
মিউমিক ফর 
মিমিনমিয়া
ব্যক্তিগত প্লেক্িস্টের সুক্বধাগুস্িা 
 এবং সঙ্গীস্তর মাধ্যস্ম ক্িভাস্ব সংস্�াগ িরা 
�ায় তা আক্বষ্ার িরুন

ব্যমতিগত প্লেমিমটের 
সুমবধা

সঙ্গীত সর্বত্রই রয়েয়ে এরং আমায়ের দেনন্দিন জগীরয়নর 
একটি অংশ। আপনার র্যন্তিগত প্লেন্িস্ট আপনার মতই 
অনন্য, তাই আপনার প্লেন্িয়স্ট এমন সঙ্গীত অন্তর্্বতি 
থাকয়ত হয়র যা র্যন্তিগত এরং ন্রিে স্মৃন্ত রা ইন্তরাচক 
আয়রন্গে রিন্তন্রিোগুয়িায়ক উদ্গীন্পত কয়র।

সঠিক সুরগুল�োলক খুঁলে বের করো হলছে আপনোর েীেলনর 
সোউন্ডট্র্োক খুঁলে বের করো। বেটিং স্োলট্েড েোন ব�োনো েো 
েোন েোওয়োর মল�োই সহে। এমন বকোনও েোন আলে কক যো 
স্মৃক�লক েোেোয়? বসগুল�ো ক�লখ বে�ুন। আপকন ইক�মল্র্ 
একট ের্কতিে� বলেক�স্ ত�কর করোর পলে রলয়লেন!

আপনোর েনর্ অেটেেহ এমন আরও সঙ্ী� আকেষ্োর 
করল�, আমোলের কেনোমূল�র্র সিংস্োন ের্েহোর করুন 
বযমন এই ব্ো�োলর-এর উল্ো কেলক বেওয়ো আমোলের 
কনভোরলস�ন স্োট্েোরস। আমোলের ওলয়েসোই্ কেনোমূল�র্র 
সিংস্োনগুল�োল� পকরপূরটে যো আপনোর বলেক�স্ যোত্োর প্রক�ট 
পযটেোলয় আপনোলক সোহোযর্ করলে: সুর খুঁলে বের করো বেলক 
সঙ্ী�লক কোযটেকরভোলে ের্েহোর করো এেিং একট তেনকদিন 
রুটলন একট বলেক�স্লক অন্তভুটেতি করো।

এিটি উপিরস্ের ছক্ব ব্যবহার 
িরস্বন? প্রস্াবনাগুস্িা নিশা 
িরার জন্য উন্ুতি...

মকভামব এসব শুরু হি

স্যান্ি ম্যাগন্সন (Sally Magnusson)
প্রক�ষ্ো�ো, ব�খক এেিং সম্প্রচোরকোরী
বডলরক বপ্রসক্ (Derek Prescott) এর ব�ো�ো েকে

স্যান্ি ম্যাগন্সন তার রিোত মায়ের ন্িয়মনন্শোর উপয়র 
সঙ্গীয়তর রিরার প্েয়ে 2013 সায়ি প্লেন্িস্ট ফর িাইফ 
 রিন্তষ্া কয়রন্েয়িন।

সঙ্গীমতর িমতিমক 
আমবষ্ার করুন

সঙ্গীতের মাধ্যতম সংত�াগ শুরু 
করুন এবং একটি ব্যক্তিগে 
প্লেক্িস্ট তেক্র করুন
আরও �ের্ এেিং কেনোমূল�র্র উপকরলরর 
েনর্ playlistforlife.org.uk বেখুন। আমরো 
বহ�েলকয়োর এেিং বসো�র্ো� বকয়োর বপ�োেোরলের 
েনর্ কেল�ষজ্ঞ প্রক�ক্ষরও প্রেোন ককর।

বযোেোলযোে করল�, 0141 404 0683 নম্বলর ক� 
করুন অেেো info@playlistforlife.org.uk 
ইলমই� করুন

Playlist for Life, Unit 1, Govanhill Workspace, 69 Dixon Rd, Glasgow 
G42 8AT UK. কনেকধি� েো�ের্ সিংস্ো: SC044072

আিই 
শুরু 

করুন!

আমোর মো সেসময় েোন েোইল�ন। আমরো েুঝল� পোর�োম, 
অনর্ ককেুর উপর �োর েমৃঢ়�ো ক�কে� হল� শুরু করল�ও, 
েোলনর সোলে �োর সিংলযোে ককন্তু আলের মল�োই �কতি�ো�ী 
রলয়লে। েোন েোওয়োর পর, ক�কন আরও �ৎপর হলয়কেল�ন। 
এট �োলক পকরকচ� এেিং �োর কনলের েোয়েোয় কনলয় 
যোকছে�। অনর্ বযলকোলনো ককেুর বচলয় েোন আমোর মোলক 
আমোলের সোলে বেঁল্ রোখকে�।

আর এট বরেে বসৗভোের্সূচক প্রভোলের বচলয় আরও বেক� 
কে�। েলেষরোয় বেখো বেলে বয ের্কতিে�ভোলে অেটেপূরটে 
সঙ্ী� ের্কতিত্বলক উেঘো্ন করোর এেিং পকরেোর এেিং েমৃহত্তর 
সোমোকেক সিংলযোেলক সহোয়�ো করোর েনর্ একট সেটেেনীন 
চোকে সরেরোহ কলর।

আমোর পকরেোর আমোর মোলয়র কোলে ের্কতিে� সঙ্ী� 
েোকেলয় প্রকমৃ � সুলখর সময় বপলয়কে�।  
আকম আ�ো ককর বলেক�স্ ের �োইে আপনোলক এেিং  
আপনোর পকরেোরলকও আনদিময় ককেু মুহূ�টে  বেলে।

প্লেন্িস্ট ফর িাইফ র্যন্তিগত সঙ্গীয়তর শন্তিশািগী 
রিরারগুয়িায়ক র্যরহার কয়র ন্িয়মনন্শোয়ত আরিান্ত প্য 
প্কউ, তায়ের পন্ররার এরং প্কোরারয়েরয়ক সহােতা কয়র।

