


মডিউল-০১                                                                                    
প্রস্তুডি 
মানসিক র াগ সিষয়ে রনসিিাচক দসৃিভসি 

িংসিপ্ত সিি ন : অনেক মােডিক র াগী বা িা  পড বা  মনে কন ে, মােডিক র ানগ  রেনে মােডিক র াগ 

িম্পডকি ি প্রেডলি রেডিবােক দডৃিভঙ্গী বা ভ্রান্ত ধা ণা  মানে জীবে যাপে ক া রবশী কিক ।  “রেডিবােক 

দডৃিভঙ্গী” বা “ডিগমা” বলনি “ এমেডকছু রেডিবােক মনোভাব ও ডবশ্বািনক রবাোে,যা  কা নণ িাধা ে 

মােুষ,  মােডিক র াগীনক ভে পাে, এডিনে েনল বা িানদ  প্রডি ববষময মূলক আে ণ কন ”। রেডিবােক 

দডৃিভঙ্গী শুধুমাত্র ভুল ডবশ্বাি বা মনোভাব ই েে, এটা একধ নণ  “অিম্মাে”  ও বলা েনল। যা  কা নণ ঐ 

মােডিক র াগী বা িা  পড বা  িমানজ রেডিবােকভানব ডেডিি হে। এ ধ নণ   দডৃিভঙ্গীনক একটি িামাডজক 

প্রডিবন্ধকিা বলা েনল। রকেো িমানজ প্রেডলি এিব ডবরুপ মনোভাব/ধা ণা/আে নণ  কা নণ মােডিক 

র াগী ও িা  পড বা  স্বাভাডবক িাহাযয বা ডেডকৎিা গ্রহণ হনি ডব ি থানকে ” (SAMHSA, 2004)। এটা গুরূত্বপূেি 
রয, রেডিবােক দডৃিভঙ্গী শুধমুাত্র মােডিক র ানগ  রেনত্রই প্রনযাজয েে, এ ডবষেটি োো িামাডজক প্রিঙ্গ রযমেঃ 
ডলঙ্গ পড েে, িংসৃ্কডি, িমডলনঙ্গ  প্রডি আগ্রহ ডকংবা োো শা ীড ক র াগ রযমেঃ কুষ্ঠ, কযান্সা , এইে আইডভ 

ইিযাডদ  রেনত্রও প্রনযাজয। যুক্ত ানে শলয ডেডকৎিকগনে  মােডিক স্বাস্থ্য ডবষেক িাধা ে ড নপাটি (১৯৯৯) 

অেুযােী,  মােডিক র াগীনদ  প্রাে দইু-িৃিীোংশ ডেডকিিা োইনি আনিেো। যডদও োো কা নণ মােডিক 

র াগী িঠিক ডেডকৎিা গ্রহণ কন েো িনব অনেক গুনলা কা নণ  মনধয, প্রেডলি “রেডিবােক দডৃিভডঙ্গ” একটি 

অেযিম কা ণ।  

রযিব ডবষে রেডিবােক দডৃিভডঙ্গ বি ী কন ঃ  
 

 র ানগ  িানথ ধমি, আধযাডত্বকিা, বেডিক ভ্রিিা রক িমৃ্পক্ত ক া 
 র ানগ  প্রভাব ডেনে ভীডি রযমেঃ আন কজনে  িংক্রডমি হওো  ভে  

 র ানগ  কা ণ িম্পডকি ি িঠিক জ্ঞানে  অভাব 

 কাযিক ী ডেডকিিা  অপ্রিুলিা  
 

রযিব ডবষে রেডিবােক দডৃিভডঙ্গ  পড বিি ে কন ঃ 
 

 র ানগ  িানথ ধমি, আধযাডত্বকিা, বেডিক ভ্রিিা রক িমৃ্পক্ত থাকা  ধা ণা রথনক রবডিনে আিা  
 র ানগ  কা ণ ডহনিনব ডবজ্ঞােডভডিক জ্ঞাে অজি ে  

 র ানগ  কা ণ ও ডেডকিিা  জেয আন া রবশী রবশী গনবষণা বযবস্থ্া  



 কাযিক ী ডেডকিিা  িহজলভযিা  



সিিন উয়েিয 

এই মডিউনল ডশোথী/ছাত্রগেঃ 
 মােডিক র াগনক ডিন  রেডিবােক দডৃিভঙ্গী িম্পনকি  ধা ণা পানবে/বুেনি পা নবে এবং এ ডবষেটি 

ডকভানব র াগী  ডেডকৎিা রেো  রেনত্র প্রভাব রেনল িা জােনি পা নবে। 

 প্রেডলি ডক ডক ভুল ধা ণা আনছ এবং িা  ডবপ ীনি িঠিক িথয ডক ডক িা জােনি পা নবে।  

 প্রেডলি রেডিবােক দডৃিভডঙ্গ ডকভানব দ ূ ক া যাে এবং িডিযকা  অনথি মােডিক অিুস্থ্িা িম্পনকি  
জােনি পা নবে।  

 

মূল প্রসিপাদয সিষে িমূহঃ  
 

 রেডিবােক দডৃিভঙ্গী  েনল মােডিক র াগীনদ  প্রডি ববষময মূলক আে ণ ক া হে এবং িানদ  

ডেডকিিা রেনত্র এ ববষময লেণীে।  

 িমানজ  প্রেডলি মােডিক র াগ িম্পডকি ি রেডিবােক দডৃিভঙ্গী   ভনে মােডিক র াগী ও িা  পড বা  

ডেডকৎিা িহােিা গ্রহনে ডবলম্ব কন ে বা ডব ি থানকে।  

  মােডিক র াগ িম্পনকি  ভ্রান্ত ডবশ্বানি  কা নণ বযডক্ত  মনধয ঐ রেডিবােক দডৃিভঙ্গী বজাে থানক, এবং 
রি ভ্রান্ত ডবশ্বানি  প্রভাব মােুনষ  মনোভানব, উচ্চ পযিানে  েীডি ডেধিা ক মহনল  ডিদ্ধানন্ত, গণ-মাধযম 

ইিযাডদনি িহনজই েুনট উনে।  

 মােডিক র াগ ও িা  ডেডকৎিা িম্পডকি ি িঠিক িথয প্রদানে  মাধযনম রেডিবােক দডৃিভঙ্গী দ ূ ক া 
যাে।  

  

সিিকয়দ  জনয প্রাক ধা ণা ও প্রস্তুসি 

পােদানে  পূনবি কাযিক্রমগুনলা পনি রদখনবে এবং ডভডিওগুনলা রদনখ রেনবে। রযনকাে একটি ডভডিও ক্লানি প্রদশিে ক নবে  

প্রসিো 
Community Attitudes survey এ  েমুো ডশোথীনদ নক রদো হনব এবং িা া রযে িানদ   ডবদযালে,বািস্থ্াে, অথবা বৃহৎ পড ি  হনি 

কমপনে পাাঁেজে এবং িনবিাচ্চ দশজে মােুষ এ  িথয িংগ্রহ কন ে রি ডবষনে অেুন াধ ক নবে। ডশোথীনদ  মনে কড নে ডদনবে 

িানদ  েলােল পােদানে  িমে ডেনে আিা  জনেয।  
কার্যিম 

কাযিক্রম ১: রেডিবােক দডৃিভঙ্গী রক িংজ্ঞাডেি ক া (১০ ডমডেট) 

কাযিক্রম ২: পাওো  পনেন্ট রপ্রনজনন্টশে-“ মােডিক র াগ িম্পডকি ি িিয ডমথযা ” (১০ ডমডেট) 

কাযিক্রম ৩:ডভডিও – গল্প/কাডহেী প্রদশিে (১০ ডমডেট)  

কাযিক্রম ৪:রকাে রকাে ডবখযাি বযডক্ত মােডিক র াগ ডেনে জীবে কাটিনেডছনলে? (১০ ডমডেট)  

ঐডিক কাযিক্রম ৫:রেডিবােক দডৃিভঙ্গী কমানো  উপাে িমূহ (বািীনি ডেনে যাওো  জেয রহন্ড আউট) (১০ ডমডেট) 

ঐডিক কাযিক্রম ৬: “ কডমউডেটি এটীডেউি িা নভ ”  (বাডি  কাজ) 

পিূয প্রস্তুসিঃ  
• প্রনিযক ডশোথী  জেয এক কডপ হযান্ড আউট (রেডিবােক দডৃি ভঙ্গী িম্পডকি ি)   



• িহােক িামগ্রী 
  



কার্যিম ০১  

 

রনসিিাচক দসৃিভিী  িং জ্ঞা (১৫ সমসনট) 

 

 উনেশযঃ 
‘রেডিবােক দডৃিভঙ্গী’ শনে  অথি ডেনে আনলােো এবং মােুনষ  ভ্রান্ত ডবশ্বাি ডকভানব ববষময মলূক 

আে ণ/মনোভাব বি ী কন  ও ডেডকৎিাে ডবঘ্ন িটাে রি বযাপান  আনলােো ক া  
 

ডকভানবঃ  

১। ডশোথীনদ  প্রশ্ন করুে িা া জানে ডকো “রেডিবােক দডৃিভঙ্গী ” শেটি  দ্বা া ডক রবাোে। 
২। রেডিবােক দডৃিভঙ্গী িংক্রান্ত রহন্ড আউট িবাই রক ডবি ে করুে এবং িবাই রক িা পিনি বলুে। ক্লানি 

িবাই রক ডেনে আনলােো করুেঃ রেডিবােক দডৃিভঙ্গী ডক, ডকভানব িা রথনক মােুনষ  মানে একটি ভুল কনন্সপ্ট 

বি ী কন  এবং ডক কন  িা োো ববষময মলূক আে নণ ভূডমকা  ানখ।  

 

আনলােো কাযিক ী হওো  জেয িহােক প্রশ্নমালাঃ   
 

 মােডিক র াগাক্রান্ত বযডক্তনদ  ডেনে আপডে রেডিবােক ডক ডক শুনেনছে?  

 মােডিক র াগাক্রান্ত বযডক্তনদ  ডেনে ডক ডক ইডিবােক ডবষে শুনেনছে? 

 আপডে রকে মনে কন ে, মােডিক র াগাক্রান্ত বযডক্তনদ  িমানজ রেডিবােকভানব ভানব রদখা হে? 

 আপডে ডক মােডিক র াগ ছািা এমে অেযােয শা ীড ক বা িামাডজক ডবষনে  কথা বলনি পান ে, 

রযগুনলানক ঠিক একই ভানব িমানজ রেডিবােক দডৃিভডঙ্গ প্রেডলি  নেনছ?  

 আপো  কানছ রকাে রকাে ডবষে গুরুত্বপূণি মনে হে, যা  মাধযনম এ ধ নণ  িামাডজক রেডিবােক 

দডৃিভডঙ্গ পড বিি ে ক া িম্ভব? 

 আপো  কানছ রকাে রকাে ডবষে, মনোন াগ িম্পনকি  ধা ণা রক প্রভাডবি কন ? 

 এ ধ নণ  রেডিবােক দডৃিভডঙ্গ ডক ভানব মনোন াগাক্রান্ত জীবে যাপনে প্রভাব রেনল?  

