷ একটু নাড়াচাড়া করুন এবং ফুটিয়ে নিন (মনে রাখবেন, ৫/৭ বার যেন ফুটে ওঠে)৷ প্রস্রাবে শরক্রা থাকলে 
রঙের পরিবরত্ন হবে৷ প্রস্রাব শর্করামুক্ত থাকলে রঙের কোন পরিবরত্ন হবে না এবং রঙ নীল থাকবে, যা বেনেডিক্টস্ 
সলিউশনের রঙ৷বেনেডিস্টস্ সলিউশন দিেয় প্রস্রাব পরীক্ষা করলে ফলাফল নিম্নরূপ হতে পারে 

  
 শর্করা মুক্ত রং 

 শর্করা থাকলে রং নিম্নরূপ হবে 

 রং 
 

 শর্করার পরিমাণ  শতকরা হার (গ্রাম) 

 
 সবুজ  খুব  ০.৫ এর কম 

 
 সবুজ+হলুদ  সামান্য(+)  ০.৫ 

 
 হলুদ  বেশি (++)  ১.০ 

 
 কমলা  আর ও বেশি(+++)  ১.৫ 

 
 লাল  খুব বেশি(++++)  ২.০ 

 
ইট লাল  খুবই বেশি(+++++)  ২.০ 

বিশেষ কাঠি দিয়ে প্রস্রাব পরীক্ষা 

গ্লুকোটেস্ট, মেডিটেস্ট, ইউরিস্টিক্স, ডায়াস্টিক্স প্রভতৃি প্রস্রাব পরীক্ষার কাঠি দিয়েও সহজে প্রস্রবব পরীক্ষা 
করা যায়৷ 

নিয়ম : বোতল থেকে একটা কাঠি বের করুন এবং সাথে সাথে বোতলের ছিপি বন্ধ করুন৷ কাঠির এক প্রান্তে যে 
অংশটকুুতে ঔষধ লাগানো আছে (পরীক্ষণ ভাগ) সে অংশটুকু প্রস্রাবে ডুবিয়ে উঠিয়ে নিন৷ ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে 
কাঠির পরীক্ষণভাগের রঙ বোতলের বাহিরের গায়ে লাগানো রঙের চার্টের সাথে মিলিয়ে দেখুন এবং প্রস্রাবে শরক্রার 
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পরিমাণ জেনে নিন৷ প্রস্রাবে শকরা না থাকলে রঙের কোন পরিবর্ত হবে না৷ প্রত্যেক কাঠির সােথ একটা নির্দেশিকা 
থাকে, প্রস্রাব পরীক্ষার সময় নির্দেশিকাটি ভাল করে পড়ে নিন৷ 

নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করনু এবং ফলাফল প্রস্রাব পরীক্ষার বইতে লিখে রাখুন৷ 

নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষার সুবিধা 

(১) আপনার রোগের অবস্থা আপনি নিজেই বঝুতে পারবেন৷ 

(২) দায়িতব্ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনি আরও আগ্রহী হয়ে উঠবেন৷ 

(৩) রোগের অবস্থা বুঝে ঔষধের পরিমাণ ঠিক করে নিতে পারবেন৷ 

শুধু প্রস্রাব পরীক্ষা করে নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভালভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন, যদিও ডাক্তারের 
পরামরশ্ মতো মাঝে মাঝে রক্তের শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ পরিমাপ করতে হবে৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ারড্ চিকিত্সকের পরামরশ্ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

  

• ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার নিয়ম 

১৷ প্রথমে দেখে নিন ইনসুলিনের বোতলের ক্যাপ ঠিক আছে কি না এবং বোতলের গায়ে এর কার্যক্ষমতার মেয়াদ শেষ 
হয়ে যাওয়ার যে তারিখ লেখা আছে, তা অতিক্রম করেছে কি না৷ লক্ষ্য করুন প্রতি মিলি লিটারে কত ইউনিট ইনসুলিন 
আছে- ৪০ ইউনিট না ১০০ ইউনিট৷ সেই হিসাবে ইনসুলিন সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন৷ 

২৷ ইনজেকশন নেবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবয্াদি (সিরিঞ্জ, পরিস্কার জীবানুমুক্ত তুলা ইতয্াদি) হাতের কাছে রাখুন৷ 

৩৷ সাবান ও পানি দিয়ে হাত ভালভাবে ধুয়ে নিন৷ 

৪৷ দুই হাতের তালুর মধ্যে ইনসুলিনের বোতল ধরে ভালভাবে ঘরুিয়ে নিন৷ তবে জোরে ঝঁাকুনি দেবেন না (ছবি নং-১) 

৫৷বোতলের রবার ক্যাপ স্পিরিট দিয়ে মছুে নিন এবং বাতাসে তা আপনা আপনি শুকিয়ে নিন৷ 

৬৷ যতটুকু ইনসুলিন দরকার সেই পরিমাণ বাতাস সিরিঞ্জের মধ্যে টেনে নিন (ছবি নং-২)৷ মনে রাখবেন ৪০ ইউনিট 
ইনসুলিনের জন্য ৪০ ইউনিট সিরিঞ্জ এবং ১০০ ইনসুলিনের জন্য ১০০ ইউনিট সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে৷ 

৭৷ এবার সঁুচ বোতলের মুখের রাবারের মাঝখান দিয়ে ভিতরে ঢোকাতে হবে৷ আপনার হাত যেন সঁুচের কোন অংশে না লাগে৷ 

৮৷ সিরিঞ্জের বাতাস বোতলে ঢুকিয়ে দিন (ছবি নং-৩) 