এট দ্রু��োল�র নোলচর সঙ্ী�, বেো্লে�োর ঘমুপোড়োকন েোন 
অেেো একট কপ্রয় টকভ ব�ো-এর কেম টউন যোই বহোক নো 
বকন, সঙ্ী� আমোলেরলক অ�ীল� কেকরলয় কনলয় যোওয়োর 
এেিং আমোলের অ�ী�লক স্রর ককরলয় বেওয়োর ক্ষম�ো 
রোলখ, যো আপনোলক বসই ফ্র্ো�ের্োলকর অনুভূক� বেয়। 
আপনোর েোন এেিং স্মৃক� ব�য়োর করো কডলমনক�য়োয় আক্োন্ত 
ের্কতিলেরলক পকরেোর, েধুি এেিং বকয়োরোরলের সোলে সিংযতুি 
হল� সহোয়�ো করল� পোলর।

সঙ্গীত প্য কতটা শন্তিশািগী হয়ে উয়েয়ে প্সটি 
আশ্চয্বজনক। আমায়ের রারায়ক একট্ ন্ফন্রয়ে 
আনার প্ষেয়ত্র প্কানও একট্ ন্কে্ ে্ঁয়জ পাওোটা প্য 
কতটা আয়রগরিরণ এরং ফিরিসূ হয়েন্েি।

ন্ফওনা (Fiona)

বলেক�স্ ের �োইে একট সঙ্ী� এেিং কডলমনক�য়ো 
সম্পরককি� েো�ের্ সিংস্ো। েইু ে�লকরও বেক� সময় ্লর 
করো তেজ্ঞোকনক েলেষরোয় বেখো বেলে বয ের্কতিে� 
বলেক�স্ ব�োনো কডলমনক�য়োয় আক্োন্ত বরোেীলের েীেনলক 
উন্ন� করল� পোলর। সক�র্ ে�ল� কী, ের্কতিে�ভোলে 
অেটেপূরটে সঙ্ী� ব�োনোর অলনক মোনকসক সুকে্ো রলয়লে, 
মোলন হ� বয বকউ বলেক�স্ বেলক উপকমৃ� হল� পোরলেন।

শুরু করুন
ের্কতিে� বলেক�স্গুল�ো যো করল� পোলর:

• উয়বেগ কমায়ত

• আপনার প্মজায়জর উন্নন্ত করয়ত

• কঠিন কাজগুয়িায়ক আয়রা প্রন্শ কয়র 
পন্রচািনায়যাগ্য করয়ত 

• এমন সর স্মৃন্তগুয়িায়ক জান্গয়ে ত্িয়ত যা পন্ররার 
এরং প্কোরারয়ের সায়থ সংয়যাগ করয়ত সাহায্য 
করয়ত পায়র

playlistforlife.org.uk/resources

বলেক�স্ ের �োইে একট এলকেোলরই অসো্োরর 
কেকনস। আপকন আপনোর কনলের েীেন বেলক 
েোনগুল�োলক বেলে কনন - এট বয বকোনও েোন হল� 
পোলর যো আপনোর কোলে অেটেেহ এেিং স্মৃক�লক কেকরলয় 
আলন। যখন আকম েঃুখী েো মন খোরোপ েো কেরতি বেো্ 
ককর, �খন মর্ো�কম (Malcolm) আমোর বলেক�স্ চো�ু 
কলর বেয় এেিং আকম নোচল� এেিং �োেোল� েোকক এেিং 
এট এলকেোলরই অসো্োরর।

ক্যারি (Carol)

বলেক�লস্র ের্োপোলর আকম যো আশ্চযটেেনক মলন 
ককর �ো হ� বডকভড (David) এর কেো ে�ো আেোর 
শুরু হওয়ো এেিং যখন বস ব�োলন �খন বস সোলে সোলে 
ককেু্ো েোন বেলয় েোলক। আকম বেখল� পোকছে বয বস 
এট উপলভোে করলে এেিং এট �োলক সক�র্কোলরর 
উৎসোহ বেয়। আকম মলন ককর বলেক�স্গুল�ো 
কডলমনক�য়ো বরোেীলের েনর্ একট েেুটেোন্ত ্োররো, 
যোরো কখনও কখনও ভুল� যোয় বয �োরো বক এেিং 
�োরো কী উপলভোে কর�।

স্যান্ডা (Sandra)

playlistforlife.org.uk/ 
who-report-on-dementiaএ স্োস্র্ ও  
সুস্�োর উন্নয়লন ক�ল্পক�োর ভূকমকো কনলয় 
 কেশ্ব স্োস্র্ সিংস্োর করলপোলট্ে আরও পড়ুন

এিটি  
ব্যক্তিগত প্লেক্িটে  

ততক্র শুরু িরস্ত  আমাস্ের  
সহজ িনভারস্সশন টোর্ারস  

প্রিাশ িরার জন্য উন্তি িরুন।



মিউমিক ফর 
মিমিনমিয়া
ব্যক্তিগত প্লেক্িস্টের সুক্বধাগুস্িা 
 এবং সঙ্গীস্তর মাধ্যস্ম ক্িভাস্ব সংস্�াগ িরা 
�ায় তা আক্বষ্ার িরুন

ব্যমতিগত প্লেমিমটের 
সুমবধা

সঙ্গীত সর্বত্রই রয়েয়ে এরং আমায়ের দেনন্দিন জগীরয়নর 
একটি অংশ। আপনার র্যন্তিগত প্লেন্িস্ট আপনার মতই 
অনন্য, তাই আপনার প্লেন্িয়স্ট এমন সঙ্গীত অন্তর্্বতি 
থাকয়ত হয়র যা র্যন্তিগত এরং ন্রিে স্মৃন্ত রা ইন্তরাচক 
আয়রন্গে রিন্তন্রিোগুয়িায়ক উদ্গীন্পত কয়র।

সঠিক সুরগুল�োলক খুঁলে বের করো হলছে আপনোর েীেলনর 
সোউন্ডট্র্োক খুঁলে বের করো। বেটিং স্োল ট্ে ড েোন ব�োনো েো 
েোন েোওয়োর মল�োই সহে। এমন বকোনও েোন আলে কক যো 
স্মৃক�লক েোেোয়? বসগুল�ো ক�লখ বে�ুন। আপকন ইক�মল্র্ 
একট ের্কতিে� বলেক�স্ ত�কর করোর পলে রলয়লেন!