  



হযান্ড আউট 

 

ময়নায় াগ িংিান্ত রনসিিাচক দসৃিভিী 
 

ডেনে রেডিবােক দডৃিভডঙ্গ  পু ানো ডবডভন্ন িংজ্ঞা রদো হনলাঃ 
 

“ অপমাে জেক ডেি বা ডেডদিি রকাে র ানগ  িডুেডদিি ডেিিমূহ ”   

“ একটি ধা ণা যা খুব রবশী অবমূলযােে কন ”  
“ একটি আলাদা বা পৃথক ক া  ডেি। অথবা ডকছু র ানগ  িুডেডদিি ডেি। অথবা োমিা  উপ  গ ম রলাহা  

রছকা ডদনে রকাে বযডক্তনক মন্দ বনল  ডেডিি ক া। অথবা গুরুি  অপ াধী  ডেি”   

 

রেডিবােক দডৃিভঙ্গী বা ডিগ্মা িংডিি ডকছু ডবষেঃ 
 

রিড ওটাইপ- রকাে বযডক্ত বা বস্তু  উপ  অনযৌডক্তক রয মনোভাব রপাষণ ক া হে। এ ধ নণ  

মনোভাব িাধা ণি একটি ডেডদিি রগাষ্ঠী  প্রডি হনে থানক। রযমেঃ মােডিক র াগীনদ  প্রডি। (ডেন্তে)   

 

ডপ্রজিুাইি- “পূবিােুডমি মিামি” রিড ওটাইনপ  িানথ একমি রপাষণ কন  রয অেুভূডি বি ী 
হে।(অেুভূডি)   
 

ডিডিডমনেশে-“ডপ্রজিুাইনি  উপ  ডভডি কন  ভুল আে ণ” রিড ওটাইপ ও ডপ্রজিুাইনি  কা নণ বযডক্ত 

বা বস্তু  প্রডি রয আে ণ।(আে ণ)  

 

মনোন াগ িংডিি রেডিবােক দডৃিভঙ্গীঃ  
 

রেডিবােক দডৃিভডঙ্গ বলনি ডকছু রেডিবােক মনোভাব ও ডবশ্বািনক রবাোে, যা  কা নণ িাধা ণ মােুষ 

মােডিক র াগীনদ নক ভে পাে, প্রিযাখযাে কন , এডিনে েনল ডকংবা ডবডভন্ন রেনত্র ববষময কন । রেডিবােক 

দডৃিভঙ্গী শুধুমাত্র ভুল ডবশ্বাি বা মনোভাব ই েে, এটা একধ নণ  “অিম্মাে”  ও বলা েনল। যা  কা নণ ঐ 

মােডিক র াগী বা িা  পড বা  িমানজ রেডিবােকভানব ডেডিি হে। এ ধ নণ   দডৃিভঙ্গীনক একটি িামাডজক 

প্রডিবন্ধকিা বলা েনল। রকেো িমানজ প্রেডলি এিব ডবরুপ মনোভাব/ধা ণা/আে নণ  কা নণ মােডিক 

র াগী ও িা  পড বা  স্বাভাডবক িাহাযয বা ডেডকৎিা গ্রহণ হনি ডব ি থানকে ” 

  

 

 

 



 

কার্যিম ০২ 

পাওো  পয়েন্ট রপ্রয়জয়ন্টিন- সিগমাঃ সমথ, স য়েসলটি ও মানসিক র াগ  

  



কার্যিম ৩ (২০ সমসনট) 

(সভসিও-সিসজটাল রিাস  রটসলং) 
 

ডভডিও-ডিডজটাল রিাড  রটডলং হনি, কান া জীবনে  গু ত্বপূণি ডকছু ডবষে একটি ডভডিও  

িাহানযয বলা। এই মডিউনল, আম া ডকছু ডিডজটাল গল্প র নখডছ রযগুনলানি িরূণবেিী রকউ 

িানদ  মােডিক অিুস্থ্িা  গল্প িবাইনক বলনব।  

উয়েিযঃ  

 ডশোথী া যানি বুেনি পান , রযিব বযডক্ত মােডিক র ানগ ভুনগে িা া িমানজ  

অেযনদ  মিে ই মােষু। র াগ কখনোই বনল রদেো মােুষটা রকমে ধ নণ ।  

কীভায়ি?   

 ডশোথীনদ নক একিানথ অথবা আলাদা আলদা রছানটা দনল অেলাইে ডিডজটাল 

রিাড  ডভডিও রদখানো  জেয কডম্পউটা  রিটআপ করুে। 



কার্যিম ৪ (১০ সমসনট) 

সিখ্যাি রর্িি িযসি মানসিক অিুস্থিা  িায়থ জীিনর্াপণ কয় য়েন 

উয়েিযঃ 

 ডশোথীনদ নক অেুধাবণ ক ানো রয কান াও মােডিক অিুস্থ্িা থাকনলই রয রি একটি 

িেল জীবেযাপে ক নি পা নব ো এবং িমানজ রকাে উপকা ী অবদাে  াখনি পা নব 

ো, এটি ভুল ধা ো। 

 এটা স্পনিা ক া রয, ইডিহানি  িবিত্র, িব রপশা  মােুষ িানদ  মােডিক অিুস্থ্িা থাকা 
িনত্বও িেল হনি রপন নছ, পৃডথবীনি অবদাে  াখনি রপন নছ এবং ইডিহানি  অংশ হনি 

রপন নছ। 

কার্যপদ্ধসিঃ 

 ডশোথীনদ নক একটি োনম  িাডলকা রদওো হনব এবং িানদ নক িাডলকা  বযডক্তনদ  

উপ  গনবষণা ক া  জেয িাডলকা রথনক ৩ জেনক ডেবিাডেি ক নি হনব। 

 যানদ  উপ  িা া গনবষণা ক নছ িানদ  উপ  ডেডমিি োটি  পূ ণ ক নি হনব। 

 গনবষণা রথনক প্রাপ্ত েলােল ক্লানি  িামনে িুনল ধ নি হনব। 

িযাসি  নাম     িয়িযাত্তম অিদায়ন  রিত্র     মানসিক অিসু্থিা  ধ ণ 

Abraham Lincoln; Winston Churchill; Carrie Fisher; Dorothy Hamill; Clara 

Hughes; Demi Lovato; Jared Padalecki; Megan Fox; Pete Wentz; David Beckham; 

Brittany Snow; Josh Ramsay; Beethoven; Leo Tolstoy; Virginia Woolf; Ernest 

Hemmingway; Margot Kidder; Margaret Trudeau; Ludwig van Patty Duke; Karen 

Carpenter; Boris Yeltsin; Britney Spears; Charles Darwin; John Nash; Janet 

Jackson; Buzz Aldrin; Terry Bradshaw; Marlon Brando; Jim Carrey; Robin 

Williams; Sheryl Crow; Kurt Cobain; Calvin Coolidge; Princess Diana; Tipper 

Gore; John Daly 

 

 

 



ঐডিক কাযিক্রম ৫: 

িামাডজক মনোভাব জড প (বািী  কাজ)  

উনেশযঃ 

 ডশোথীনদ  জড প এ  েলােল ডবনিষণ ক া এবং ক্লানি আনলােো ক া।  

 জ ীনপ  েলােনল  ডভডিনি মােডিক র াগ িম্পডকি ি িামাডজক িনেিেিা িম্পনকি  
ডিদ্ধানন্ত আিা।  

কীভানবঃ 

 ডশোথী া ৪ অথবা ৫ জনে ডবভক্ত হনে দল গেে ক নব; িানদ  জড প এ  েলােল 

রশো  ক নব। এনি িা া অনেক রবশী মােুষ িম্পনকি  একটি ধা ণা পানব। যডদ িমে  

থানক, (অথবা যা া পন ও প্রনজনে  েনলা-আপ এ  জেয আগ্রহ রদখানব িানদ নক ডেনে) 

ডশোথী া প্রাপ্ত িথয উপানি  ডভডিনি কডম্পউটান  একটি গ্রাে বি ী ক নব। 

 ডশোথীনদ নক দনল  হনে একটি িাধা ণ ডিদ্ধানন্ত আিনি বলা হনব। এই ডিদ্ধান্ত িা া 
বাকী ক্লানি  িানথ রশো  ক নব। রযমে-  

 আমানদ  জড পটি যথাথি েে, কা ণ (X%) মােুষ এনি অংশগ্রহণ কন নছ। 

 জড নপ অংশগ্রহণকা ী মডহলা া পুরুষনদ  িুলোে রবডশ িডহষু্ণিা রদডখনেনছ। 

 জড নপ অংশগ্রহণকা ীনদ  মনধয অনধিক িমথিে ডদনেনছ রয, িানদ  ডেকট কান া 
মােডিক অিুস্থ্িা থাকনি পান । 

 িমস্ত ক্লানি  আনলােণা রথনক একটি িাধা ণ ডিদ্ধানন্ত আিনি হনব। জড প এ  েলােল, 

িাধা ণ মােুনষ  মােডিক অিুস্থ্িা ডবষেক ধযাণ ধা ো এ  উপ  ডভডি কন  এ ডিদ্ধানন্ত 

আিনি হনব। Community Attitudes Survey: িবনেনে উপনযাগী উি , গুনলা 
িম্পনকি  ডশোথীনদ নক অবগি করুে।  ডেনে  েমুো প্রশ্নমালা আনলােো োডলনে রযনি 

িহােক হনব। 

 

নমুনা প্রশ্নঃ 
 জ ীনপ অংশ গ্রহণকা ীনদ  উি  শুনে,িানদ  মােডিক র াগ িম্পডকি ি ধা ণা িম্পনকি  রিাম া ডক বেুনল? 

 রকাে একটি ডবষনে জেগনে  মনোভাব বি ীনি গণমাধযনম  ভূডমকা রকমে বনল মনে হে?  

 রিামানদ  কী মনে হে জ ীনপ  েলােল রগাটা রদশনক অথবা বাংলানদশনক প্রডিডেডধত্ব কন ? রকে বা রকে ো? 

 রিামানদ  কী মনে হে, মােডিক অিুস্থ্িা  রেনত্র িামাডজক মনোভাব পড বিি ে ক া িম্ভব? 



 এটা কীভানব ক া িম্ভব? 

মােডিক র াগ িম্পনকি  িামাডজক মনোভাব জড নপ  প্রশ্নমালা 

অংশ গ্রহণকা ী  ক্রডমক েং ......  

পুরুষ/মডহলা 

বেিঃ ১৯বা িা  েীনে/২০-২৯/৩০-৩৯/৪০-৪৯/৫০ বা িা  উনবি   

িিয়চয়ে উপয়র্াগী উত্ত টি িাোই করুন একমি একমি নে সনসিি নে 

১ 
কান া মােডিক িমিযা হনল রিটা ডেনজ ই ঠিক ক া  রেিা ক া উডেৎ। 
 

   

২ 
কান া একবা   মােডিক র াগ হনল রিটা িা াজীবে থানক। 

 

    

৩ 
মডহলানদ  পুরুষনদ  িুলোে মােডিক অিুস্থ্িা হওো  িম্ভাবো রবডশ।  

 

   

৪ 
মােডিক অিুস্থ্িা  জেয কখনোই ঔষধ বযবহা  ক া উডেি েে । 

 

   

৫ 
মােডিক র াগাক্রান্ত  বযডক্ত িাধা ণি ডহংস্র ও ডবপজ্জেক। 

 

   

৬ 
অডধকাংশ মােডিক র াগ ২৫ বছন   আনগই িোক্ত ক া যাে।  

 

   

৭ 
কাউনক রদনখই বনল রদো যাে, িা  মােডিক র াগ আনছ ডকো।  

 

   

৮ 

মােডিক র াগাক্রান্ত বযডক্ত িাধা ণি লাজকু এবং েুপোপ ধ নে  হনে 

থানকে।  

   

   

৯ 
মােডিক র াগ রয কান া হনি পান ।  

 

   

১০ 
আপো  সু্কল অথবা কমিনেনত্র একজে মােডিক র াগীনক ডেনি আপডে ইিকু। 

 

   

১১ 
আপডে মােডিক র াগাক্রান্ত রকাে বযডক্তনক বনু্ধ ডহিানব রপনল খুডশ হনবে। 

 

    

 

 