ঌ৷ এখন সঁুচ সহ বোতলটি উলট্িয়ে ধরুন৷ েদখবেন এমনিতেই সিরিঞ্জে পরিমাণ মতো ইনসুলিন এসে গিয়েছে৷ প্রয়োজন 
হলে হালকা টান দিয়ে বাকি ইনসুলিন সিরিঞ্জে টেনে নিন (ছবি নং-৪) 

১০৷ সিরেঞ্জে যেন বাতাস বা বুদবুদ না থাকে সে বিষয়ে লক্ষয্ করুন৷ বাতাস বা বুদবদু থাকলে তা বোতলের ভিতরে ঢুকিয়ে 
দিয়ে আবার ইনসুলিন টানুন৷ 

১১৷ এবার ইনসুলিন সহ সিরিঞ্জ টেনে বের করুন এবং রোগীকে ইনজেকশন দিন৷ 
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১২৷ যে স্থানে ইনজেশন দেবেন সেই স্থান জীবাণু মুক্ত তুলো দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করুন৷ 

১৩৷ ইনজেকশন দেবার স্থানীয় চামড়া টেনে ধরে ৪৫μ থেকে ৭৫μ কোনাকুনিভাবে সঁুচ ঢুকিয়ে দিন (ছবি নং- ৫ ও ৬) চামড়া 
পাতলা হলে৷ 

১৪৷ খেয়াল করুন ইনসুলিন চামড়া এবং মাংসপেশীর মাঝের ফাকঁা স্থানে (চামড়া বা মাংসপেশীর মধ্যে নয়) পৌঁছাতে হবে৷ 

১৫৷ ইনসুলিন ইনজেকশন দেবার স্থানগুলো হলো-দুই বাহুর বাইরের দিক, দইু উরুর সামনের দিক, দুই নিতস্বে এবং তল 
পেটের নিচের অংশের দুই দিকে (ছবি নং-৭) 

১৬৷ প্রতি দিন একই স্থানে ইনজেকশন দেয়া উচিত ্ নয়৷ এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যেন এক মাসের মধ্যে একই 
স্থানে দুইবার ইনজেকশন না পড়ে৷ 

  

একই সিরিঞ্জে স্বচ্ছ ও ঘোলাটে ইনসুলিন টানার নিয়ম 

(স্বচ্ছঃ রেগুলার, একট্রাপিড; ঘোলাটেঃ লেন্টি, এনপিএইচ, ইনসুলেটার্ড) 

১৷ প্রথমে যতটকুু ঘোলাটে ইনসুলিন দরকার ততটুকু বাতাস ঘোলাটে ইনসুলিনের বোতলে ঢকুিয়ে সিরিঞ্জের সঁুচ টেনে 
বের করে নিন৷ 

২৷এবার যতটুকু স্বচ্ছ ইনসুলিন দরকার সেই পরিমাণ বাতাস স্বচ্ছ ইনসুলিনের বোতল ঢুকিয়ে সমপরিমাণ ইনসুলিন 
সিরিঞ্জে টেনে নিন৷ 
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৩৷ সঁূচসহ স্বচছ্ ইনসুলিন ভর্তি সিরিঞ্জ টেনে বের করুন৷ 

৪৷এবারে সঁুচ ঘোলাটে ইনসুলিনের বোতলে ঢকুান এবং বোতল উল্টা করে ধরুন৷ দেখবেন এমনিতেই ইনসুলিন সিরিঞ্জে 
এসে গেছে এবার ইনসুলিনসহ সিরিঞ্জ ও সঁুচ টেনে বের করুন৷ 

৫৷ বেশি নাড়াচাড়া না করে তাড়াতাড়ি ইনজেকশন নিয়ে নিন৷ 

সিরিঞ্জ জীবাণমুুক্তকরণ পদধ্তি 

ইনসুলিন ইনজেকশন দেবার আগে কাঁচের সিরিঞ্জ, সঁুচ ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে৷ 

নিয়ম : কাঁচের সিরিঞ্জ, পিস্টন এবং সঁূচ পৃথকভাবে ভালভাবে পরিষক্ার পানিতে ধুয়ে ময়লামক্ুত করতে হবে৷ দুই টুকরা 
পাতলা সাদা নূতন পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সিরিঞ্জ, পিস্টন ও সঁুচ পৃথকভাবে জড়িয়ে একটি পরিস্কার পাত্রে পানিতে ডুবিয়ে 
পাত্রটি চলুার উপর দিয়ে গরম করতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পানি ফুটতে থাকে ততক্ষণ চলুার উপর রাখতে হবে৷ 
ফুটন্ত অবস্থায় কমপক্ষে ১৫ মিনিট রাখতে হবে৷ পরে কাপড়সহ জিনিসগুলো তুলে নিয়ে ঠান্ডা হলে ব্যবহার করতে হবে৷ 
প্রতিবার ইনসুলিন নেবার আগে এভাবেই সিরিঞ্জ, পিষট্ন আর সঁুচ জীবাণমুুক্ত করতে হবে৷ অনেকে সিরিঞ্জ, পিষট্ন 
আর সঁুচ গরম পানিতে ধুয়ে ব্যবহার করে থাকেন, এভাবে জিনিসগুলো জীবাণুমক্ুত  হয় না৷ জীবাণুমুক্ত করা না হলে 
ইনসুলিন দেয়া স্থানে প্রদাহ, ঘা বা ফেঁাড়া হতে পারে৷ 