আপনোর েনর্ অেটেেহ এমন আরও সঙ্ী� আকেষ্োর 
করল�, আমোলের কেনোমূল�র্র সিংস্োন ের্েহোর করুন 
বযমন এই ব্ো�োলর-এর উল্ো কেলক বেওয়ো আমোলের 
কনভোরলস�ন স্ো ট্ে োরস। আমোলের ওলয়েসোই্ কেনোমূল�র্র 
সিংস্োনগুল�োল� পকরপূরটে যো আপনোর বলেক�স্ যোত্োর প্রক�ট 
পযটেোলয় আপনোলক সোহোযর্ করলে: সুর খুঁলে বের করো বেলক 
সঙ্ী�লক কোযটেকরভোলে ের্েহোর করো এেিং একট তেনকদিন 
রুটলন একট বলেক�স্লক অন্তভুটেতি করো।

এিটি উপিরস্ের ছক্ব ব্যবহার 
িরস্বন? প্রস্াবনাগুস্িা নিশা 
িরার জন্য উন্ুতি...

মকভামব এসব শুরু হি

স্যান্ি ম্যাগন্সন (Sally Magnusson)
প্রক�ষ্ো�ো, ব�খক এেিং সম্প্রচোরকোরী
বডলরক বপ্রসক্ (Derek Prescott) এর ব�ো�ো েকে

স্যান্ি ম্যাগন্সন তার রিোত মায়ের ন্িয়মনন্শোর উপয়র 
সঙ্গীয়তর রিরার প্েয়ে 2013 সায়ি প্লেন্িস্ট ফর িাইফ 
 রিন্তষ্া কয়রন্েয়িন।

সঙ্গীমতর িমতিমক 
আমবষ্ার করুন

সঙ্গীতের মাধ্যতম সংত�াগ শুরু 
করুন এবং একটি ব্যক্তিগে 
প্লেক্িস্ট তেক্র করুন
আরও �ের্ এেিং কেনোমূল�র্র উপকরলরর 
েনর্ playlistforlife.org.uk বেখুন। আমরো 
বহ�েলকয়োর এেিং বসো�র্ো� বকয়োর বপ�োেোরলের 
েনর্ কেল�ষজ্ঞ প্রক�ক্ষরও প্রেোন ককর।

বযোেোলযোে করল�, 0141 404 0683 নম্বলর ক� 
করুন অেেো info@playlistforlife.org.uk 
ইলমই� করুন
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আিই 
শুরু 

করুন!

আমোর মো সেসময় েোন েোইল�ন। আমরো েুঝল� পোর�োম, 
অনর্ ককেুর উপর �োর েমৃঢ়�ো ক�কে� হল� শুরু করল�ও, 
েোলনর সোলে �োর সিংলযোে ককন্তু আলের মল�োই �কতি�ো�ী 
রলয়লে। েোন েোওয়োর পর, ক�কন আরও �ৎপর হলয়কেল�ন। 
এট �োলক পকরকচ� এেিং �োর কনলের েোয়েোয় কনলয় 
যোকছে�। অনর্ বযলকোলনো ককেুর বচলয় েোন আমোর মোলক 
আমোলের সোলে বেঁল্ রোখকে�।

আর এট বরেে বসৗভোের্সূচক প্রভোলের বচলয় আরও বেক� 
কে�। েলেষরোয় বেখো বেলে বয ের্কতিে�ভোলে অেটেপূরটে 
সঙ্ী� ের্কতিত্বলক উেঘো্ন করোর এেিং পকরেোর এেিং েমৃহত্তর 
সোমোকেক সিংলযোেলক সহোয়�ো করোর েনর্ একট সেটেেনীন 
চোকে সরেরোহ কলর।

আমোর পকরেোর আমোর মোলয়র কোলে ের্কতিে� সঙ্ী� 
েোকেলয় প্রকমৃ� সুলখর সময় বপলয়কে�।  
আকম আ�ো ককর বলেক�স্ ের �োইে আপনোলক এেিং  
আপনোর পকরেোরলকও আনদিময় ককেু মুহূ�টে বেলে।

প্লেন্িস্ট ফর িাইফ র্যন্তিগত সঙ্গীয়তর শন্তিশািগী 
রিরারগুয়িায়ক র্যরহার কয়র ন্িয়মনন্শোয়ত আরিান্ত প্য 
প্কউ, তায়ের পন্ররার এরং প্কোরারয়েরয়ক সহােতা কয়র।

এট দ্রু��োল�র নোলচর সঙ্ী�, বেো্লে�োর ঘমুপোড়োকন েোন 
অেেো একট কপ্রয় টকভ ব�ো-এর কেম টউন যোই বহোক নো 
বকন, সঙ্ী� আমোলেরলক অ�ীল� কেকরলয় কনলয় যোওয়োর 
এেিং আমোলের অ�ী�লক স্রর ককরলয় বেওয়োর ক্ষম�ো 
রোলখ, যো আপনোলক বসই ফ্র্ো�ের্োলকর অনভুূক� বেয়। 
আপনোর েোন এেিং স্মৃক� ব�য়োর করো কডলমনক�য়োয় আক্োন্ত 
ের্কতিলেরলক পকরেোর, েধি এেিং বকয়োরোরলের সোলে সিংযতি 
হল� সহোয়�ো করল� পোলর।

সঙ্গীত প্য কতটা শন্তিশািগী হয়ে উয়েয়ে প্সটি 
আশ্চয্বজনক। আমায়ের রারায়ক একট্ ন্ফন্রয়ে 
আনার প্ষেয়ত্র প্কানও একট্ ন্কে্ ে্ঁয়জ পাওোটা প্য 
কতটা আয়রগরিরণ এরং ফিরিসূ হয়েন্েি।

ন্ফওনা (Fiona)

বলেক�স্ ের �োইে একট সঙ্ী� এেিং কডলমনক�য়ো 
সম্পরককি� েো�ের্ সিংস্ো। েইু ে�লকরও বেক� সময় ্লর 
করো তেজ্ঞোকনক েলেষরোয় বেখো বেলে বয ের্কতিে� 
বলেক�স্ ব�োনো কডলমনক�য়োয় আক্োন্ত বরোেীলের েীেনলক 
উন্ন� করল� পোলর। সক�র্ ে�ল� কী, ের্কতিে�ভোলে 
অেটেপূরটে সঙ্ী� ব�োনোর অলনক মোনকসক সুকে্ো রলয়লে, 
মোলন হ� বয বকউ বলেক�স্ বেলক উপকমৃ � হল� পোরলেন।