িামাসজক ময়নাভাি জস পঃ রি া উত্ত িমূহ  

১) কায় া মানসিক িমিযা হয়ল রিটা সনয়জই ঠিক ক া  রচিা ক া উসচৎ। 

িিয েে। যখে কান া একটি শা ীড ক-স্বাস্থ্য ডবষেক দডুিন্তা থানক, িা া িাধা ণি ডকছু বযবস্থ্া রেে এবং 
প্রােশই ডেডকৎিনক  কানছ যাে। মােডিক র াগ রেনে  রভি কা  োো িমিযা  জেয হনে থানক  এবং 
িাধা ণি এ  িমাধানে  জেয িংডিি রপশাজীডব কান া িহােিা প্রনোজে। মােডিক অিুস্থ্িা  প্রডি 

রেডিবােক দডৃিভঙ্গী  কা নে অনেনকই রি ধ নণ  িাহাযয োইনি অডেিকু থানকে।  

২) একিা  রকান মানসিক অিুস্থিা হয়ল রিটা িা াজীিন থায়ক 

যডদও এটি িিয রয রবডশ ভাগ মােডিক অিুস্থ্িা অনেকডদে ধন  থানক, রি গুনলা প্রােই ডকছুডদে প  প  হে  

অথিাৎ লেণিমূহ িবিমে থানক ো। শা ীড ক অিুস্থ্িা রযমে-আথি াইটিি এবং শ্বািকনি  রেনত্র রযমেটা হনে 

থানক, মােডিকভানব অিুস্থ্ মােুষনদ  রেনত্রও অেুরূপ, অথিযাি যখে মােডিক অিুস্থ্িা ঠিকভানব ডেডকিিা 
োডলনে যাওো হে, উক্ত বযডক্ত িুস্থ্ এবং কাযিেম জীবেযাপে ক নি পান ে।   

৩) মসহলায়দ  মানসিক অিুখ্ হওো  িম্ভািনা পরুুষয়দ  িুলনা  রিসি 

িাধা ণি মােডিক অিুস্থ্িাে ো ী-পুরুষ উভনেই িমােভানব েডিগ্রস্ত হে ডকন্তু ডকছু ডেডদিি অিুস্থ্িা 

মডহলানদ  মনধয অনেক রবডশ হান  রদখা যাে রযমে- Eating Disorder। আন া ডকছু বযডধ মডহলানদ  মনধয রবডশ 

লেয ক া যাে রযমে-Depression। পুরুষনদ  মনধয রযিব মােডিক অিসু্থ্িা রবডশ রদখা যাে িা হনলা মাদকািডক্ত 

এবং ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder। ডকছু অিুস্থ্িা ো ী-পুরুষ উভনে  মনধযই িমােহান  রদখা 
যাে (Bipolar disorder)।  মােডিক িমিযা  রেনত্র িাহাযয োওো ডকংবা রি ডবষনে অেযনদ  িানথ আলাপ ক া  

রেনত্র পুরুনষ  িুলোে মডহলা া এডগনে। িা  যডদ িমিযা  জেয কাউনন্সডলং ও  গ্রহণ কন ে, রিটি পুরুনষ  

িুলোে িা া রবশী প্রকাশ কন  থানকে।  

৪) মানসিক অিুস্থিা  জনয কখ্য়নাই ঔষধ িযিহা  ক া উসচি নে  

মােডিক অিুস্থ্িা  ডেডকৎিাে ঔষধ খুবই কাযিক ী ডেডকিিা পদ্ধডি হনল ও , এটি একমাত্র বা িবিনেনত্র প্রনযাজয 
েে। ডবডভন্ন ডেডকিিা পদ্ধডি  মনধয ঔষধ, কাউনন্সডলং, িামাডজক িহােিা, কমিমখুী িহােিা, গৃহােে ডবষেক 

িহােিা ইিযাডদ গুরুত্বপূণি ভুডমকা  ানখ। ঔষধ গুরুত্ব পূণি ডেডকিিা পদ্ধডি হনলও একমাত্র স্বেং িমূ্পণি েে।  

৫) মানসিক র াগািান্ত িযসি া িাধা ণি সহংস্র ও সিপদজনক হয়ে থায়কন  

মােডিকভানব অিসু্থ্ র াগী া িাধা ণ মােুনষ  রেনে অডধক ভেংক  বা ডবপদজেক েে।  আমানদ  িমানজ রয 

িব ডহংিাত্মক অপ াধ্মলূক কমিকান্ড িনট থানক িা  অডধকাংশ রেনত্র মােডিক র াগ দােী েে। “মােডিক 

র াগীমাত্রই ডবপদজেক বা আক্রমোত্বক” এ ধা ণা িঠিক েে। খুব অল্প িংখযক র াগী, যা া বাস্তবিা ও 



কল্পণা  জগি আলাদা ক নি পান ে ো, িা া অস্বাভাডবক আে ণ বা ভেংক  আে ে কন  থানকে। আ  এ 

ডবষেটি গণমাধযম বা প্রো  মাধযনম বা ংবা  রদখানো  েনল , মােুনষ  মনধয ভুল ধা ণা বি ী হনেনছ।  

৬) রিিী  ভাগ মানসিক অিুস্থিা ২৫ িে  িেয়ি  আয়গই ধ া পয়ে  

বেঃিডন্ধকানল এবং িাবালকনত্ব  প্রথম পযিানে অনেক ধ নে  মােডিক অিুস্থ্িা শুরু হনে থানক। অনেক গুনলা 
মােডিক র াগ বকনশা  বা প্রাপ্ত বেনি  শুরু  ডদনক আ ম্ভ হে। প্রাে ৭০ ভাগ মােডিক র াগ ২৫ বছ  বেনি  

ডদনক ডেণিে ক া যাে।  

৭) কাউনক রদনখই বনল রদো যাে, িা  মােডিক র াগ আনছ ডকো 

িাধা ণি, কান া বাইন   রবশ ভুষা আে ণ রদনখ বনল রদো যােো রয িা  মােডিক র াগ আনছ ডকো। কখনো 
কখনো খুব অিুস্থ্ হনে রগনল উক্ত বযডক্ত আনগাছানলা অদূ্ভি আে ণ ক নি থানকে।  

৮) মােডিক র াগাক্রান্ত বযডক্ত িাধা ণি লাজকু এবং েুপোপ ধ নে  হনে থানকে 

রকাে বযডক্ত  ডেজস্ব ববডশি, ি ািড  রকাে মােডিক র াগ িৃডি কন ো। অনেক িমে ডবষণ্ণিা বা দডুিন্তা 
র ানগ  কা নণ বযডক্ত িামাডজক রযাগানযাগ কডমনে রেনলে বা পড হা  কন ে।  

৯) মােডিক র াগ রয কান া হনি পান  

এটি িঠিক। আপডে, আপো  পড বান   রযনকাে িদনিয  অথবা আপো  িডেষ্ঠ রয রকউ , জীবনে  রকাে এক 

িমে মােডিক অিুস্থ্িাে ভুগনি পান ে।   

১০) আপো  সু্কল অথবা কমিনেনত্র একজে মােডিক র াগীনক ডেনি আপডে ইিকু। 

১১) আপডে মােডিক র াগাক্রান্ত রকাে বযডক্তনক বনু্ধ ডহিানব রপনল খুডশ হনবে। 

 

১০ এবং ১১ েং প্রশ্ন দ’ুটি “িামাডজক দ ূত্ব” ডেনদিশ কন - যা দজুে বযডক্ত  মধযকা  িডেষ্ঠিা  মাত্রা ডেনদিশ 

কন । “িামাডজক দ ূত্ব” এমে একটি ডবষে, যা  মাধযনম মােডিকভানব অিুস্থ্নদ  প্রডি িাধা ণ মােুনষ  

মনোভাব রবাো যাে। িামাডজক দ ূত্ব একটি জটিল ধা ণা যা ডবডভন্নধ নে  ডবষে দ্বা া প্রভাডবি হে রযমেঃ 
বেি, ডলঙ্গ, আথিিামাডজক অবস্থ্া এবং আঞ্চডলক  ীডি েীডি। বযডক্ত  ডেজস্ব মনোভাব ও িামাডজক দ ুত্ব রক 

প্রভাডবি কন ।  মােডিকভানব অিুস্থ্নদ নক িমানজ  ডবডভন্ননেনত্র িবা  মনিা অন্তভুি ক্ত ক া  মাধযনমই িানদ  

প্রডি প্রেডলি রেডিবােক আে ণ কমানো িম্ভব। আ  এই প্রেডলি রেডিবােক ধা ণা িখে ই ডেমূিল হনব, যখে 

িাধা ণ মােষু রদখনবে রয, আমানদ  িমানজ মােডিক র াগাক্রান্ত বযডক্ত র াগ িানথ ডেনে িমানজ  ডবডভন্ন 

কমিনেনত্র িােনলয  িানথ কাজ কন  যানি।  

  



হযান্ডআউট:  

রনসিিাচক দসৃিভিী দ ূ ক া  উপাে  

 

উয়েিয: 
•বদেডন্দে জীবনে মােডিক অিুস্থ্িা ডেনে রেডিবােক দডৃিভঙ্গী হ্রাি ক নি/কমানি ক েীে িম্পনকি  
ডশোথীনদ নক ধা ো রদো। 

 

সক ভায়ি: 

১) সিিাথীয়দ  ময়ধয হযান্ডআউটগুয়লা সিি ন করুন (পষৃ্ঠা নং ৬৫) এিং উিিাহ প্রদান করুন  

রেডিবােক দডৃিভঙ্গী  কমানো  উপােগুনলা ডবদযালনে,বািাে এবং িমানজ উপােগুনলা প্রনোগ ক নি। 

 

২) ডশোথীনদ  স্ম ে কড নে ডদে রয “looney bin” এ  িমে হনি অবস্থ্া  উন্নডি হনেনছ; যডদও এখনো অনেক 

উদাহ ে আনছ রযভানব মােডিক অিুস্থ্িাে আক্রান্ত বযডক্তনদ  গেমাধযনম এবং জেডপ্রে িংসৃ্কডিনি/প্রেডলি 

িংসৃ্কডিনি ডহংস্র ডহনিনব রদখানো হে এবং একই ভানব উপহাি ক া হে। ডশোথীনদ  খব  এবং/অথবা েলডচ্চত্র 

এবং রটডলডভশনে  অেুষ্ঠানে  িংডিি গল্প/ডবষে ডেন্তা ক নি ডদে। 

 

৩) ছাত্র ছাত্রীনদ  রক হযান্ড অউট বািাে ডেনে রযনি বলা, এবং বাবা মা  িানথ এ ডবনষাে এ আনলােো ক নি 

বলা।  

 

৪) ছাত্র ছাত্রীনদ  মনধয যা া এ ডবষনে উিিাহী িানদ নক িমানজ  ডবডভন্ন স্তন  িনেিেিা বি ীনি প্রনোজেীে 

রলখা রলখী  কানজ িহেিা  প্রদাে ক া।  

 

 

 

  



নানা গয়িষণাে প্রমাসনি রর্ সনয়ে  সিষেগুয়লা মানুয়ষ  রনসিিাচক ধা ণা দ ূ কয় ঃ  

 গয়িষনাসভসত্তক িিয উপাত্ত জানায়না 
 কার্যক ী জনিচয়িনিামূলক কার্যিম   

 মানসিক র াগীয়দ  িায়থ ি ািস  কথা িলা  
 রর্িি অনুষ্ঠান িা কমযকান্ড, মানসিক র াগীয়দ  িামাসজক সিসভন্ন কার্যিয়ম অংিগ্রহন 

সনসিি কয়   

 সচসকিিা ও িহােিা প্রদান  

 উন্নি মানসিক স্বাস্থয স্বাি িা প্রদান   

মানসিক অিুস্থিা িম্পয়কয  রিসি কয়  জানুন 

মােডিক অিুস্থ্িা িম্পনকি  আপডে যডদ ভানলা ভানব জ্ঞাি থানকে, আপডে ঋোত্মক বাধাধ া ডেন্তাগুনলানক আন া 

ভানলাভানব যাোই এবং প্রডিন াধ ক নি পা নবে। 
মানসিক অিুস্থিা িযসিয়দ  অসভজ্ঞিা শুনুন 

এ কম বযডক্তগে বেিো ক নি পান ে রকােটা িানদ  কানছ রেডিবােক দডৃিভঙ্গী  প্রকাশ, ডকভানব  রেডিবােক 

দডৃিভঙ্গী  িানদ  জীবেযাপেনক প্রভাডবি কন  এবং িা া ডেনজনদ  প্রডি রকমে দডৃিভঙ্গী এবং আে ে পছন্দ 

ক নবে। 

আপনা  ভাষা রখ্োল করুন 

আমানদ  মনধয অডধকাংশই,এমেডক মােডিক স্বাস্থ্য ডবষেক রপশাজীবীগে এবং  মােডিক অিুস্থ্িাে 

আক্রান্তগেও,মােডিক অিুস্থ্িা িম্পডকি ি এমে ডকছু শে এবং বডহঃপ্রকাশ বযবহা  কন  থানকে যা মােডিক 

অিুস্থ্িা ডবষনে রেডিবােক দডৃিভঙ্গীনক বজাে  াখনি পান । . 