আজকাল পল্াস্টিকের তৈরী সমপ্ূর্ণ জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জের বয্বহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে৷ যদিও এই সিরিঞ্জ একবার 
ব্যবহার করেই ফেলে দেবার নিয়ম, তবে যদি সঁুচ ও পিষট্ন হাত বা তলুা দিয়ে না ছেঁায়া হয় তাহলে এই সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত 
করার প্রয়োজন হয় না এবং সেই কারণে একজন রোগীর দেহে তা বহুবার বয্বহার করা যায়৷ 

ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো 

অনেক ডায়াবেটিস রোগীর চিকিত ্সার জন্য ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজন হয়৷ তাদের ঔষধের মাতর্া নির্ধারণ 
আদর্শগতভাবে একজন চিকিত ্সকের পরামর্শই হওয়া উচিত ্৷ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রতিদিনের প্রস্রাব পরীক্ষার 
ফলাফলের উপর ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ করার জন্য চিকিত ্সকের স্মরণাপন্ন হওয়া সবক্ষেতর্ে সমভ্ব হয় না৷ তাই 
ইনসুলিনের মাতর্া কিভাবে সামান্য পরিবর্তন করতে হয় তা পর্ত্যেক ডায়াবেটিস রোগীর জানা দরকার৷ 

ইনসুলিন সমব্ন্ধে কিছু কথা 

আমাদের দেশে প্রধানতঃ দুই ধরণের ইনসুলিন ব্যবহার করা হয় 

১) স্বচ্ছ (রেগুলার, একট্রাপিড ইত্যাদি এবং 

২) ঘোলাটে (লেন্টি, এনপিএইচ, ইনসুলেটার্ড ইত্যাদি) 

প্রথমটি দেখতে পানির মতো স্বচ্ছ, কাজ আরম্ভ হয় ইনজেকশন দেবার ৩০ মিনিট পরে, ২ থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে এটি 
সবচেয়ে কাজ করে এবং এর কাজের স্থিতিকাল ৬ থেকে ৮ ঘন্টা৷ দব্িতীয়টি দেখতে ঘোলাটে; এর কাজ আরম্ভ হয় 
ইনজেকশন দেবার ১১/২ ঘন্টা পরে, এটি ৬ থেকে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি কাজ কারে আর এর কাজের স্থিতিকাল 
১৮ থেকে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে৷ ইনসুলিন ঠান্ডা জায়গায় রাখা প্রয়োজন৷ না হলে এর কর্মক্ষমতা কমে যায়৷ এক 
মাসের বেশি সময় রাখতে হলে ফ্রিজে ২( থেকে ৮( সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখতে হবে৷ গ্রামাঞ্চলে যেখানে ফ্রিজ নেই বা 
যাদের বাসায় ফ্রেজ নেই তারা মাঝারী আকারের একটা মাটির হাড়িতে পরিষ্কার কাপড়ে ইনসুলিনের বোতল পেঁচিয়ে হাড়িতে 
ঢাকনি বন্ধ করে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও ঠান্ডা জায়গায়, যেমন- চৌকি বা খাটের তলায় বা আলমারীতে ইনসুলিন রাখতে 
পারেন৷ ফ্রিজ না থাকলে এক মাসের প্রয়োজনের বেশি ইনসুলিন না কেনাই বাঞ্ছনীয়৷ 
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কোন রোগী যদি সকালে ইনসুলিন ব্যবহার করেন, তবে তার কার্যকারিতা সকালের নাস্তার পর থেকে দুপরুে খাওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত (কোন কোন ক্ষেত্রে এর পরও) অব্যাহত থাকে৷ কাজেই সকালের ইনসুলিন ইনজেকশনের মাত্রা বাড়ানো 
বা কমানো নিরভ্র করবে আগের দিনের নাস্তার পর বা দুপুরের খাবার আগে প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফলের উপর৷ যদি 
কারো দপুুরে খাওয়ার আগে ইনসুলিনের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার ঔষধ-মাতর্া নির্ভর করবে আগের দিনের দুপুরে 
খাওয়ার পর বা রাতের খাবার আগের প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফলের উপর৷ তেমনিভাবে রাতের ঔষধ-মাত্রা নির্ভর করবে 
আগের রাতের খাবারের দুই ঘন্টা পরে বা শোবার আগের পর্স্রাব পরীক্ষার ফলাফলের উপর৷ 