শুরু করুনের্কতিে� বলেক�স্গুল�ো যো করল� পোলর:

• উয়বেগ কমায়ত

• আপনার প্মজায়জর উন্নন্ত করয়ত

• কঠিন কাজগুয়িায়ক আয়রা প্রন্শ কয়র 
পন্রচািনায়যাগ্য করয়ত 

• এমন সর স্মৃন্তগুয়িায়ক জান্গয়ে ত্িয়ত যা পন্ররার 
এরং প্কোরারয়ের সায়থ সংয়যাগ করয়ত সাহায্য 
করয়ত পায়র

playlistforlife.org.uk/resources

বলেক�স্ ের �োইে একট এলকেোলরই অসো্োরর 
কেকনস। আপকন আপনোর কনলের েীেন বেলক 
েোনগুল�োলক বেলে কনন - এট বয বকোনও েোন হল� 
পোলর যো আপনোর কোলে অেটেেহ এেিং স্মৃক�লক কেকরলয় 
আলন। যখন আকম েঃুখী েো মন খোরোপ েো কেরতি বেো্ 
ককর, �খন মর্ো�কম (Malcolm) আমোর বলেক�স্ চো�ু 
কলর বেয় এেিং আকম নোচল� এেিং �োেোল� েোকক এেিং 
এট এলকেোলরই অসো্োরর।

ক্যারি (Carol)

বলেক�লস্র ের্োপোলর আকম যো আশ্চযটেেনক মলন 
ককর �ো হ� বডকভড (David) এর কেো ে�ো আেোর 
শুরু হওয়ো এেিং যখন বস ব�োলন �খন বস সোলে সোলে 
ককেু্ো েোন বেলয় েোলক। আকম বেখল� পোকছে বয বস 
এট উপলভোে করলে এেিং এট �োলক সক�র্কোলরর 
উৎসোহ বেয়। আকম মলন ককর বলেক�স্গুল�ো 
কডলমনক�য়ো বরোেীলের েনর্ একট েেুটে োন্ত ্োররো, 
যোরো কখনও কখনও ভুল� যোয় বয �োরো বক এেিং 
�োরো কী উপলভোে কর�।

স্যান্ডা (Sandra)

playlistforlife.org.uk/ 
who-report-on-dementiaএ স্োস্র্ ও  
সুস্�োর উন্নয়লন ক�ল্পক�োর ভূকমকো কনলয় 
 কেশ্ব স্োস্র্ সিংস্োর করলপোল ট্ে  আরও পড়ুন

এিটি  
ব্যক্তিগত প্লেক্িটে  

ততক্র শুরু িরস্ত  আমাস্ের  
সহজ িনভারস্সশন টোর্ারস  

প্রিাশ িরার জন্য উন্ুতি িরুন।

http://www.playlistforlife.org.uk/who-report-on-dementia
http://www.playlistforlife.org.uk/resources


এই প্লেক্িস্ট কার জন্য:

গান

স্মৃক্ত

তৈৈতবর গানগুতিা
েোচ্োলের টকভ ব�ো বনওয়ো বেলক এমন বকোনও নোসটেোকর েড়ো  
েো েোন আলে কক যো আপকন পেদি কলরন?

গান

স্মৃক্ত

পাটিটি র সুরগুতিা
বকোন েোনগুল�ো আপনোলক সেসময়  
নোচল� এেিং/অেেো সোলে সোলে েোইল� বেয়?

গান

স্মৃক্ত

ছুটির ক্িনগুতিা
বকোন েোনগুল�ো আপনোলক একট  
কপ্রয় েুটর কেলনর কেো মলন ককরলয় বেয়?

গান

স্মৃক্ত

টিক্ির ক্িমগুতিা 
কেম টউন সহ এমন বকোনও টকভ ব�ো আলে কক যো  
আপকন সেসময় মলন কলরন?

গান

স্মৃক্ত

আপক্ন প্� কনসারটি গুতিাতে ক্গত়েক্ছতিন
বকোন সুরগুল�ো আপনোলক বসরো �োইভ কমউকেক  
ইলভলটের কেো মলন ককরলয় বেয়?

গান

স্মৃক্ত

ক্বতৈষ মুহূেটি  এবং মাইিফিকগুতিা
বকোন েোনগুল�ো আপনোলক আপনোর েীেলনর একট  
কেল�ষ স্মৃক�র কোলে কেকরলয় কনলয় যোয়?

গান

স্মৃক্ত

আপনার 'প্মমক্র বাম্প'  
(10-30 বছর ব়েতস হও়ো ৈক্তিৈািগী স্মৃক্ে)
আপকন কক এমন েোনগুল�োর কেো ভোেল� পোলরন যো আপনোলক আপনোর 
বযৗেলনর কেো মলন ককরলয় বেয়?

গান

স্মৃক্ত

গুরুত্বপূরটি স্ানসমূহ
বকোন েোনগুল�ো আপনোলক আপনোর কনলের  
�হলরর কেো মলন ককরলয় বেয়?

গান

স্মৃক্ত

গুরুত্বপূরটি প্িাকজন
এমন একেন ের্কতির কেো ভোেুন কযকন আপনোর েনর্ গুরুত্বপূরটে।  
বকোন েোনগুল�ো আপনোলক �োলের কেো মলন ককরলয় বেয়?

গান

স্মৃক্ত

ৈখ, আগ্রহ এবং ক্বশ্াস
এমন বকোনও একট সঙ্ী� আলে কক যো আপনোলক এমন  
একট েল�র কেো ভোেল� েো্র্ কলর আপকন যোর অিং�?