গনমাধযয়ম রনসিিাচক ভায়ি উপস্থাসপি সিষেগুয়লায়ি িঠিক মিামি প্রদান করুন  

মােডিক অিুস্থ্িা রক রেডিবােক ভানব উপস্থ্াপো  ডদনক িিকি ভানব দডৃি  াখুে এবং অনেক িংখযক িংস্থ্াে 

এটা জাডেনে  াখুে। উপস্থ্াপোটি  রপছনে ভুডমকা আনছ এমে মােুষ রযমেঃ রলখক, িম্পাদক,েলডচ্চত্র 

প্রনযাজক,ডবজ্ঞাপেদািা এনদ  িানথ রযাগানযাগ  াখুে। আপো  উনদ্বগ জাডেনে এবং িা া বযবহা  ক নি 

পান ে এ কম আন া িঠিক িথয জাডেনে ডেনজই িানদ নক ডলখুে,কল করুে,ই রমইল ডদে।  .   
রনসিিাচক দসৃিভিী িম্পয়কয  িলুন 

যখে আপো  পড ডেি রকউ রকাে মনোন াগ ডবষেক শনে  ভুল বযবহা /প্রনোগ ক নছ (রযমে ডিনজানেডেো), 
িখে িানদ  রিটা জাোে এবং িঠিক অথিটি ডশডখনে ডদে। মােডিক অিুস্থ্িাে বযডক্ত িম্পনকি  যখে রকউ 

ঋোত্মক ডকছু বনল, মােডিক অিুস্থ্িা ডেনে মজা কন , অথবা মােডিক অিুস্থ্িা ডেনে অিম্মাে কন  রকাে মন্তবয 
কন , িানদ  রক জাডেনে ডদে রয এটা আহি ক নছ এবং আপডে এ কম মন্তবযনক আক্রমোত্মক এবং 
অগ্রহেনযাগয ডহনিনব রদখনছে। 

দাসেত্ব সনয়ে মানসিক অিুস্থিা িম্পয়কয  কথা িলুন 



আপো  ডেনজ  অথবা আপো  ডপ্রে কান া মােডিক অিুস্থ্িা ডেনে অেযনক জাোনোনি ভীি হনবে ো। 

মােডিক অিুস্থ্িা যি রবডশ রগাপে থাকনব, িি মােুষ এটা িম্পনকি  ডবশ্বাি ক নি থাকনব রয এটা েডিকা ক 

ডকছু যা রগাপে  াখনি হে। 
আপনা  সনিযাসচি প্রসিসনসধ  কাে রথয়ক পস িিয ন দািী করুন 

রেডিবােক দডৃিভঙ্গীনক বজাে  াখা  েীডিগুনলানক পড বিি ে ক া রযনি পান  যডদ যনথি িংখযক মােুষ িানদ  

ডেবিাডেি প্রডিডেডধনদ  (রযমে েগ  কাউনন্সল ,িংিদ িদিয)   জাোনি পান  রয িা া এই কম পড বিি ে দাবী 
কন । 

রনসিিাচক দসৃিভিী  সিপয়ি লোই কয়  এমন িংস্থা রক িহােিা করুন 

রযাগদাে করুে, রস্বিানিবক ডহনিনব কাজ করুে, অথবা আডথিক িহােিা করুে। 

মােডিক অিুস্থ্িা ডিন  রেডিবােক দডৃিভঙ্গী  ডবরুনদ্ধ িংস্থ্াগুনলা  প্রডিবানদ  প্রভাব এবং কাযিকা ীিা 
বহুলাংনশ রস্বিানিবক এবং দািানদ  রেিা  উপ  ডেভি   কন ।  

 

স্বডক্রে রহাে  
 

 

 



মডিউল ২                                                                   প্রস্তুডি  

মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক অিসু্থ্তা বলতত সক ববাঝায়   

িংসিপ্ত সববরণ 

অনেক িরুণ মােডিক স্বাস্থ্য িম্পনকে  শুনে থাকনলও মােডিক স্বাস্থ্য বা অিুস্থ্িা িম্পডকে ি মমৌডলক ধারণা 
িম্পনকে  জানেে ো বা মবানেে ো। প্রকৃিপনে,অনেনকই মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িা শব্দ দনু ার ডবষনে 

ডবভ্রাডিনি থানকে। এবং অনেনকই জানেেো মে, মােডিক স্বাস্থ্য বা মােডিক অিুস্থ্িা মেনের কােেকাডরিার উপর 

ডের্ে র কনর। মােডিক মরানে মেনের মর্ির ডক অস্বার্াডবকিা ঘন  িা জাোর পূনবে িসু্থ্িার মেনে মেে ডকর্ানব 

কাজ কনর িা জাো উডিি।  

এই মডিউনল,ডশোথীনদরনক মেনণর কােেক্রমনমর মমৌডলক ডবষনের িানথ পডরিে কডরনে মদওো হনব, এবং িারা 
ডশখনব মে, ডক কনর মেে ডবডর্ন্ন উদ্দীপো গ্রহণ কনর, ডবনেষে কনর এবং প্রডিডক্রমো কনর। মেনের কােেকারীিার 

কারনেই আমানদর িলে,কথে, ডিিে, আনবে, অেুরূ্ডি ইিযাডদ িম্পাদে হনে থানক। ডশোথীরা জােনি পারনব 

মে মডিনের কােেক্রমম মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িা উর্েনকই ডেধোরণ কনর,এবং ডবষে দনু ানি পাথেকয 
রনেনে।  

 

সিিণ উতেিয 

এই পানে ডশোথীরা ো ডশখনব: 

•  মেনের স্বার্াডবক কােেক্রমমএবং আমানদর ডিিার্াবো,অেুরূ্ডি এবং আিরণ ডেধোরনণ মেে মে রূ্ডমকা পালে    

কনর মিই িম্পডকে ি  ডকেু মমৌডলক ধারণা 
• মে মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িার বযাপকিা ডেনে আনলািো  
• মে একজে বযডি মােডিক িমিযা ডেনেও মােডিকর্ানব িুস্থ্ থাকনি পানরে।  

• মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িা ডবষেক িুডেডদেষ্ট ডকেু বণেো   

 

মূল বে ধারণা গুতলা তুতল ধরা হতয়তে  

• মােডিক অিুস্থ্িা থাকুক বা ো থাকুক প্রনিযনকরই মােডিক স্বাস্থ্য আনে  

• মেে আমানদর মিিো, উপলডি, আনবে, শারীডরক কােেক্রমম, িংনকি আদাে-প্রদাে (পডরনবশ প্রডিডক্রমো) এবং 
আিরনণর জেয দােী 
• মেনের কােেক্রমনমর পডরবিে েগুডল ডিিা, অেুরূ্ডি এবং আিরনের  পডরবিে ে ঘ াে ো স্বল্প িমে বা দীঘেিমে 

স্থ্ােী হনি পানর 

• একটি মােডিক অিুস্থ্িা একজে বযডির ডিিার্াবো, অেুরূ্ডি বা আিরণনক প্রর্াডবি কনর (বা  
ডিেটিনকই) এবং মিই কারনে বযডির কােেক্রমনম অিুডবধা হে  

• শারীডরক অেযােয অিুস্থ্িার মিই মােডিক অিসু্থ্িার জজডবক ডর্ডি িহ োো জটিল কারণ রনেনে।   

• অেযােয অিুস্থ্িার মিই,মােডিক অিুস্থ্িাে দ্রুি িাহােয এবং ডিডকত্িার ফনল স্বল্প ও দীঘে মমোদী আনরােয 
িম্ভব।   

• মবডশরর্াে মােডিক অিসু্থ্িা শুরু হে ডকনশার বেনি, িাই এ িমেই মরাে গুনলা িম্পনকে  জাো গুরুত্বপূণে।   



মডিউল ২            

প্রস্তুডি 
 

সিিক সিসিকাতের সনতেে িনা  
 

• িরবরাহকৃি কােেক্রমমগুডল এবং িংজ্ঞাগুডল পডুে। আপডে ডেডিি করুে ডবষেগুনলা িম্পনকে  আপোর স্বচ্ছ 

ধারণা আনে এবং ডকর্ানব ডেরু্জ ডিেটির ডবডর্ন্ন ডবষে এনক অপনরর িানথ িম্পডকে ি।  

• পাওোর পনেন্ট উপস্থ্াপো অংশ ১ মদনখ ডেে: মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িার: িাধারণ ডর্ডি 

• ডর্ডিওটি মদনখ ডেেঃ http://teenmentalhealth.org/curriculum/modules/module-1/ 

 
 

কােেক্রম   

 কােেক্রমম ১: ডকনশার ডকনশারীনদর মেে  (২০ ডমডে ) 

 কােেক্রমম ২: পাওোর পনেন্ট উপস্থ্াপো: মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িা: মমৌডলক ডর্ডি (২৫ ডমডে ) 

 কােেক্রমম ৩: মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িা: র্াষােি ডবষোবলী (২০ ডমডে ) 

 ঐডচ্ছক কােেক্রমম- কােেক্রমম ৪- ডমডিোনি র্াষার বযবহার 

 

আনেই ঠিক রাখনি হনব 

 

 পাওোরপনেন্ট উপস্থ্াপোটি মদখানোর জেয কডম্পউ ার বা প্রনজক্টর মি  করুে 

 কােেক্রমম ৩ এর  জেয ফন াকডপ হযান্ডআউ ।  প্রডিটি ডশোথীর জেয একটি কনর  

 

মেিব ডজডেি লােনব 

  

 কােেক্রমম ৩ এর হযান্ড আউ  

 ডিপ িা ে , মপপার, মাকে ার ও মপে  

 

 

 

 

 

 

 



কােেক্রম ১   

সকতিার সকতিারীতের বেন (১০ সমসনট) 

 

উতেিয 
 

োে োেীনদরনক মেনের কােেকারীিা জাো মকে গুরুত্বপূণে িা বুডেনে বলা এবং আমানদর শারীডরক ডবকানশর 

িানথ িানথ মেনের ডবকাশ ডকর্ানব আমানদর উপর প্রর্াব মফনল িা মবাোনো। এনি িারা মেে িম্পনকে  জােনি 

আনরা আগ্রহ পানব।    

ডকর্ানব  

 ক্লানির িবাই মক মেনের ডর্ডিও মদখানো হনব বলেু, মেটি িৃডষ্টর মনধয একটি অেেয িনু্দর অংে  

 ডর্ডিও টি িাডলনে ডদে  

 োে োেীনদরনক একটি কনর ডবষে বলনি বলুে ো িারা এই ডর্ডিও মথনক ডশনখনে  এবং মিটি িানদর 

পডরবানরর অেয িদিযনদর িানথ আনলািো করনি িাে।  

  