অন্যদিকে ঘোলাটে ইনসুলিন সাধারণতঃ ২৪ ঘন্টায় দুই বার দেবার প্রয়োজন হয়- সকালে ও রাত্রে৷ সকালের ঔষধ 
মাতর্া নির্ভর করবে আগের দিনের দুপুরের খাওয়ার পর ও রাত্রে খাওয়ার আগের প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফলের উপর৷ 
একটা উদাহারণ দেওয়া যাক৷ ধরুন একজন রোগীর সকালে নাস্তার আগে ২০ ইউনিট স্বচছ্ ইনসুলিন নেওয়ার কথা৷ কিন্তু 
পর পর দুই দিন প্রস্রাব পরীক্ষা করে তিনি যদি দেখেন যে ঐ পরিমাণ ইনসুলিন নেওয়ার পরও দুপুরে খাওয়ার আগে তার 
প্রস্রাব শর্করামুক্ত হচ্ছে না, তাহলে তখন তিনি ইনসুলিনের পরিমাণ ২ ইউনিট বাড়িয়ে দেবেন৷ ঠিক একইভাবে দুপুরে 
খাওয়ার পর বা রাত্রে খাওয়ার আগে তার প্রস্রাব শর্করামুক্ত হচছ্ে না, তাহলে তখন তিনি ইনসুলিনের পরিমাণ ২ 
ইউনিরট বাড়িয়ে দেবেন৷ ঠিক একইভাবে দপুুরে খাওয়ার পর বা রাত্রে খাওয়ার আগে যদি পর পর দুই দিন প্রস্রাব 
শর্করামুক্ত না হয়, তাহলে দুপরুের খাওয়ার আগে তাকে স্বচছ্ ইনসুলিন নিতে হবে অথবা সকালে ঘোলাটে ইনসুলিনের 
মাতর্া ২ ইউনিট বাড়াতে হবে৷ অনুরূপভাবে রাত্রে খাওয়ার পর বা শোয়ার আগে প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফল দেখে রাতে 
স্বচ্ছ ইনসুলিনের মাত্রা বাড়াতে হবে৷ আর যদি তিনি দেখেন যে প্রস্রাব শরক্রামুক্ত রয়েছে তবে ধরে নিতে হবে যে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রয়েছে৷ এই বিষয়ে সম্পরূ্ণ সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা করে রক্তে গ্লকুোজের 
পরিমাণ নির্ণয় করে দেখা যুক্তিযুক্ত৷  হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে গ্লুকোজ স্বল্পতা লক্ষণ দেখা দিলে (যেমন-বুক 
ধড়ফড় কর, হাত-পা কাঁপা, অত্যধিক ঘাম হওয়া ইত্যাদি) পরের দিন যে সময় হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছিল তার আগে 
ইনসুলিনের মাতর্া ২ ইউনিট কমিয়ে দিতে হেব৷ যেহেতু রাত্রে আমরা সাধারণত একবারই খাই, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই 
দেখা যায় যে, রাত্রে কেমলমাতর্ স্বচ্ছ ইনসুলিন নিলেই পর দিন সকালের প্রস্রাব শর্করামক্ুত থাকে৷ যদি তা না থাকে 
তাহলে রাতে স্বচ্ছ ইনসুলিনের সাথে ঘোলাটে ইনসুলিন মেশাতে হবে৷ রাতের এই ঘোলাটে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়ানোর বা 
কমানো নিরভ্র করবে সকালের প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফল দেখার পরই কেবল ইনসুলিনের মাতর্া বাড়ানো কমানো 
উচিত ্ হবে৷ 

ঔষধু সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

• ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্যব্যবস্থা 

ডায়াবেটিস হলে খাদ্য সম্পর্কে আপনাকে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে৷ খাদ্যের নিয়ম না মানলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ 
করা অসম্ভব৷ এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আপনি কি ধরণের খাবার খাবেন সে সম্পর্কে এই বইতে কিছুটা ধারণা 
দেওয়া হয়েছেভ চিকিত ্সক বা পথ্য- নির্দেশকের পরামরশ্ নিয়ে খাবার তালিকা ঠিক করে নেওয়া উচিত ্৷ খাবার সম্পর্কে 
প্রাথমিক ধারণা থাকা ডায়াবেটিস রোগীদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন৷ তাহলে রোগী 
নিজেই কোন খাবার বদল করে কোন খাবার খাওয়া যায় তা ঠিক করতে পারবেন৷ 

বিনিময় খাদ্য-তালিকা ব্যবহার পদ্ধতি 

যে সব খাবারের খাদ্যগুণ একই রকম এবং একইভাবে শরীরের কাজে লাগে, সেই খাবারগুলো একটি বাদ দিয়ে খাদ্যের 
পরিমাণ ঠিক রেখে অন্যটি খেলে ডায়াবেটিসের কোন অসুবিধা হবে না৷ এই দিক থেকে বিভিন্ন রকমের খাবারকে সাত ভাগে 
ভাগ করে সাতটি �বিনিময় খাদয্-তালিকা তৈরী করে এই বইতে দেখানো হয়েছে৷ বিনিময় খাদ্য-তালিকায় বলতে এখানে 
বোঝানো হচছ্ে একটি বিনিময় খাদ্য-তালিকায় যে সব খাদ্যদ্রব্যের নাম দেওয়া আছে, সেগুলো থেকে একটি বাদ দিয়ে 
একটি খাদ্য খাওয়া যাবে, এত খাদ্যমানের বিশেষ কোন তারতম্য হবে না৷ তবে খাদ্যের উলল্িখিত পরিমাণ ঠিক রাখতে 
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হবে৷ উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যদি আপনার খাদ্য-তালিকায় সকালের নাস্তায় ৩টা আটার রুটি (ঌ০ গ্রাম) খাওয়ার কথা 
লেখা থাকে, তবে আপনি শস্যজাতীয় খাদ্য-তালিকা (৩৭-৩৮) থেকে ঐ ৩টা আটার রুটির পরিবরত্ে যে কোন ৩ টা খাদ্য 
খেতে পারেন, যেমন-৩ টুকরা পাউরুটি বা ৬ কাপ মুড়ি বা ২টা আটার রুটি ও সেই সাথে ১টা মিষট্ি আলু বা ২ টা আটার রটুি ও 
তার সাথে ৩টা ছোট আলু খেতে পারবেন৷ যদি আপনার খাদ্য-তালিকায় ৩০ গ্রাম মাছ লেখা থাকে, তবে তার পরিবর্তে মাছ, 
মাংস ও প্রোটিন জাতীয় খাদয্-তালিকা থেকে (পৃষ্ঠা ৩ঌ) যে কোন একটা খাদয্ খেতে পারেন৷ এমনি করে এক কাপ দুধের 
পরিবরত্ে দধু ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য-তালিকা (পষৃ্ঠা ৪০) থেকে যে কোন একটা খাবার খেতে পারেন৷ 