Playlist for Life, Unit 1, Govanhill Workspace, 69 Dixon Rd, Glasgow G42 
8AT UK. কনেকধি� েো�ের্ সিংস্ো: SC044072

সবস্েস্য় গুরুত্বপূে্ 
ক্বষয় হস্িা ব্যক্তিগত 
অর্বহ এমন সঙ্গীত 

ক্নব্ােন িরা।

ক্নম্নক্িক্িত 
িনভারস্সশন 

টোর্ারস আপনাস্ি 
এিটি ব্যক্তিগত 

প্লেক্িটে ততক্র িরস্ত 
সাহা�্য িরস্ব।

এই প্লেক্িটে 
আপনার বা 
অন্য িারও 

জন্য হস্ত পাস্র।

এিবার আপক্ন আপনার গানগুস্িা 
পাওয়া হস্য় প্গস্ি প্লেক্িটেটি �তবার সম্ভব 
োিু িরার প্েষ্া িরুন। এটি এিটি 
প্শয়ার িরা িা�্িিাপ ক্হসাস্ব সবস্েস্য় 
ভাস্িাভাস্ব িাজ িস্র, তাই ঘক্নষ্ঠতা 
এবং িস্রাপিরস্নর সুস্�াগ ক্হসাস্ব এটি 
ব্যবহার িরুন। 

আমরা সুপাক্রশ প্� এিটি প্সশন 
প্রায় 30 ক্মক্নর স্ায়গী হস্ত হস্ব, �ক্েও 
প্রভাবগুস্িা অস্নি প্বক্শ সময় স্ায়গী হস্ত 
পাস্র। প্রক্তটি গাস্নর প্� প্িানও ধরস্ের 
প্রক্তক্রিয়া রািস্ি ক্িস্ি রািুন।এটি 

প্লেক্িস্টে প্�াগ িরার জন্য আরও গান 
িুঁস্জ প্পস্ত সাহা�্য িরস্ত পাস্র।

আপনার জন্য সবস্েস্য় সহজ প্শানার 
�ন্ত্রটি ব্যবহার িরস্বন। এটি এিটি 
এমক্প3 ক্মউক্জি প্লেয়ার বা এিটি ক্সক্ি 
হস্ত পাস্র - এিসস্ঙ্ গান গাওয়া এিটি 
সুন্দর অক্ভজ্ঞতা হস্ত পাস্র। �ক্ে প্িানও 
এিটি ক্নরেদিষ্ গান মন িারাপ িক্রস্য় 
প্েয়, প্সস্ষেস্রে আপক্ন প্সশনটি বন্ধ িস্র 
ক্েস্ত পাস্রন এবং ভক্বষ্যস্ত প্সই গানটি 
এডাস্ত পাস্রন।

ব্যক্তিগত প্লেক্িটে সম্পস্ি্ আরও জানস্ত, www.playlistforlife.org.uk প্েিুন

@PlaylistForLifeUK

@PlaylistForLife

@PlaylistForLifeUK

'playlistdementia' সার্চ  করুন

http://www.playlistforlife.org.uk
http://www.facebook.com/playlistforlifeUK
http://www.instagram.com/playlistforlifeuk
http://www.twitter.com/playlistforlife
https://open.spotify.com/user/playlistdementia


মিউমিক ফর 
মিমিনমিয়া
ব্যক্তিগত প্লেক্িস্টের সুক্বধাগুস্িা 
 এবং সঙ্গীস্তর মাধ্যস্ম ক্িভাস্ব সংস্�াগ িরা 
�ায় তা আক্বষ্ার িরুন

ব্যমতিগত প্লেমিমটের 
সুমবধা

সঙ্গীত সর্বত্রই রয়েয়ে এরং আমায়ের দেনন্দিন জগীরয়নর 
একটি অংশ। আপনার র্যন্তিগত প্লেন্িস্ট আপনার মতই 
অনন্য, তাই আপনার প্লেন্িয়স্ট এমন সঙ্গীত অন্তর্্বতি 
থাকয়ত হয়র যা র্যন্তিগত এরং ন্রিে স্মৃন্ত রা ইন্তরাচক 
আয়রন্গে রিন্তন্রিোগুয়িায়ক উদ্গীন্পত কয়র।

সঠিক সুরগুল�োলক খুঁলে বের করো হলছে আপনোর েীেলনর 
সোউন্ডট্র্োক খুঁলে বের করো। বেটিং স্োলট্েড েোন ব�োনো েো 
েোন েোওয়োর মল�োই সহে। এমন বকোনও েোন আলে কক যো 
স্মৃক�লক েোেোয়? বসগুল�ো ক�লখ বে�ুন। আপকন ইক�মল্র্ 
একট ের্কতিে� বলেক�স্ ত�কর করোর পলে রলয়লেন!

আপনোর েনর্ অেটেেহ এমন আরও সঙ্ী� আকেষ্োর 
করল�, আমোলের কেনোমূল�র্র সিংস্োন ের্েহোর করুন 
বযমন এই ব্ো�োলর-এর উল্ো কেলক বেওয়ো আমোলের 
কনভোরলস�ন স্োট্েোরস। আমোলের ওলয়েসোই্ কেনোমূল�র্র 
সিংস্োনগুল�োল� পকরপূরটে যো আপনোর বলেক�স্ যোত্োর প্রক�ট 
পযটেোলয় আপনোলক সোহোযর্ করলে: সুর খুঁলে বের করো বেলক 
সঙ্ী�লক কোযটেকরভোলে ের্েহোর করো এেিং একট তেনকদিন 
রুটলন একট বলেক�স্লক অন্তভুটেতি করো।

এিটি উপিরস্ের ছক্ব ব্যবহার 
িরস্বন? প্রস্াবনাগুস্িা নিশা 
িরার জন্য উন্ুতি...