কােেক্রমম ২  

িংজ্ঞা 
মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বরাগঃ  বমৌসলক সিসি  
 

উতেিয 
 বেন বে মানুতের সিন্তা, আতবগ, অনুিূসত ও আিরণ সনয়ন্ত্রণ কতর তার বযাখ্যা বেয়া বা 

বুসঝতয় বলা 
 মানসিক িমিযা ও মানসিক অিুস্থ্তা পরস্পতরর িাতে িম্পসকে ত হতল ও সবেয় েটুি আলাো 
 প্রসিিনােীতের বেখ্াতনা বে, বেতনর বিতরকার পসরবতে তনর কারতণ মানুতের সিন্তা, আতবগ, 

অনুিূসত, আিরণ ইতযাসের স্বল্প বা েীর্ে বময়ােী পসরবতে ন হয়।  

সকিাতব 

 পাওয়ার পতয়ন্ট বপ্রতেতন্টিন বেখ্াতনা  
 আতলািনা করা। তারা এই বপ্রতেতন্টিন বেতক সক সিখ্তলা এবং তারা বনু্ধতেরতক এ সবেতয় 

সক োনাতব।  

 
  



কােেক্রম ৩: (২৫ সমসনট)  

মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক অিুস্থ্তা: িাোগত সবেয়িমুহ 

উতেিয 
 

 মানসিক স্বাস্থ্য আমাতের বা অনযতের কার সক অবস্থ্া তা িাতলািাতব োনাতনার বিতে িব্দ 

িয়ন বা িাোর বযবহার সকিাতব করতত হয় তা ববাঝাতনা। 

 আমাতের অনুিূসত গুতলা প্রকাতির বিতে সক সক িুসনসেে ষ্ট িব্দ বযবহার করতত হয় তা 
বিখ্াতনা।  

  

সক িাতব: 

১) ডেনির শব্দগুনলার িাডলকা,মেগুনলা িবই আনবনের অবস্থ্া বেেো কনর,িা মেেীকনে ডবিরে করুে। 

২) োে োেীনদর শব্দ িাডলকা িরবরাহ করা।  

২) ক্লানির িার মদোল ধনর িারটি র্াে জিডর করুে (অথবা িারটি ডিপ িা ে ) মেগুনলার প্রডিটি ডর্ন্ন ডর্ন্ন  

মােডিক স্বাস্থ্য অবস্থ্ার  ডশনরাোম বহে করনব। মেমেঃ মকাে মােডিক িমিযা মেই, মােডিক িাপ বা অডস্থ্রিা, 
মােডিক িমিযা ও মােডিক মরাে  

৩) প্রডিটি দনলর িদিয পৃথক পৃথক র্ানব িানদর ডশনরাোম অেুোেী  মােডিক স্বাস্থ্য অবস্থ্ার কথা ডিিা কনর মে 

মে শব্দ মনে আিনব মিগুনলা ডিডক মো  এ ডলনখ মবানিে  আ নক ডদনব।     

৪) িারপর িবাই ডিডক মো  লাোনো মশষ করনব।  

৫) আনলািো করুে প্রডিটি ডবর্ানের জেয িবনিনে মবডশ বযবহৃি শব্দটি এবং মকে ডকেু ডকেু শব্দ ডেডদেষ্ট  

 

ডবর্ানের জেয কম উপেুি হনি পানর। 

শব্দ িাডলকা: ডবরি,  দ:ুডখি, অিুখী, হিাশ,হিাশাগ্রি, রাে, ডিি, মে মর্নে োওো,েীিু মনে হওো, দ:ুখজেক, 

অিম্মােজেক, ডবষণ্ণ, দঃুডিিা,অপাংনিে, দঃুখজেক, হিাশাজেক, ডেন্দা, ডবষণ্নিা 
দ্রষ্টব্েঃ এখানে "ডবষণ্নিা "শব্দটি মােডিক অিসু্থ্িানক মবাোনোর জেয বযবহার করা হ মি পানর, আবার  

"ডবষণ্ণ "শব্দ টি  একটি মেডিবািক মােডিক অবস্থ্া মবাোনি বযবহৃি হনব ো মােডিক স্বাস্থ্য িমিযার ডবর্ানে 

উপেুি হনি পানর। 

 

 

 

 

 

 

 

 



কােেক্রমম ৩ 

িংজ্ঞা  

মােডিক স্বানস্থ্যর ডবডর্ন্ন িংজ্ঞা আনে, মিগুনলা িবই একটি িুডেডদেষ্ট ডবষেনক প্রাধােয মদে। মি া হনচ্ছ, িুস্থ্ মডিে মে া 

আমানদরনক িুস্থ্ মে মদে। মডিে আমানদর শরীনরর গুরুত্বপূেে অংশ এবং শরীনরর িানথ মডিে িংেুি থানক।  শরীর ও 

মেনক পৃথক র্ানব ডবনবিো করা প্রকৃিপনে িম্ভব েে। আমরা জাডে মে ো শরীনরর জেয ো র্ানলা িা মডিনের জনেযও 

র্ানলা এবং উলন া র্ানব মডিনের জেয ো র্ানলা িা শরীনরর জনেয ও র্ানলা। 

আিনল মােডিক স্বাস্থ্য বলনি, বযডির জীবনে িৃষ্ট োো প্রডিকূলিানক িফল র্ানব খাপ খাইনে মেোর িামথেয থাকানক 

মবাোে। এই প্রডিকূলিা র্ানলা মন্দ দনু াই হনি পানর। এ প্রডিকূলিার িানথ খাপ খাওোনি মেে িার ডেজস্ব কােেক্রমম 

গুনলাঃ মেমে-ডিিা, আনবে, অেরূু্ডি, ডবনেষণ ও প্রডিডক্রমো/আিরণ ইিযাডদনি স্বডক্রমে হে। আমানদর মেণ ধীনর ধীনর ঐ 

পডরডস্থ্ডি মি ডকর্ানব প্রডিডক্রমো করনি হে, িা ডশনখ োে।   

কখেও কখেও মােষু রু্নল োে মে, মেডিবািক অেরূু্ডি বা আনবেগুনলা ও স্বার্াডবক মােডিক স্বানস্থ্যর ই অংশ। কান্না বা 
কষ্ট মবাধ হওো,মানে মানে ডবষন্ন মবাধ করা, ডবরি হওো বা মরনে োওো প্ররৃ্ডি মােনুষর জীবনের োো প্রডিকুলিাে 

িহজাি বা স্বার্াডবক প্রডিডক্রমো। একই র্ানব প্রডিকূলিাে মােনুষর মনে োো মেডিবািক ডিিা মেমেঃ “এ া আমার জেয 

খুব কঠিে”, অথবা “আডম র্ানলা মােষু েই”, অথবা “অেযরা আমানক পেন্দ কনর ো এিব ডিিা আনি পানর। ডকন্তু এিব 

ডিিা র্াবো ও প্রডিকূলিার মানে বযডির িহজাি বা স্বার্াডবক প্রডিডক্রমো।  

ঠিক একই র্ানব োো প্রডিকূলিাে ডকেু মেডিবািক আিরে মেমেঃ কানরা িানথ ডিিকার করা, অথবা মে িব 

পডরডস্থ্ডিনি িাপ মবাধ হে মি া এডডনে িলা ইিযাডদ আমরা কনর থাডক। আমরা কখেও মকাে কারনণ িাপ বা অডস্থ্র মবাধ 

কডর মানে এই েে মে, আমানদর র্ানলা মােডিক স্বাস্থ্য মেই। প্রকৃিপনে িাপনক িোি করা এবং িমিযা িমাধাে কনর িাপ 

মমাকাডবলা করনি মশখার িেমিা অজে ে ই মােডিক স্বাস্থ্য র্ানলা রাখার মলূ ডর্ডি।    

উদাহরণস্বরূপ: মকাে োে িার সু্কনলর/কলনজর/ডবস্বডবদযালনের ডলডখি পরীোে উির পনে মলখার িাপ অেরু্ব কনর  

একটি মেডিবািক আিরণ কনর।  মেমে  িাপটিনক "রু্নল মেনি” বনু্ধনদর িানথ পাটিে নি োওো ও পাে করা । অথবা একটি 

ডেরনপে আিরণ করা। মেমেঃ পরীোর জনেয ো পনড, বযাোম করার জনেয বাইনর শরীর িিে া করা। ডকন্তু প্রকৃি পনে এ 

দটুি আিরনের মকােটিই পরীোে র্ানলা করার মেনে িহজাি স্বার্াডবক খাপ খাইনে মেোর আিরণ েে। র্ানলা বা িঠিক  

খাপ খাওোনোর আিরণ হনচ্ছ, িঠিক ডেেনম পডানলখা বা প্রস্তুডি মেো অথবা োে োেী মে ডবষনে র্ানলা বেুনি পানরে ো 
মি ডবষনে ডশেক, বনু্ধ বা ডিডেের র্াইো আপ ুহনি িাহােয মেো।এর্ানব িাপ মমাকানবলার মিষ্টা করা হনল িা োে োেীর 

পরীো ও মােডিক স্বানস্থ্যর জনেয র্ানলা হনব।   

এ া অেধুাবে বা বেুনি পারা জরুরী মে প্রনিযনকরই শারীরীক স্বানস্থ্যর মনিাই মােডিক স্বাস্থ্য আনে। একজে বযডির র্াল 

শারীডরক স্বানস্থ্যর পাশাপাডশ মেমে একটি শারীডরক অিুস্থ্িা থাকনি পানর মিমেই একজে মােনুষর র্াল মােডিক স্বানস্থ্যর 

পাশাপাডশ মােডিক অিুস্থ্িা হনি পানর। মােডিক স্বাস্থ্য মক বেুনি মেনল মােডিক স্বাস্থ্য িম্পডকে ি ডিেটি ডবষে মবাো 



জরুরীঃ ১) মােডিক িাপ বা েন্ত্রণা ২) মােডিক িমিযা ৩) মােডিক মরাে । এ ডিে টি ডবষে ডেরু্জ ডিে নি উনেখ করা 
হনেনে।  

 

 

মানসিক অস্বসস্থ্   

মােডিক েন্ত্রণা হল  মােনুষর মর্িনরর উনেে অথবা "িানপর" িংনকি মে া একজে বযডি প্রডিকূল পডরনবনশ খাপ কাইনে 

মেোর িমে অেরু্ব কনরে। (উদাহরণস্বরূপ: পরীো মদো, মেণী কনে িবার িামনে উপস্থ্াপো,কাউনক অিরঙ্গ িাোনি 

মেনি অেনুরাধ করা,সু্কনল মখলার দলেেনে বযথেিা,ইিযাডদ)।এ ানক বলা হে"মেি িংনকি" বা "মেি প্রডিডক্রমো"।একটি 

মেি িংনকনির ডবডর্ন্ন উপাদাে আনে: আনবে/অেরূু্ডি (মেমে র্ে পাওো,অিুখী অেরু্ব, শডি অেরু্ব 

,ডবরডি),মিিো/ডিিা (মেডিবািক ডিিা মেমে "আডম মকাে ডকেুনি র্াল ো"," আমার এই কাজ ো করনি হনিা”, বা  
ইডিবািক ডিিা মেমে "এটি হল এমে ডকেু মে া আমার িমাধাে করনি হনব"," এ া কঠিে হনি পানর ডকন্তু আডম এ া 
করনি পাডর "," আমার বনু্ধনক ডজজ্ঞািা করা উডিি িানদর পরামনশের জেয"), শারীডরক লেণ (মেমে মপ  বযথা এবং 
মাথাবযাথা, মপন র মনধয "প্রজাপডি" উডার ম মিা অস্বডি) এবং আিরণ (মেমে পডরডস্থ্ডিটি পডরহার করা, প্রডিকূলিাে 