এইভাবে বিনিময় পদধ্তির মাধয্মে একটি খাবারের পরিবেরত্ ঐ তালিকার অন্য একটি খাদ্য খেলে খাবারে বৈচিত্র আসবে 
এবং ডায়াবেটিসও নিয়ন্তর্ণে থাকবে৷ কোন বিনিময় খাদ্য-তালিকা থেকে কতটুকু খাবার খেতে পারবেন সে বিষয়ে 
চিকিত ্সক বা পথ্যনির্দেশক উপদেশ দেবেন৷ কিন্তু মনে রাখবেন আপনার দৈনিক যা খেতে বলা হয়েছে তার প্রতিটি খাদ্যই 
সময়মতো ও পরিমাণমতো খাবেন৷ কোন খাবার বাদ দেওয়া যাবে না বা বেশিও খাওয়া যাবে না৷ 

সময়মতো ও পরিমাণমতো খাবার খাওয়াই এ রোগের প্রধান চিকিত ্সা৷ 

যা খাওয়া যাবে 

 ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে (ক্যালরীবিহীন ও স্বল্প ক্যালরীযুক্ত খাদ্য) 

চা বা কফি 
মশলা (ধনে, জিরা, হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি) 
এসেন্স (ভ্যানিলা স্ট্রেবেরী ইত্যাদি) 
শাক-সবজি (ক অংশে উলল্িখিত) 
ফল (ক অংশে উলল্িখিত) 

আচার (চিনি ছাড়া) 
এসপারটেম 
স্যাকারিন 
জেলাটিন৷ 

যা খাওয়া নিষেধ 

 খাওয়া নিষেধ 

 চিনি 
গুড় 
গ্লুকোজ 
রস (খেজুর, তাল 
বা আঁখের) 
মিছরি 
মধ ু

চিনি দিয়ে তৈরী খাবার, যেমন ঃ কেক, পেস্ট্রি, জ্যাম, জেলি 
ইত্যাদি৷ 
মিস্টি ঘনিভুত দুধ 
মিষট্ি বিস্কুট 
সফট ড্রিংকস 
(তবে এসপারটেমযুক্ত ডায়েট পেপসি, ডায়েট কোকা কোলা, ডায়েট 
ভার্জিন ও ডায়েট আরসি কোলা খাওয়া যেতে পারে)৷ 

অসুস্থ হলে 

আপনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আপনার নিয়মিত খাদ্য আপনি যদি খেতে না পারেন, তবে সেই সময় আপনি প্রতি 
বেলায় ১ কাপ দধু-বার্লি বা দধু-সাগু এবং ফলের রস বা ডাবের পানি খাবেন৷ অবিলম্বে চিকিত ্সকের পরামর্শ নেবেন৷ 
কখনই না খেয়ে থাকবেন না৷ 

বিশেষ দ্রষট্বয্ 
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খাবারের পরিমাণ এ বইতে যে ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা উল্লেখিত খাদ্যমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও 
কাছাকাছি হবে৷ সহজেই বোঝা যাবে এবং ঘরে বসে মাপার সুবিধার জন্য খাদ্যের পরিমাণ এইভাবে দেখানো হয়েছে৷ 
খাদ্যের পরিমাণ মাপার জন্য নিচে দেওয়া মাপ বা পরিমাণ বয্বহার করা হয়েছেঃ 

১৷ এক কাপ = ১/২ পোয়া বা ৪ আউন্স বা ১২৫ মিলি লিটার মাপের 

২৷ এক চা-চামচ = ৩ মিলি লিটার মাপের 

প্রতিটি খাদ্যেল ওজনের ভোজ্য অংশের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে৷ 

পূর্বে খাদ্যে শর্করার পরিমাণ কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করা হতো৷ কিন্তু বরত্মানে তা করা হয় না৷ অধিক পরিমানে 
শর্করা (জটিল আকারের) ডায়াবেটিসের কোন তারতম্য হবে না বলে প্রমাণিত হওয়ায় এই বইতে মোট ক্যালরীর শতকরা 
৬০ ভাগ শর্করা খাদ্য-তালিকা প্রস্ততু করা হয়েছে৷ 

গুড়, চিনি বা এসব দিয়ে তৈরী খাদ্য সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হবে৷ 

খাদ্য তালিকা 

• খাদ্য তালিকা নং ১ 

  

 ক্যালরী – ১০০০ 
শর্করা – ১৫০ গ্রাম 
প্রোটিন – ৩৮ গ্রাম 
ফ্যাট – ২৮ গ্রাম 

 সকাল 

আটা রুটি – ৬০ গ্রাম (২টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১টা 
মুড়ি বা বিস্কুট – ১৫ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 

ভাত – ১৮০ গ্রাম (২ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৩০ গ্রাম (১টকুরা) 
ডাল – ১৫ গ্রাম ( ১ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
দুধ – ১২০ মিলি লিটার (১ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৩০ গ্রাম) 

  রাত্রি 

আটার রটুি – ৬০ গ্রাম (২টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৩০ গ্রাম (১ টুকরা) 
ডাল – ১৫ গ্রাম (১ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল  ১০ মিলি লিটার 
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ঔষধু  সেবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেজিষট্ার চিকিত্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

• খাদ্য তালিকা নং ২ 

  

 

ক্যালরী – ১২০০ 
শর্করা – ২১০ গ্রাম 
প্রোটিন – ৫৩ গ্রাম 
ফ্যাট – ৩ঌ গ্রাম 
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 সকাল 

আটা রুটি – ৬০ গ্রাম (২টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১ টা 
মুড়ি বা বিস্কুট – ৩০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 

 ভাত – ২৭০ গ্রাম (৩ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৩০ গ্রাম (১টকুরা) 
ডাল – ১৫ গ্রাম ( ১ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
 দুধ – ১২০ মিলি লিটার (১ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৩০ গ্রাম) 