মকভামব এসব শুরু হি

স্যান্ি ম্যাগন্সন (Sally Magnusson)
প্রক�ষ্ো�ো, ব�খক এেিং সম্প্রচোরকোরী
বডলরক বপ্রসক্ (Derek Prescott) এর ব�ো�ো েকে

স্যান্ি ম্যাগন্সন তার রিোত মায়ের ন্িয়মনন্শোর উপয়র 
সঙ্গীয়তর রিরার প্েয়ে 2013 সায়ি প্লেন্িস্ট ফর িাইফ 
 রিন্তষ্া কয়রন্েয়িন।

সঙ্গীমতর িমতিমক 
আমবষ্ার করুন

সঙ্গীতের মাধ্যতম সংত�াগ শুরু 
করুন এবং একটি ব্যক্তিগে 
প্লেক্িস্ট তেক্র করুন
আরও �ের্ এেিং কেনোমূল�র্র উপকরলরর 
েনর্ playlistforlife.org.uk বেখুন। আমরো 
বহ�েলকয়োর এেিং বসো�র্ো� বকয়োর বপ�োেোরলের 
েনর্ কেল�ষজ্ঞ প্রক�ক্ষরও প্রেোন ককর।

বযোেোলযোে করল�, 0141 404 0683 নম্বলর ক� 
করুন অেেো info@playlistforlife.org.uk 
ইলমই� করুন

Playlist for Life, Unit 1, Govanhill Workspace, 69 Dixon Rd, Glasgow 
G42 8AT UK. কনেকধি� েো�ের্ সিংস্ো: SC044072

আিই 
শুরু 

করুন!

আমোর মো সেসময় েোন েোইল�ন। আমরো েুঝল� পোর�োম, 
অনর্ ককেুর উপর �োর েমৃঢ়�ো ক�কে� হল� শুরু করল�ও, 
েোলনর সোলে �োর সিংলযোে ককন্তু আলের মল�োই �কতি�ো�ী 
রলয়লে। েোন েোওয়োর পর, ক�কন আরও �ৎপর হলয়কেল�ন। 
এট �োলক পকরকচ� এেিং �োর কনলের েোয়েোয় কনলয় 
যোকছে�। অনর্ বযলকোলনো ককেুর বচলয় েোন আমোর মোলক 
আমোলের সোলে বেঁল্ রোখকে�।

আর এট বরেে বসৗভোের্সূচক প্রভোলের বচলয় আরও বেক� 
কে�। েলেষরোয় বেখো বেলে বয ের্কতিে�ভোলে অেটেপূরটে 
সঙ্ী� ের্কতিত্বলক উেঘো্ন করোর এেিং পকরেোর এেিং েমৃহত্তর 
সোমোকেক সিংলযোেলক সহোয়�ো করোর েনর্ একট সেটেেনীন 
চোকে সরেরোহ কলর।

আমোর পকরেোর আমোর মোলয়র কোলে ের্কতিে� সঙ্ী� 
েোকেলয় প্রকমৃ � সুলখর সময় বপলয়কে�।  
আকম আ�ো ককর বলেক�স্ ের �োইে আপনোলক এেিং  
আপনোর পকরেোরলকও আনদিময় ককেু মুহূ�টে  বেলে।

প্লেন্িস্ট ফর িাইফ র্যন্তিগত সঙ্গীয়তর শন্তিশািগী 
রিরারগুয়িায়ক র্যরহার কয়র ন্িয়মনন্শোয়ত আরিান্ত প্য 
প্কউ, তায়ের পন্ররার এরং প্কোরারয়েরয়ক সহােতা কয়র।

এট দ্রু��োল�র নোলচর সঙ্ী�, বেো্লে�োর ঘমুপোড়োকন েোন 
অেেো একট কপ্রয় টকভ ব�ো-এর কেম টউন যোই বহোক নো 
বকন, সঙ্ী� আমোলেরলক অ�ীল� কেকরলয় কনলয় যোওয়োর 
এেিং আমোলের অ�ী�লক স্রর ককরলয় বেওয়োর ক্ষম�ো 
রোলখ, যো আপনোলক বসই ফ্র্ো�ের্োলকর অনভূুক� বেয়। 
আপনোর েোন এেিং স্মৃক� ব�য়োর করো কডলমনক�য়োয় আক্োন্ত 
ের্কতিলেরলক পকরেোর, েধুি এেিং বকয়োরোরলের সোলে সিংযতুি 
হল� সহোয়�ো করল� পোলর।

সঙ্গীত প্য কতটা শন্তিশািগী হয়ে উয়েয়ে প্সটি 
আশ্চয্বজনক। আমায়ের রারায়ক একট্ ন্ফন্রয়ে 
আনার প্ষেয়ত্র প্কানও একট্ ন্কে্ ে্ঁয়জ পাওোটা প্য 
কতটা আয়রগরিরণ এরং ফিরিসূ হয়েন্েি।

ন্ফওনা (Fiona)

বলেক�স্ ের �োইে একট সঙ্ী� এেিং কডলমনক�য়ো 
সম্পরককি� েো�ের্ সিংস্ো। েইু ে�লকরও বেক� সময় ্লর 
করো তেজ্ঞোকনক েলেষরোয় বেখো বেলে বয ের্কতিে� 
বলেক�স্ ব�োনো কডলমনক�য়োয় আক্োন্ত বরোেীলের েীেনলক 
উন্ন� করল� পোলর। সক�র্ ে�ল� কী, ের্কতিে�ভোলে 
অেটেপূরটে সঙ্ী� ব�োনোর অলনক মোনকসক সুকে্ো রলয়লে, 
মোলন হ� বয বকউ বলেক�স্ বেলক উপকমৃ� হল� পোরলেন।

শুরু করুন
ের্কতিে� বলেক�স্গুল�ো যো করল� পোলর:

• উয়বেগ কমায়ত

• আপনার প্মজায়জর উন্নন্ত করয়ত

• কঠিন কাজগুয়িায়ক আয়রা প্রন্শ কয়র 
পন্রচািনায়যাগ্য করয়ত 

• এমন সর স্মৃন্তগুয়িায়ক জান্গয়ে ত্িয়ত যা পন্ররার 
এরং প্কোরারয়ের সায়থ সংয়যাগ করয়ত সাহায্য 
করয়ত পায়র

playlistforlife.org.uk/resources

বলেক�স্ ের �োইে একট এলকেোলরই অসো্োরর 
কেকনস। আপকন আপনোর কনলের েীেন বেলক 
েোনগুল�োলক বেলে কনন - এট বয বকোনও েোন হল� 
পোলর যো আপনোর কোলে অেটেেহ এেিং স্মৃক�লক কেকরলয় 
আলন। যখন আকম েঃুখী েো মন খোরোপ েো কেরতি বেো্ 
ককর, �খন মর্ো�কম (Malcolm) আমোর বলেক�স্ চো�ু 
কলর বেয় এেিং আকম নোচল� এেিং �োেোল� েোকক এেিং 
এট এলকেোলরই অসো্োরর।