ডেেুি হওো,ইডিবািক শডি, অেযনদর মথনক ডেনজনক প্রিযাহার করা, কানরা উপর রাে মদখানো অথবা অেয মক িাহােয 
করা)। আমরা মদখনি পাডচ্ছ মে,কনষ্টর প্রডিডক্রমোে  মেডিবািক এবং ইডিবািক উপাদাে উর্েই থাকনি পানর! আমানদর 

ডেডিি করনি হনব মেে আমরা িবিমে মেডিবািকগুনলানি মবশী মনোনোে ো ডদই। 
িবাই জদেডন্দে জীবনে মােডিক েন্ত্রো মর্াে কনর (প্রােই বলা হে "িাপ")। এটি র্াল মােডিক স্বানস্থ্যর একটি অংশ। এটি 

একটি িংনকি ো িামনে আিা প্রডিকুলিা িমাধানে আমানদরনক েিুে ডকেু মিষ্টা করার জেয বনল থানক।িফলর্ানব 

িানপর  মমাকানবলা (িমিযার িমাধােও বলা হে) ডশডখনে মদে মকাে মকৌশল কােেকর এবং পরবিীনি একইরকম িানপর 

মেনে মিই মকৌশল প্রনোে করা। েখে একজে বযডি িফলর্ানব প্রডিকুলিা কাটিনে উনে, িখে েন্ত্রো িনল োে। ডকন্তু 

ডশো এবং দেিাগুনলা রনে োে ো অেযিমনে  বযবহার করার জেয প্রস্তুি থানক। জদেডন্দে জীবনের মােডিক েন্ত্রোর 

মনুখামখুী হওোর জেয িরুণনদর কাউনেডলং প্রনোজে হে ো, িারা  "অিুস্থ্" েে এবং িানদর ডিডকত্িার প্রনোজে মেই।  
ডকর্ানব িাপ  মমাকানবলা করনব এবং ডকর্ানব “িাপ িংনকি” বযবহার কনর  েিুে দেিা ডশখনব মি া িারা ডশখনি পানর। 

িারা এই দেিাগুডল  ডশনখ মিষ্টা এবং  ত্রুটির মনধয ডদনে , বনু্ধ, বাবা-মা, ডশেক এবং ডবশ্বি প্রাপ্তবেস্কনদর মথনক এবং 
অেযােয উত্ি মথনক (মেমেঃ ডমডিো) পরামশে প্রাডপ্তর মাধযনম । িারা আনরা ডকেু মকৌশল বযবহার করনি পানর মেগুনলা 
িাধারে স্বাস্থ্য বযবস্থ্াপোর অংশ, মেমে: বযাোম ,পেোপ্ত ঘুম, বনু্ধ আর পডরবানরর িানথ িমে কা ানো,ঠিকমনিা খাওো-
দাওো করা, এবং মাদক ও মদ মথনক দনূর থাকা।মানে মানে অল্প বেস্করা এমে ডকেু  মিষ্টা কনর মেগুনলা কাজ কনর ো 
এবং এর ফনল িানদর েন্ত্রো বাডনি পানর (মেমে:পরীোর জেয পডানশাো বাদ ডদনে িারা মবডরনে োে এবং  বনু্ধনদর 

িানথ পাটিে  কনর,পরীোর আনের রানি র্ানলার্ানব ঘুমানোর বদনল িারা রাি মজনে মথনক পডার মিষ্টা কনর) । ডকন্তু রু্ল 

ডিদ্ধাি মেো ডকর্ানব িঠিক ডিদ্ধাি মেো োনব মিই ডশোর অংশ।এ া ডবকডশি হওোর এক া স্বার্াডবক অংশ। িরুণনদর 

প্রডিডদেকার মােডিক িংক  এডানোর জেয িুনোে কনর মদো,একজে িফল প্রাপ্তবেস্ক মলাক ডহনিনব েনড উোর জেয  
প্রনোজেীে দেিা ডবকানশর মেনে মেডিবািক প্রর্াব মফলনি পানর।  

 

  



মানসিক স্বাস্থ্য িমিযা 
মােডিক স্বাস্থ্য  িমিযা মদখা মদে েখে একজে মােুষ স্বার্াডবনকর মিনে মবডশ িানপর মুনখামুডখ হে 

।উদাহরেস্বরূপ ডপ্রে মােুনষর মৃিুয, েিুে মদনশ োওো, গুরুির শারীরীক অিুস্থ্িা হওো, প্ররৃ্ডি।েখে মকউ 

বড মকাে িানপর মুনখামুডখ হে,িখে প্রনিযনকরই শডিশালী ঋোত্মক অেুরু্ডি হে (মেমেঃ 
দঃুখ,মশাক,রাে,জেডিক অবেে,প্ররৃ্ডি)। এই িব আনবনের িানথ অেযােয মেনেও েনথষ্ট জটিলিা থাকনি পানরঃ 
মেমেঃনিিো/ ডিিাে(উদাহরেস্বরুপঃ“মকাে ডকেুই আর আনের মনিা হনবো” “আডম জাডেো জীবে া আডম 

আর িাডলো ডেনি পারনবা ডকো”,প্ররৃ্ডি),শারীরীক(উদাহরেস্বরূপঃঘুনমর িমিযা, শডিহীেিা,ডবডর্ন্ন রকম 

বযথা–মবদো) এবং আিরেেি (উদাহরেস্বরূপঃ িামাডজকিা পডরহার, স্বার্াডবক কােেক্রমম এডডনে িলা,রানে 

মফন  পডা, প্ররৃ্ডি)।কখেও কখেও অল্পবেস্করা েখে মােডিক স্বাস্থ্য িমিযাে পনড িখে িানদর ডবদযালনে এবং 
ডবদযালনের বাইনরর জদেডন্দে কাজকনমে লেেীে িমিযা মদখা োে।মােডিক েন্ত্রো লাঘনবর দেিা এবং স্বাস্থ্য 
উন্নেেকারী িাধারে কােেক্রমম মেগুনলা মােডিক েন্ত্রো কমানি কােেকর এগুনলার  পাশাপাডশ, অল্প বেস্করা োরা 
মােডিক স্বাস্থ্য িমিযাে রু্েনে িানদর বাডডি িহােিা প্রনোজে িানদর কষ্টকর পডরডস্থ্ডি মথনক উনে আিনি 

অথবা িানদর কানজর িমিযানি িহােিা করনি (মেমেঃপডানলখার কানজ অডিডরি িমে মদো,পডরবানরর িানথ 

িমে কা ানোর জেয ডবদযালে মথনক েুটি, প্ররৃ্ডি)।এই রকম মেনে ,এই িহােিা ডদনি পানরে কাউনেলর,ধমীে 

বযডিত্ব,অথবা অেয মকাে বযডি োর িফলর্ানব িহােিা করার প্রনোজেীে দেিা রনেনে।িাধারেি 

মমডিকযাল ডিডকিিা জরুরী েে। 
 

মানসিক অিুস্থ্তা 
একটি মােডিক অিুস্থ্িা ,মােডিক েন্ত্রো এবং মােডিক স্বাস্থ্য িমিযা হনি অনেক মবডশ ডর্ন্ন। এ া বযডির 

বংশেডির জবডশষ্টয এবং িার পডরনবনশর মনধয জটিল পারস্পডরক ডক্রমোর ফনল মদখা োে/উদু্ভি হে।একটি 

মােডিক অিুস্থ্িা (মােডিক বযাডধও বলা হে ) হনচ্ছ একরকনমর মমডিকাল িমিযা ো আিজে াডিক র্ানব স্বীকৃি 

প্রডিডিি মরােডেেেনের জবডশনষ্টযর িাডলকা বযবহার কনর ডেেেে করনি পানরে প্রডশডেি স্বাস্থ্যকমীেে (মেমে 

ডিডকৎিক, মােডিক স্বাস্থ্য ডক্লডেডশোেেে, মনোনরাে মিডবকােে, এবং মনোডবদেণ)।একজে মােডিক 

অিুস্থ্িাে আক্রমাি বযডিনক িবনিনে র্ানলা েনবষোলি ডিডকৎিা ডদনে িবনিনে র্ালর্ানব িহােিা করনি 

পানরে একজে প্রডশডেি মপশাজীবী।বযডির বংশেডি এবং পডরনবনশর জটিল পারস্পডরক ডক্রমোর ফনল মডিনের 

কােেক্রমনম িৃষ্ট পডরবিে নের ফনল মদখা োে মােডিক অিুস্থ্িা।েখে একজে বযডির মােডিক অিুস্থ্িা থানক, 

িার মডিে মে র্ানব কাজ করা উডিি ডেনলা মির্ানব কাজ কনর ো। মােডিক অিুস্থ্িাে আক্রমাি বযডির 

উনেখনোেয, িারের্ে  ও ক্রমমােি প্রডিকুলিার মুনখামুডখ হনি হে আনবে/অেুরূ্ডি ডেনে (মেমে: 

অবিাদ,অর্াবেীে উনেে, আিডিি আক্রমমণ,প্ররৃ্ডি),জ্ঞাে/ডিিা ডেনে (ভ্রাি ডবশ্বাি,ডবশৃঙ্খল ডিিা, আশাহি, 

আত্মহিযার ডিিা , প্ররৃ্ডি), শারীডরক মেনে (মেমে: ক্লাডি, আলিয, অডিডরি িলানফরা, প্ররৃ্ডি), এবং আিরেেি 

মেনে (মেমে: সু্কল প্রিযাখযাে ও পডরবার ও বনু্ধনদর মথনক িনর থাকা, আত্মহিযার মিষ্টা, ডেনজর েনের দদুেশা, 

প্ররৃ্ডি)। একটি মােডিক বযাডধর উপডস্থ্ডি ডেনদেশ কনর মে মিই বযডির প্রমােডর্ডিক মিরা ডবডর্ন্ন ধরনের 

হিনেপ প্রনোজে (মেমেঃ ঔষধ, িাইনকানথরাডপ, িামাডজক হিনেপ, প্ররৃ্ডি),মে া মদনবে েথােথর্ানব প্রডশডেি 

স্বাস্থ্যকমীরা। েন্ত্রো এবং মােডিক স্বাস্থ্য িমিযা কমানি মেিব হিনেপ প্রনোজে হে মিগুনলা মেমে বযবহার 



করা োে মােডিক অিুস্থ্িাে আক্রমাি বযডিনক িহােিা করনি,এবং িাধারে স্বাস্থ্য উন্নেেকারী কােেক্রমমগুনলাও 

মেমে িবিমে উপকারী, একজে অল্পবেস্ক মােডিক অিুস্থ্িাে আক্রমাি হনল মােডিক স্বাস্থ্য িমিযাে েি া 
প্রনোজে িার মবডশ পডরমাে েনের প্রনোজে হে।মােডিক অিুস্থ্িাে িবেদাই প্রডশডেি স্বাস্থ্য মপশাজীবীনদর োরা 
িবনিনে র্ানলা প্রমােডর্ডিক ডিডকিিার প্রনোজে হে ((মেমে-মােডিক স্বাস্থ্য কমেকিে া, িািার, মেিত্ত্ব োিে, 

িাইনকালডজি,প্ররৃ্ডি)। এবং: একজে বযডি একই িমনে এই িকল অবস্থ্ানিই থাকনি  পানর। উদাহরণস্বরূপ, 

একটি ডদনের পডরক্রমমাে এক বযডি হাডিখুডশ থাকনি পানর এবং মহনি উেনি পানর এবং বনু্ধনদর ডেনে মজা 
করনি পানর, কষ্ট মর্াে করনি পানর (মকাে েন্ত্রো, িমিযা বা অিুস্থ্িা োই), মােডিক েন্ত্রোর অডর্জ্ঞিা মপনি 

পানর (ডেনজর বাডডর িাডব হাডরনে মফলা), মােডিক স্বাস্থ্য িমিযার িম্মুখীে হনি পানর (িার ঘডেি িািা িপ্তানহর 

প্রথম ডদনক মারা ডেনেডেল), এবং একটি মােডিক অিুস্থ্িা আনে (মেমেঃ এন েশে মিডফডি  হাইপারএকটির্ 

ডিিঅিে ার)। 

িব্দতকাে 

মডিউল ২ এ একটি  মােডিক স্বাস্থ্য শব্দনকাষ আনে। পােদানের জেয ডকেু কডপ করার কথা ডবনবিো করুে অথবা 
ডশোথীনদর www.teenmentalhealth.org  এই ঠিকানায় বেতয় খু্ুঁেতত বলনু।. 