 রাতর্ি 

 আটার রুটি – ৬০ গ্রাম (২টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৩০ গ্রাম (১ টকুরা) 
ডাল – ১৫ গ্রাম (১ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল  ২০ মিলি লিটার 
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• খাদ্য তালিকা নং ৩ 

  

 ক্যালরী – ১৪০০ 
শর্করা – ২১০ গ্রাম 
প্রোটিন – ৫৩ গ্রাম 
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ফ্যাট – ৩ঌ গ্রাম 

 সকাল 

আটা রুটি – ৬০ গ্রাম (২টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১ টা 
 মুড়ি বা বিস্কুট – ৩০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 

 ভাত – ৩০০ গ্রাম (৩.৫ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৩০ গ্রাম (১টকুরা) 
ডাল – ৩০ গ্রাম ( ২ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

  বিকাল 
  দুধ – ১২০ মিলি লিটার (১ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৩০ গ্রাম) 

 রাতর্ি 

 আটার রুটি – ঌ০ গ্রাম (৩টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৩০ গ্রাম (১ টুকরা) 
ডাল – ১৫ গ্রাম (১ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল  ২৫ মিলি লিটার 
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•  খাদ্য তালিকা নং ৪ 

  

 ক্যালরী – ১৬০০ 
শর্করা – ২৪০ গ্রাম 
প্রোটিন – ৬০ গ্রাম 
ফ্যাট – ৪৪ গ্রাম 
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 সকাল 

 আটা রটুি – ঌ০ গ্রাম (৩টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১টা 
 মুড়ি বা বিস্কুট – ৩০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 

  ভাত – ৩০০ গ্রাম (৩.৫ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৬০ গ্রাম (২ টকুরা) 
ডাল – ৩০ গ্রাম ( ২ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
  দুধ – ১২০ মিলি লিটার (১ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৩০ গ্রাম) 

 রাতর্ি 

 আটার রুটি – ১২০ গ্রাম (৪টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৩০ গ্রাম (১ টুকরা) 
ডাল – ১৫ গ্রাম (১ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল  ২৫ মিলি লিটার 
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• খাদ্য তালিকা নং ৫ 

  

 ক্যালরী – ১৮০০ 

শর্করা – ২৭০ গ্রাম 
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প্রোটিন – ৬৮ গ্রাম 

ফ্যাট – ৫০ গ্রাম 

 সকাল 

আটা রুটি – ১২০ গ্রাম (৪টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১টা 
  মুড়ি বা বিস্কুট – ৩০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 

ভাত – ৩৬০ গ্রাম (৪ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৬০ গ্রাম (২ টকুরা) 
ডাল – ২৫ গ্রাম ( ১.৫ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
 দুধ – ১২০ মিলি লিটার (১ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৩০ গ্রাম) 

 রাতর্ি 

 আটার রুটি – ১২০ গ্রাম (৪টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৩০ গ্রাম (১ টুকরা) 
ডাল – ২৫ গ্রাম (১.৫ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল  ৩০ মিলি লিটা 
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•  খাদ্য তালিকা নং ৬ 

  

   ক্যালরী – ২০০০ 
শর্করা – ৩০০ গ্রাম 
প্রোটিন – ৭৫ গ্রাম 
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ফ্যাট – ৫৬ গ্রাম 

 সকাল 

  আটা রুটি – ১২০ গ্রাম (৪টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১টা 
  মুড়ি বা বিস্কুট – ৩০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 

 ভাত – ৪০০ গ্রাম (৪.৩৩ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৬০ গ্রাম (২ টকুরা) 
ডাল – ৩০ গ্রাম ( ২ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
 দুধ – ১২০ মিলি লিটার (১ কাপ) 
অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৩০ গ্রাম) 

 রাতর্ি 

 আটার রুটি – ১৫০ গ্রাম (৫ টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৩০ গ্রাম (১ টুকরা) 
ডাল – ৩০ গ্রাম (২ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল   ৩০ মিলি লিটার 
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• খাদ্য তালিকা নং ৭ 

  

 

ক্যালরী – ২২০০ 
শর্করা – ৩৩০ গ্রাম 
প্রোটিন – ৮৩ গ্রাম 
ফ্যাট – ৬১ গ্রাম 

 সকাল 

  আটা রুটি – ১২০ গ্রাম (৪টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১টা 
  মুড়ি বা বিস্কুট – ৩০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 
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 দুপুর 

  ভাত – ৪৫০ গ্রাম (৫ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৬০ গ্রাম (২ টকুরা) 
ডাল – ৪৫ গ্রাম (৩ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
  দুধ – ২৫০ মিলি লিটার (২ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৬০ গ্রাম) 

 রাতর্ি 

আটার রটুি – ১৫০ গ্রাম (৫ টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৩০ গ্রাম (১ টুকরা) 
ডাল – ৩০ গ্রাম (২ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল  ৪০ মিলি লিটার 
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• খাদ্য তালিকা নং ৮ 

  

ক্যালরী – ২৪০০ 
শর্করা – ৩৬০ গ্রাম 
প্রোটিন – ঌ০ গ্রাম 
ফ্যাট – ৬৭ গ্রাম 

 সকাল 

আটা রুটি – ১৫০ গ্রাম (৫ টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

  ১১ টা 
মুড়ি বা বিস্কুট – ৩০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 
ভাত – ৫০০ গ্রাম (৫.৫ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৬০ গ্রাম (২ টকুরা) 
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ডাল – ৪৫ গ্রাম (৩ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
দুধ – ২৫০ মিলি লিটার (২ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৬০ গ্রাম) 