ক্যারি (Carol)

বলেক�লস্র ের্োপোলর আকম যো আশ্চযটেেনক মলন 
ককর �ো হ� বডকভড (David) এর কেো ে�ো আেোর 
শুরু হওয়ো এেিং যখন বস ব�োলন �খন বস সোলে সোলে 
ককেু্ো েোন বেলয় েোলক। আকম বেখল� পোকছে বয বস 
এট উপলভোে করলে এেিং এট �োলক সক�র্কোলরর 
উৎসোহ বেয়। আকম মলন ককর বলেক�স্গুল�ো 
কডলমনক�য়ো বরোেীলের েনর্ একট েেুটেোন্ত ্োররো, 
যোরো কখনও কখনও ভুল� যোয় বয �োরো বক এেিং 
�োরো কী উপলভোে কর�।

স্যান্ডা (Sandra)

playlistforlife.org.uk/ 
who-report-on-dementiaএ স্োস্র্ ও  
সুস্�োর উন্নয়লন ক�ল্পক�োর ভূকমকো কনলয় 
 কেশ্ব স্োস্র্ সিংস্োর করলপোলট্ে আরও পড়ুন

এিটি  
ব্যক্তিগত প্লেক্িটে  

ততক্র শুরু িরস্ত  আমাস্ের  
সহজ িনভারস্সশন টোর্ারস  

প্রিাশ িরার জন্য উন্ুতি িরুন।



মিউমিক ফর 
মিমিনমিয়া
ব্যক্তিগত প্লেক্িস্টের সুক্বধাগুস্িা 
 এবং সঙ্গীস্তর মাধ্যস্ম ক্িভাস্ব সংস্�াগ িরা 
�ায় তা আক্বষ্ার িরুন

ব্যমতিগত প্লেমিমটের 
সুমবধা

সঙ্গীত সর্বত্রই রয়েয়ে এরং আমায়ের দেনন্দিন জগীরয়নর 
একটি অংশ। আপনার র্যন্তিগত প্লেন্িস্ট আপনার মতই 
অনন্য, তাই আপনার প্লেন্িয়স্ট এমন সঙ্গীত অন্তর্্বতি 
থাকয়ত হয়র যা র্যন্তিগত এরং ন্রিে স্মৃন্ত রা ইন্তরাচক 
আয়রন্গে রিন্তন্রিোগুয়িায়ক উদ্গীন্পত কয়র।

সঠিক সুরগুল�োলক খুঁলে বের করো হলছে আপনোর েীেলনর 
সোউন্ডট্র্োক খুঁলে বের করো। বেটিং স্োলট্েড েোন ব�োনো েো 
েোন েোওয়োর মল�োই সহে। এমন বকোনও েোন আলে কক যো 
স্মৃক�লক েোেোয়? বসগুল�ো ক�লখ বে�ুন। আপকন ইক�মল্র্ 
একট ের্কতিে� বলেক�স্ ত�কর করোর পলে রলয়লেন!

আপনোর েনর্ অেটেেহ এমন আরও সঙ্ী� আকেষ্োর 
করল�, আমোলের কেনোমূল�র্র সিংস্োন ের্েহোর করুন 
বযমন এই ব্ো�োলর-এর উল্ো কেলক বেওয়ো আমোলের 
কনভোরলস�ন স্োট্েোরস। আমোলের ওলয়েসোই্ কেনোমূল�র্র 
সিংস্োনগুল�োল� পকরপূরটে যো আপনোর বলেক�স্ যোত্োর প্রক�ট 
পযটেোলয় আপনোলক সোহোযর্ করলে: সুর খুঁলে বের করো বেলক 
সঙ্ী�লক কোযটেকরভোলে ের্েহোর করো এেিং একট তেনকদিন 
রুটলন একট বলেক�স্লক অন্তভুটেতি করো।

এিটি উপিরস্ের ছক্ব ব্যবহার 
িরস্বন? প্রস্াবনাগুস্িা নিশা 
িরার জন্য উন্ুতি...

মকভামব এসব শুরু হি

স্যান্ি ম্যাগন্সন (Sally Magnusson)
প্রক�ষ্ো�ো, ব�খক এেিং সম্প্রচোরকোরী
বডলরক বপ্রসক্ (Derek Prescott) এর ব�ো�ো েকে

স্যান্ি ম্যাগন্সন তার রিোত মায়ের ন্িয়মনন্শোর উপয়র 
সঙ্গীয়তর রিরার প্েয়ে 2013 সায়ি প্লেন্িস্ট ফর িাইফ 
 রিন্তষ্া কয়রন্েয়িন।

সঙ্গীমতর িমতিমক 
আমবষ্ার করুন

সঙ্গীতের মাধ্যতম সংত�াগ শুরু 
করুন এবং একটি ব্যক্তিগে 
প্লেক্িস্ট তেক্র করুন
আরও �ের্ এেিং কেনোমূল�র্র উপকরলরর 
েনর্ playlistforlife.org.uk বেখুন। আমরো 
বহ�েলকয়োর এেিং বসো�র্ো� বকয়োর বপ�োেোরলের 
েনর্ কেল�ষজ্ঞ প্রক�ক্ষরও প্রেোন ককর।

বযোেোলযোে করল�, 0141 404 0683 নম্বলর ক� 
করুন অেেো info@playlistforlife.org.uk 
ইলমই� করুন

Playlist for Life, Unit 1, Govanhill Workspace, 69 Dixon Rd, Glasgow 
G42 8AT UK. কনেকধি� েো�ের্ সিংস্ো: SC044072

আিই 
শুরু 

করুন!