 
কােেক্রম ৩: (২৫ সমসনট) 

পাওয়ার পতয়ন্ট উপস্থ্াপনাঃ 
মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক অিুস্থ্তা:  বমৌসলক সিসি  

উতেিয 
• ডশোথীনদর িাহােয করার জেয মডিনের মমৌডলক কােেক্রমম িম্পনকে  একটি রূ্ডমকা প্রদাে করা োনি িারা 
বুেনি পানর মে মডিে মিিো, উপলডি, আনবে,শারীডরক ফাংশে, ডিেেযাডলং (পডরনবনশ প্রডিডক্রমো) এবং আিরণ 

ডেেন্ত্রে কনর। 

 

• বণেো করা মে মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িা প্রডিটি িানথ িম্পডকে ি হে 

অেয, এবং মে িারা পারস্পডরক িমূ্পরক েে। 

• মদখানো মে জেয মডিনের কােেক্রমনম ডকেু পডরবিে ে কারণ ডিিা, অেুরূ্ডি এবং আিরনণ পডরবিে ে ঘ াে ো 
স্বল্প বা দীঘে িমে স্থ্ােী হনি পানর। 

সক িাতব: 

১)উপস্থ্াপোর ওনেব রূপটি বযবহার করুে ডেনির ডলংক এ মেনে : 
http://teenmentalhealth.org/curriculum/wp-content/uploads/2014/07/Module_ 

2_-_2013.pdf 

The password is: t33nh3alth 

  



মডিউল ২/কােেক্রমম ২: মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িা:  মমৌডলক ডর্ডি অংশটি মদখুে। 

  



ো োেনদরনক উন্মিু আনলািোে অংশগ্রহণ করনি উত্িাহ মদে এরুপ বরফ েলার মনিা ডবষে প্রদাে 

• উপােগুডল িুনল ধরার জেয আমরা মােডিক অিুস্থ্িানক শারীডরক অিুস্থ্িা মথনক ডর্ন্ন ডহিানব ডবনবিো করার 

উপােগুনলার উপর আনলাকপাি করা। 

• পরবিী কােেকলানপ মােডিক স্বাস্থ্য ও মােডিক অিসু্থ্িার ডবষনে িথয প্রদানের জেয মেে/পেোে স্থ্াপে করা 

সক িাতব: 

১) িারটি দনল ক্লািনক র্াে করুে। 

২) প্রনিযকটি দলনক একটি কনর ডিপ িা ে  ডদনে ডদে মে ার শুরুনি িারটি মলখার একটি থাকনব: শারীডরক স্বাস্থ্য/ 

মােডিক স্বাস্থ্য/ শারীডরক অিুস্থ্িা/ মােডিক অিসু্থ্িা। 

৩) প্রনিযকটি দলনক পাাঁি ডমডে  কনর িমে ডদে শব্দগুনলা মদনখ িানদর মনে ো আনি মিই বযাপানর মডিে িিে া 
করনি  

৪) পাাঁি ডমডে  পর দলগুনলানক বলুে িানদর কােজ মদোনল ম প ডদনে আ নক ডদনি অেযিব দলগুনলানক 

মদখানোর জেয/ অেয িব দল োনি মদখনি পাে 

৫) প্রনিযক দল মথনক একজে কনর ডশোথীনক িানদর শনব্দর িাডলকা পুনরা ক্লািনক পনড মশাোনি বলেু 

৬)প্রডি া মোন  বযবহৃি শব্দগুনলার বযাপানর ডশোথীরা ডক মখোল কনর মি া িানদর ডজনজ্ঞি করুে  

৭) ডশোর্থীনদর উিনর পাওো মােডিক এবং শারীরীক স্বানস্থ্যর ডবষনে মে িাদশৃয এবং পাথেকয আনে িা আনলািো করুে 

 

৮) ডশোথীনদরনক এই পাথেনকযর ডবষনে ডকেু কারে প্রিাবো করনি বলেু 

 

৯) ডশোথীনদরনক  মােডিক স্বাস্থ্য এবং মােডিক অিুস্থ্িার িংজ্ঞার ডবষনে হযান্ডআউ  ডদে এবং িংজ্ঞাগুনলার ডবষনে 

িংডেপ্ত একটি আনলািো করুে । এ া মজার ডদনে বলা গুরুত্বপূেে মে ডিিার িিে াে মকাে উির রু্ল েে।এই িিে াটি আিনল 

একটি আনলািো শুরু করার জেয। ডশোথীনদর বলেু িানদর প্রিাডবি োমগুনলার িানথ িানদর একমি হনি হনব বা ডবশ্বাি 

করনিই হনব এমে মকাে কথা মেই। 

 



মডিউল ৩ 
প্রস্তুডি 

সুডিডদিষ্ট মািডসক র াগ সম্পর্কি  িথ্যাবলী 

এ অংর্ে ছাত্র ছাত্রী া এই বয়র্স ডক ডক মািডসক র াগ  হয় িা সম্পর্কি  জাির্ি পা র্ব। এ 

অধ্যায় টি ৩ ভার্গ ডবভক্ত রসকেি –এ, ডব ও ডস। এ অধ্যার্য় রকাি ঐডিক রসকেি রিই।  

ডেক্ষণ উর্েেযঃ 

এ অধ্যার্য় ছাত্র ছাত্রী া ডেখর্ব  

 মািডসক র াগ রের্ণ  স্বাভাডবক কার্জ  ডবর্ে  কা র্ণ হর্য় থ্ার্ক 

 এ বয়র্স সচ াচ  রে সব মািডসক সমসযা বা র াগ হয় িার্দ  উপসগি, ডচডকিসা 
এবং সহায়িা প্রদাি সম্পডকি ি জ্ঞাি 

মূল রে ডদকগুর্লা আর্লাডচি হর্ব 

 মািডসক র াগ একজি বযডক্ত  জীবর্ি  ডবডভন্ন ডদক রক প্রভাডবি কর্ , রের্ণ  

কােিকাড িা  পড বিি ি এবং বযডক্ত  দদিডিি কাজ বযহি কর্  

 মািডসক র ার্গ  ডবডভন্ন ডদক আর্ছ (মাত্রা বা িীেিা, ধ্ ণ, উপসর্গি  উপডিডি  

বযডিকাল) 

 এখর্িা পেিন্ত সডুিডদিষ্ট কা ণটি জািা িা রগর্লও ো ীড ক র ার্গ  মর্িা, মািডসক 

র াগ ও বার্য়ালডজকাল ও পড র্বেগি কা র্ণ  সমন্বর্য় হর্য় থ্ার্ক।  

 ো ীড ক র ার্গ  মর্িা, মািডসক র াগ ডবজ্ঞাি সম্মি ডচডকিসা  সাহােয আর্ াগয 
হওয়া সম্ভব।  

 সঠিক পড চেিা ও ডচডকিসা  মাধ্যর্ম র াগ আর্ াগয হর্য় একটি স্বাভাডবক কমিক্ষম 

জীবি োপি ক া সম্ভব।  

  



ডেক্ষক ডেডক্ষকার্দ  জিয প্রস্তুডি 

 

১। ক্লাস রিওয়া  আর্গ, কােিক্রম ২ পর্ে ডির্ি হর্ব 

২। পাওয়া  রপ্রর্জর্েেি রদর্খ রিয়া 
৩। টিচা  আপর্িট রদর্খ রিয়া 
৪। পাচটি ডমডি মযার্গ  প্রডিটি রদর্খ রিয়া 
৫। পাাঁচটি ডভডিও রদর্খ রিয়া 
 

কােিক্রম ১- পাওয়া  পর্য়ে রপ্রর্জর্েেিঃ “রেি অসুি হর্ল ডক ঘর্ট?” 
কােিক্রম ২- পাওয়া  পর্য়ে রপ্রর্জর্েেিঃ “সচ াচ  রে সব মািডসক র াগ আম া রদর্খ 

থ্াডক”  
কােিক্রম ৩- ডকর্ো  ডকর্ো ীর্দ  সচ াচ  রেসব মািডসক র াগ হয়, রসগুর্লা রবাঝা 
কােিক্রম ৪- দলবদ্ধ আর্লাচিা 
কােিক্রম ৫- ভাগগুর্লা ভাগ রদয়া  
 

ডক ডক প্রস্তুি  াখর্ি হর্ব 

 পাওয়া  পর্য়ে রপ্রর্জর্েেি 

 ডবষণ্ণিা, দডুিন্তা, ওডসডি, এিীএইচিী ইিযাডদ র ার্গ  ডভডিও ডলংক  াখা  
 ডমডি মযার্গ  ডলংক  াখা  

 

উপক ণ ডক লাগর্ব 

 প্রর্জক্ট   

 লযাপটপ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মডিউল ৩ক  
কােিক্রম ১ 

পাওয়া  পর্য়ে রপ্রর্জর্েেিঃ রেি অসুি  হর্ল ডক ঘর্ট? 

 

উর্েেয 
 রের্ণ  প্রধ্াি ০৬ টি কাজ- স্বাভাডবক অবিায় এবং অসুি অবিায়  

 ছাত্র ছাত্রী া বুঝর্ব রের্ি  স্বাভাডবক কার্জ  ডবেিা ই মািডসক র ার্গ  উদ্ভব 

ডকভার্ব হয়  

 

বাস্তবায়ি  

 রপ্রর্জে ক া  
 ছাত্র ছাত্রীর্দ র্ক ডলখর্ি বলা-  

গুরুত্বপূণি ডক ডক ডেখর্ল? 

ডকভার্ব রসগুর্লা ডির্জ  রক্ষর্ত্র প্রর্য়াগ ক র্ব? 

  



মডিউল ৩ 
কােিক্রম ২ 

পাওয়া  পর্য়ে রপ্রর্জর্েেিঃ “সচ াচ  রে সব মািডসক র াগ আম া রদর্খ থ্াডক”  
 

উর্েেযঃ 
এ রপ্রর্জর্েেি সাধ্া ণি রে সব মািডসক র াগ আম া রদখর্ি পাই রসগুর্লা সম্পর্কি  ধ্া ণা 
ডদর্ব 

 

বাস্তবায়ি  

 

১। রপ্রর্জে ক া  
২। রেণী কর্ক্ষ আর্লাচিা ক া ডির্চ  প্রশ্নগুর্লা  মাধ্যর্মঃ 
 িুডম ডক ডেখর্ল এ রপ্রর্জর্েেি রথ্র্ক? 

 রের্ি  কােিকাড িা ডকভার্ব আমার্দ  মািডসক স্বািয ভার্লা  ার্খ? 

 রের্ি  কার্জ  পড বিি ি ডকভার্ব রখয়াল ক া োয়? 

রের্ি  কােিকাড িা সম্পর্কি  মিীউল ২,৩ রথ্র্ক ো ডের্খর্ছা িা িুডম ডকভার্ব  ডির্জ     

পড বা , বনু্ধ কমির্ক্ষর্ত্র জািার্ব? 

আজা ো িুডম ডেখর্ল, িা  মাধ্যর্ম িুডম ডকভার্ব মািডসক র াগ সম্পডকি ি কুসংস্কা  

বা ভুল ধ্া ণা দ ূ ক র্ব? 