  রাত্রি 

 আটার রুটি – ১৫০ গ্রাম (৫ টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৩০ গ্রাম (১ টুকরা) 
ডাল – ৩০ গ্রাম (২ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল ৪০ মিলি লিটার 

•  খাদ্য তালিকা নং ঌ 

  

ক্যালরী – ২৬০০ 
শর্করা – ৩ঌ০ গ্রাম 
প্রোটিন – ঌ৮ গ্রাম 
ফ্যাট – ৭২ গ্রাম 

 সকাল 

আটা রুটি – ১৫০ গ্রাম (৫টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১ টা 
 মুড়ি বা বিস্কুট – ৩০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 

ভাত – ৫৪০ গ্রাম (৬ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৬০ গ্রাম (২ টকুরা) 
ডাল – ৫৫ গ্রাম (৩.৫ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
দুধ – ২৫০ মিলি লিটার (২ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৬০ গ্রাম) 

  রাত্রি 

আটার রটুি – ১৫০ গ্রাম (৫ টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৬০ গ্রাম (২ টুকরা) 
ডাল – ৪৫ গ্রাম (৩ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

  রান্নার জন্য তেল  ৫০ মিলি লিটার 

•  খাদ্য তালিকা নং ১০ 

   ক্যালরী – ২৮০০ 
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শর্করা – ৪২০ গ্রাম 
প্রোটিন – ১০৫ গ্রাম 
ফ্যাট – ৭৮ গ্রাম 

 সকাল 

আটা রুটি – ১৫০ গ্রাম (৫টা ছোট পাতলা) 
ডিম – ১ টা 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
ফল ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৬) 

 ১১ টা 
মুড়ি বা বিস্কুট – ৬০ গ্রাম 
ফল খ- যে কোন একটা (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) 

 দুপুর 

ভাত – ৫৪০ গ্রাম (৬ কাপ) 
মাছ বা মাংস – ৬০ গ্রাম (২ টকুরা) 
ডাল – ৫৫ গ্রাম (৩.৫ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৩) 
সবজি খ- ইচ্ছামতো (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 বিকাল 
 দুধ – ২৫০ মিলি লিটার (২ কাপ) 
(অথবা ডাল বা চীনাবাদাম – ৬০ গ্রাম) 

 রাতর্ি 

 আটার রুটি – ১৮০ গ্রাম (৬ টা ছোট পাতলা) 
মাছ বা মাংস -৬০ গ্রাম (২ টুকরা) 
ডাল – ৪৫ গ্রাম (৩ কাপ মাঝারী ঘন) 
সবজি ক- ইচ্ছামতো (পষৃ্ঠা নং-৪৩) 

 রান্নার জন্য তেল  ৫০ মিলি লিটার 

•  রোজার সময় খাবারের তালিকা ১ 

  ইফতার  ক্যালরী ১৮০০  শর্করা ২৪০ গ্রাম 

বুট ভুনা 
পিঁয়াজ ু
বেগুনী 
মুড়ি 
মিষট্ি ফল 

৩০ গ্রাম কাচঁা বুট 
৩ টা বড় মাপের (৩০ গ্রাম ডাল) 
৩ টা মাঝারী (১৫ গ্রাম বেশন) 
৩ কাপ (৩০ গ্রাম) 
যে কোন একটি (পৃষ্ঠা নং ৪৫-৪৬) 

 শশা, খিরা, আমড়া, কচি পেয়ারা, ডাবের পানি, লেবুর পানি (চিনি ছাড়া) ও অন্যান্য টক ফল 
ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে৷ 

 সন্ধ্যা রাতে 

আটার রটুি 
মাছ বা মাংস 
ডাল 
সবজি ক 

ঌ০ গ্রাম (৩ টা ছোট পাতলা) বা ভাত ২ কাপ 
২-১ টুকরা 
২ কাপ মাঝারী ঘন বা দুধ ১ কাপ 
ইচ্ছামতো (পৃষঠ্া নং ৪৩) 
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সবজি খ যে কান একটি (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

ভোর রাতে 

 ভাত 
মাছ বা মাংস 
ডাল 
সবজি ক 
সবজি খ 

৩৬০ গ্রাম (৪ কাপ) 
২-১ টুকরা 
২ কাপ মাঝারী ঘন বা দুধ ১ কাপ 
ইচ্ছামতো (পৃষঠ্া নং ৪৩) 
যে কান একটি (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

•  রোজার সময় খাবারের তালিকা ২ 

  

 ইফতার 
ক্যালরী ১৩০০ 
শর্করা ২০০ গ্রাম 

 বুট ভুনা 
পিঁয়াজ ু
বেগুনী 
মুড়ি 
মিষট্ি ফল 

 ২৫ গ্রাম কাঁচা বুট 
২ টা বড় মাপের (২৫ গ্রাম ডাল) 
২ টা মাঝারী (১০ গ্রাম বেশন) 
২ কাপ (২৫ গ্রাম) 
যে কোন একটি (পৃষ্ঠা নং ৪৫-৪৬) 

শশা, খিরা, আমড়া, কচি পেয়ারা, ডাবের পানি, লেবুর পানি (চিনি ছাড়া) ও অন্যান্য টক ফল 
ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে৷ 

 সন্ধ্যা রাতে 

আটার রটুি 
মাছ বা মাংস 
ডাল 
সবজি ক 
সবজি খ 

৬০ গ্রাম (২ টা ছোট পাতলা) বা ভাত ২ কাপ 
২-১ টুকরা 
১ কাপ মাঝারী ঘন বা দুধ ১ কাপ (সর ছাড়া) 
ইচ্ছামতো (পৃষঠ্া নং ৪৩) 
যে কান একটি (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