আমোর মো সেসময় েোন েোইল�ন। আমরো েুঝল� পোর�োম, 
অনর্ ককেুর উপর �োর েমৃঢ়�ো ক�কে� হল� শুরু করল�ও, 
েোলনর সোলে �োর সিংলযোে ককন্তু আলের মল�োই �কতি�ো�ী 
রলয়লে। েোন েোওয়োর পর, ক�কন আরও �ৎপর হলয়কেল�ন। 
এট �োলক পকরকচ� এেিং �োর কনলের েোয়েোয় কনলয় 
যোকছে�। অনর্ বযলকোলনো ককেুর বচলয় েোন আমোর মোলক 
আমোলের সোলে বেঁল্ রোখকে�।

আর এট বরেে বসৗভোের্সূচক প্রভোলের বচলয় আরও বেক� 
কে�। েলেষরোয় বেখো বেলে বয ের্কতিে�ভোলে অেটেপূরটে 
সঙ্ী� ের্কতিত্বলক উেঘো্ন করোর এেিং পকরেোর এেিং েমৃহত্তর 
সোমোকেক সিংলযোেলক সহোয়�ো করোর েনর্ একট সেটেেনীন 
চোকে সরেরোহ কলর।

আমোর পকরেোর আমোর মোলয়র কোলে ের্কতিে� সঙ্ী� 
েোকেলয় প্রকমৃ � সুলখর সময় বপলয়কে�।  
আকম আ�ো ককর বলেক�স্ ের �োইে আপনোলক এেিং  
আপনোর পকরেোরলকও আনদিময় ককেু মুহূ�টে  বেলে।

প্লেন্িস্ট ফর িাইফ র্যন্তিগত সঙ্গীয়তর শন্তিশািগী 
রিরারগুয়িায়ক র্যরহার কয়র ন্িয়মনন্শোয়ত আরিান্ত প্য 
প্কউ, তায়ের পন্ররার এরং প্কোরারয়েরয়ক সহােতা কয়র।

এট দ্রু��োল�র নোলচর সঙ্ী�, বেো্লে�োর ঘমুপোড়োকন েোন 
অেেো একট কপ্রয় টকভ ব�ো-এর কেম টউন যোই বহোক নো 
বকন, সঙ্ী� আমোলেরলক অ�ীল� কেকরলয় কনলয় যোওয়োর 
এেিং আমোলের অ�ী�লক স্রর ককরলয় বেওয়োর ক্ষম�ো 
রোলখ, যো আপনোলক বসই ফ্র্ো�ের্োলকর অনভূুক� বেয়। 
আপনোর েোন এেিং স্মৃক� ব�য়োর করো কডলমনক�য়োয় আক্োন্ত 
ের্কতিলেরলক পকরেোর, েধুি এেিং বকয়োরোরলের সোলে সিংযতুি 
হল� সহোয়�ো করল� পোলর।

সঙ্গীত প্য কতটা শন্তিশািগী হয়ে উয়েয়ে প্সটি 
আশ্চয্বজনক। আমায়ের রারায়ক একট্ ন্ফন্রয়ে 
আনার প্ষেয়ত্র প্কানও একট্ ন্কে্ ে্ঁয়জ পাওোটা প্য 
কতটা আয়রগরিরণ এরং ফিরিসূ হয়েন্েি।

ন্ফওনা (Fiona)

বলেক�স্ ের �োইে একট সঙ্ী� এেিং কডলমনক�য়ো 
সম্পরককি� েো�ের্ সিংস্ো। েইু ে�লকরও বেক� সময় ্লর 
করো তেজ্ঞোকনক েলেষরোয় বেখো বেলে বয ের্কতিে� 
বলেক�স্ ব�োনো কডলমনক�য়োয় আক্োন্ত বরোেীলের েীেনলক 
উন্ন� করল� পোলর। সক�র্ ে�ল� কী, ের্কতিে�ভোলে 
অেটেপূরটে সঙ্ী� ব�োনোর অলনক মোনকসক সুকে্ো রলয়লে, 
মোলন হ� বয বকউ বলেক�স্ বেলক উপকমৃ� হল� পোরলেন।

শুরু করুন
ের্কতিে� বলেক�স্গুল�ো যো করল� পোলর:

• উয়বেগ কমায়ত

• আপনার প্মজায়জর উন্নন্ত করয়ত

• কঠিন কাজগুয়িায়ক আয়রা প্রন্শ কয়র 
পন্রচািনায়যাগ্য করয়ত 

• এমন সর স্মৃন্তগুয়িায়ক জান্গয়ে ত্িয়ত যা পন্ররার 
এরং প্কোরারয়ের সায়থ সংয়যাগ করয়ত সাহায্য 
করয়ত পায়র

playlistforlife.org.uk/resources

বলেক�স্ ের �োইে একট এলকেোলরই অসো্োরর 
কেকনস। আপকন আপনোর কনলের েীেন বেলক 
েোনগুল�োলক বেলে কনন - এট বয বকোনও েোন হল� 
পোলর যো আপনোর কোলে অেটেেহ এেিং স্মৃক�লক কেকরলয় 
আলন। যখন আকম েঃুখী েো মন খোরোপ েো কেরতি বেো্ 
ককর, �খন মর্ো�কম (Malcolm) আমোর বলেক�স্ চো�ু 
কলর বেয় এেিং আকম নোচল� এেিং �োেোল� েোকক এেিং 
এট এলকেোলরই অসো্োরর।

ক্যারি (Carol)

বলেক�লস্র ের্োপোলর আকম যো আশ্চযটেেনক মলন 
ককর �ো হ� বডকভড (David) এর কেো ে�ো আেোর 
শুরু হওয়ো এেিং যখন বস ব�োলন �খন বস সোলে সোলে 
ককেু্ো েোন বেলয় েোলক। আকম বেখল� পোকছে বয বস 
এট উপলভোে করলে এেিং এট �োলক সক�র্কোলরর 
উৎসোহ বেয়। আকম মলন ককর বলেক�স্গুল�ো 
কডলমনক�য়ো বরোেীলের েনর্ একট েেুটেোন্ত ্োররো, 
যোরো কখনও কখনও ভুল� যোয় বয �োরো বক এেিং 
�োরো কী উপলভোে কর�।

স্যান্ডা (Sandra)

playlistforlife.org.uk/ 
who-report-on-dementiaএ স্োস্র্ ও  
সুস্�োর উন্নয়লন ক�ল্পক�োর ভূকমকো কনলয় 
 কেশ্ব স্োস্র্ সিংস্োর করলপোলট্ে আরও পড়ুন

এিটি  
ব্যক্তিগত প্লেক্িটে  

ততক্র শুরু িরস্ত  আমাস্ের  
সহজ িনভারস্সশন টোর্ারস  

প্রিাশ িরার জন্য উন্ুতি িরুন।

http://www.playlistforlife.org.uk
mailto:info@playlistforlife.org.uk
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