 ভোর রাতে 

ভাত 
মাছ বা মাংস 
ডাল 
সবজি ক 
সবজি খ 

২৭০ গ্রাম (৩ কাপ) 
২-১ টুকরা 
২ কাপ মাঝারী ঘন বা দুধ ১ কাপ (সর ছাড়া) 
ইচ্ছামতো (পৃষঠ্া নং ৪৩) 
যে কান একটি (পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫) 

ঔষধু  সেবন ও ব্যবহারের  ক্ষেতর্ে রেজিষ্টার চিকিত ্সকের পরামর্শ নিন৷ অন্যথায় কোন সমস্যার জন্য ডি.নেট দায়ী 
থাকবে না৷ 

তথ্য সূতর্ : গাইড বই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি 

•  উচচ্তা অনুযায়ী বাঞ্ছিত ওজনের চারট্ (পরুুষ) 
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উচ্চতা  বাঞ্ছিতওজন(কিলোগ্রাম) 
 

 

সেন্টিমিটার ইঞ্চি সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ আদর্শ 
১৩৬ ৫৪ ৩৭ ৪৬ ৪১.০৫ 

১৩৮ ৫৪.৩ ৩৮ ৪৭ ৪২.৫ 

১৪০ ৫৫ ৩ঌ ৪৮ ৪৩.৫ 

১৪২ ৫৬ ৪০ ৪ঌ ৪৪.৫ 

১৪৪ ৫৭ ৪১ ৫১ ৪৬ 

১৪৬ ৫৭.৫ ৪৩ ৫৩ ৪৮ 

১৪৮ ৫৮ ৪৪ ৫৫ ৪ঌ.৫ 

১৫০ ৫ঌ ৪৫ ৫৬ ৫০.৫ 

১৫২ ৬০ (৫’-০”) ৪৬ ৫৮ ৫২ 

১৫৪ ৬১ ৪৭ ৫ঌ ৫৩ 

১৫৬ ৬১.৪ ৪ঌ ৬১ ৫৫ 

১৫৮ ৬২ ৫০ ৬২ ৫৬ 

১৬০ ৬৩ ৫১ ৬৪ ৫৭.৫ 

১৬২ ৬৪ ৫২ ৬৬ ৫ঌ 

১৬৪ ৬৪.৫ ৫৪ ৬৭ ৬০.৫ 

১৬৬ ৬৫ ৫৫ ৬ঌ ৬২ 

১৬৮ ৬৬ ৫৬ ৭১ ৬৩.৫ 

১৭০ ৬৭ ৫৮ ৭২ ৬৫ 
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১৭২ ৬৮ ৫ঌ ৭৪ ৬৬.৫ 

১৭৪ ৬৮.৫ ৬১ ৭৬ ৬৮.৫ 

১৭৬ ৬ঌ ৬২ ৭৭ ৬ঌ.৫ 

১৭৮ ৭০(৫’-১০”) ৬৩ ৭ঌ ৭১ 

১৮০ ৭১ ৬৫ ৮১ ৭৩ 

১৮২ ৭২ ৬৬ ৮৩ ৭৪.৫ 

১৮৪ ৭২.৪ ৬৮ ৮৫ ৭৬.৫ 

১৮৬ ৭৩ ৬ঌ ৮৬ ৭৭.৫ 

১৮৮ ৭৪ ৭১ ৮৮ ৭ঌ.৫ 

১ঌ০ ৭৫ ৭২ ঌ০ ৮১ 

•  উচচ্তা অনুযায়ী বাঞ্ছিত ওজনের চারট্ (মহিলা) 

  

উচ্চতা  বাঞ্ছিতওজন(কিলোগ্রাম) 
 

 

সেন্টিমিটার ইঞ্চি সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ আদর্শ 
১৩৬ ৫৪ ৩৫ ৪৪ ৩ঌ.৫ 
১৩৮ ৫৪.৩ ৩৬ ৪৬ ৪১.৫ 
১৪০ ৫৫ ৩৭ ৪৭ ৪২ 
১৪২ ৫৬ ৩৮ ৪৮ ৪৩ 
১৪৪ ৫৭ ৩ঌ ৫০ ৪৪.৫ 
১৪৬ ৫৭.৫ ৪১ ৫১ ৪৬ 
১৪৮ ৫৮ ৪২ ৫৩ ৪৭.৫ 
১৫০ ৫ঌ ৪৩ ৫৪ ৪৮.৫ 
১৫২ ৬০ (৫’-০”) ৪৪ ৫৫ ৪ঌ.৫ 
১৫৪ ৬১ ৪৫ ৫৭ ৫০.৫ 
১৫৬ ৬১.৪ ৪৬ ৫৮ ৫২ 
১৫৮ ৬২ ৪৭ ৬০ ৫৩.৫ 
১৬০ ৬৩ ৪ঌ ৬১ ৫৫ 
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১৬২ ৬৪ ৫০ ৬৩ ৫৬.৫ 
১৬৪ ৬৪.৫ ৫১ ৬৫ ৫৮ 
১৬৬ ৬৫ ৫২ ৬৬ ৫ঌ 
১৬৮ ৬৬ ৫৪ ৬৮ ৬১ 
১৭০ ৬৭ ৫৫ ৬ঌ ৬২ 
১৭২ ৬৮ ৫৬ ৭১ ৬৩.৫ 
১৭৪ ৬৮.৫ ৫৮ ৭৩ ৬৫.৫ 
১৭৬ ৬ঌ ৫ঌ ৭৪ ৬৬.৫ 
১৭৮ ৭০(৫’-১০”) ৬০ ৭৬ ৬৮ 
১৮০ ৭১ ৬২ ৭৮ ৭০ 
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	ডায়াবেটিস রোগ