ডির্জ  স্বািয সুি  াখা  জিয ডক ডক ডবষয় িুডম আজ ডেখর্ল?  

  



মডিউল ৩ 
কােিক্রম ৩ 

ডকর্ো  ডকর্ো ীর্দ  সচ াচ  রেসব মািডসক র াগ হয়, রসগুর্লা রবাঝা 
 

উর্েেয 

ডকর্ো  বয়র্স সাধ্া ণি ডক ডক মািডসক র াগ হয় রসগুর্লা সম্পর্কি  সহজর্বাধ্য ভার্ব সঠিক 

ধ্া ণা রদয়া োর্ি কর্  িার্দ  মর্ধ্য র াগ ও র াগ সংডিষ্ট িথ্য ডির্য় ভডবষযর্ি রকাি ডবভ্রাডন্ত 

সৃডষ্ট িা হয়।  

বাস্তবায়ি 

১। ছাত্র ছাত্রীর্দ  রক ০৫ টি র ার্গ সম্পডকি ি ডমডি মযাগএ  কডপ প্রদাি 

২। ডভডিও গুর্লা প্রদেিি ক া। লক্ষয  াখর্ি হর্ব মািডসক র ার্গ বা সমসযা  রক্ষর্ত্র ডক ডক 

উপসগি র াগী া বর্ল এবং িা  সার্থ্ সুিাবিা  পাথ্িকয ডক ডক। ডচডকিসা সম্পর্কি  স্বি 

ধ্া ণা বডুঝর্য় রদয়া।  

৩।  ডেক্ষাথ্ী া ডমডি মযাগ পাঠ ক া 

৪। প্রিযক ডেক্ষাথ্ী িিুি রে িথ্য ডের্খর্ছ িা ডলর্খ  াখা এবং সব রের্ষ রসগুর্লা জমা  াখা।  

  



মডিউল ৩ 
কােিক্রম ৪ 

দলবদ্ধ আর্লাচিা 
 

উর্েেয 
 সচ াচ  রে সব মািডসক র াগ আম া রদখর্ি পাই, রস সম্পর্কি  ধ্া ণা প্রদাি 

 ডেক্ষাথ্ীগণ োর্ি সঠিক ভার্ব িথ্যগুর্লা বুঝর্ি পার্  এবং অিযর্দ  রক রসগুর্লা 
রবাঝার্ি পার্ ি  

বাস্তবায়ি 

 ক্লার্স ৮ টি দল দি ী ক া এবং প্রর্িযক গ্রুর্প একটি কর্  র াগ সম্পডকি ি িথ্যাবলী  

েীট প্রদাি।  

 প্রডিটি ছাত্র ছাত্রী সুডিডদিষ্ট র াগ সম্পডকি ি িথ্য পাঠ ক র্ব এবং দল রথ্র্ক এক জি 

বক্তা সিাক্ত ক র্ব ডেডি প বিীর্ি সবা  ডমডলি প্রয়ার্স উক্ত র াগ সম্পডকি ি 

ড র্পাটি  অিযািয দর্ল  সামর্ি উপিাপি ক র্বি । (কােিক্রম ৫) 

 প্রর্িযক দল রক রেক্ট েীট পাঠ ক া  মর্িা ের্থ্ষ্ট সময় ডদর্ি হর্ব এবং িার্দ  রক 

ডমডি মযার্গ  ডলংক ও পর্ে ডির্ি বলা হর্ব। সব পাঠ রেষ হর্ল িা া োর্ি ড র্পাটি  
ডলর্খ রসটা বর্ল ডদর্ি হর্ব।  

 প্রিযর্ক গ্রুপ িার্দ  রক প্রদত্ত রেক্ট েীট অিযািয গ্রুপ রক এক কডপ কর্  প্রদাি 

ক র্বি কােিক্রম রের্ষ।  

  



মডিউল ৩ 
কােিক্রম ৪ 

  

দল ১-দডুিন্তা র াগ 

 

দডুিন্তা ডক? 

 

বযডক্ত  ে ীর্  , অিুভূডি  ও ডচন্তাগি উর্ত্তডজি অবিার্ক দডুিন্তা বর্ল। অর্ির্ক এ অবিা  

সার্থ্ চার্প  প্রডিডক্রয়ার্ক ডমডলর্য় রের্লি বা মািডসক চাপ রভর্ব ভুল কর্ ি। এ অবিা 

বুঝার্ি সঠিক েব্দ হর্ি “ভয়” ।  
 

রকাি বযডক্ত েখি বর্লি, ডিডি ভার্লা রিই, অডি  লার্গ, দডুিন্তায় আর্ছি িখি আসর্ল িা া 
ডকছু সুডিডদিষ্ট ো ীড ক ও মািডসক উপসগি রদখা রদই। এটা জরু ী হর্ি, আমার্দ  বুঝর্ি 

হর্ব রকাি রকাি অসুডবধ্া গুর্লা বা সমসযা আসর্ল আমার্দ  দদিডিি জীবর্ি  স্বাভাডবক 

প্রডিডক্রয়া বা আ  রকাি রকাি সমসযা মািডসক র ার্গ  উপসগি।  

 

অর্িক সময় েব্দ বযবহার্  ডবভ্রাডন্ত  সৃডষ্ট হয়। রেমিঃ “প ীক্ষা ভীডি”।  অর্ির্ক ভার্বি এটা 

একটি মািডসক র াগ। আসর্ল এর্ক বলা উডচি “প ীক্ষা  কা র্ণ সহজাি মািডসক 

প্রডিডক্রয়া”।   
 

ডক ডক দডুিন্তা র াগ আর্ছ? 

 

এ ধ্ র্ণ  র াগ গুর্লা  মর্ধ্য মূল রে সমসযা হয় িা হর্ি- সবসময় রবেী মাত্রায়  দডুিন্তায় 

রভাগা। সবসময় িা া অডি মাত্রায় দডুিন্তাগ্রি থ্ার্কি। অর্িক সময় জ্ঞাি হাড র্য় রের্লি। 

এ ধ্ র্ণ  দডুিন্তাগ্রিিা মূলিঃ রকাি পাড পাডবিক কা ণ ছাোই সবসময় িার্দ  মর্ি  

রভির্  থ্ার্ক। চাপমূলক পড ডিডির্ি িার্দ  এ ধ্ র্ণ  দডুিন্তাগ্রিিা  মাত্রা আর্ া িীে 

হয়। এ ধ্ র্ণ  বযডক্তর্দ র্ক িখি ই দডুিন্তা র াগ গ্রি বলা হয়,েখি িার্দ  উপসগি 
স্বাভাডবর্ক  রচর্য় এর্িা রবেী হয় রে, িা া িার্দ  দদিডিি কাজকমি স্বাভাডবকভার্ব ক র্ি 

পার্ িা।  



এ র াগ বযডক্ত  ডচন্তা , অিুভূডি ও আচ র্ণ  উপ  প্রভার্ব রের্ল এবং ডচডকিসা িা ডির্ল 

পড ডিডি আর্ া জটিল হর্ি থ্ার্ক। প্রায়ই এ র াগ বর্য়াঃ সডন্ধ কার্ল বা প্রািবয়র্স  প্রথ্ম 

ডদর্ক শুরু হয়। এ ছাো এ র ার্গ রভাগা বযডক্ত দদিডিি জীবর্ি  রছাটখাট ডবষয় ডির্য় ও 

দডুিন্তা কর্  থ্ার্কি।   

দডুিন্তা র াগ একটি পড ডচি মািডসক র াগ এবং প্রডি ২০ জর্ি ১ জর্ি  এ র াগ হর্য় থ্ার্ক।  

 

দডুিন্তা র াগ প্রধ্ািি ডক ডক ধ্ র্ণ  হর্য় থ্ার্ক? 

১। রজিার্ লাইজি এংজাইটি ডিজিি া  

২। এর্গা ার্োডবয়া 
৩। পযাডিক ডিজিি া  

৪। রোডবক ডিজিি া  

৫। রসাোল এংজাইটি ডিজিি া  

 

এংজাইটি ডিজিি া  বা দডুিন্তা র াগ রকি হয়? 

 

প্রডিটি র ার্গ  কা ণ ডভন্ন এবং অর্িক রক্ষর্ত্র সুডিডদিষ্ট কা ণ খুর্জ পাওয়া োয়ডি। ির্ব 

সহজ ভার্ব বলর্ল, চার্প  প্রডিডক্রয়া (রেস র সপন্স) দিড  ও প্রকার্ে  রক্ষর্ত্র রের্ণ  

ডসর্েডলঙর্য়  সমসযা  কা র্ণ এ র াগ হর্য় থ্ার্ক।  

 

বযডক্তত্ব 

কডিপয় বযডক্তর্ে  রলাক এ  এ র াগ হওয়া  প্রর্কাপ রবেী। ো া অল্পর্িই দডুিন্তা কর্ ি, 

ইর্মােিাল বা এডের্য় চর্লি সবডকছু িার্দ  এংজাইটি ডিজিি া  রবেী হর্ি রদখা োয়।  

 

রেখা প্রডিডক্রয়া 
অর্িক বযডক্ত অডির্ি রকাি একটি পড ডিডির্ি দডুিন্তাগ্রি হর্য়ডছর্লি এবং প বডিি র্ি রস 

ধ্ র্ি  পড ডিডি আসর্ল ডিডি পিু ায় দডুিন্তাগ্রি হর্য় পর্েি। এ ধ্ র্ণ  দডুিন্তাগ্রিিা 
একংজাইটি িীজিি া  বা দডুিন্তা র াগ িয়।  

 

রজর্িটিক 

পাড বাড ক এ র ার্গ  ইডিহাস থ্াকর্ল রসটা অিয সদসযর্দ  ও হর্ি পার্ । অথ্িযাি রজর্িটিক 

কা ণ একটি গুরুত্বপণূি ডবষয় এর্ক্ষর্ত্র।  



 

এডের্য় চলা  অভযাস 

এ র ার্গ  বযডক্তগণ প্রায়েই রের্কাি পড র্বে, প্রডির্বে, বযডক্ত, বস্তু রক এডের্য় চর্লি 

দডুিন্তা  কা র্ণ ডকন্তু প্রকৃি পর্ক্ষ এ ধ্ র্ণ  আচ র্ণ উক্ত দডুিন্তা গ্রিিা ডিমূিল হয়িা ব ং 
প বিীর্ি আর্ া খা াপ অবিা হয়।  

 

ডকভার্ব এ র াগ ডচডকিসা ক া োয়? 

 

েডদ সঠিক ভার্ব ডচডকিসা ক া িা হয়, ির্ব প বডিি র্ি উক্ত বযডক্ত িা  দদিডিি জীবি 

োপর্ি  স্বাভাডবকভার্ব ক র্ি পার্ ি িা। এ কা র্ি ডিডি অর্িক ভুগর্ি থ্ার্কি। অর্িক 

রক্ষর্ত্র ডবষণ্ণিা র াগ বা মাদকাসডক্ত র ার্গ  প্রা র্ম্ভ দডুিন্তাগ্রিিায় র াগী ভুর্গ থ্ার্কি। 

এর্ক্ষর্ত্র প্রথ্র্মই এ র াগ ডচডকিসা ক া হর্ল, প বিীর্ি ডবষন্নিা বা মাদকাসডক্ত প্রডির্ াধ্ 

ক া োয়।  

 

সাইডকর্য়ডিস্ট ও সাইর্কালডজস্ট এ রক্ষর্ত্র আপিার্ক সঠিকভার্ব সাহােয ক র্ি পা র্ব। 

অর্িক রক্ষর্ত্র র াগ সম্পর্কি  সঠিক িথ্য প্রদাি ও সাইর্কা রথ্ াপী রি র াগ আর্ াগয হয়। 

ঔষধ্ এর্ক্ষর্ত্র বযডক্ত  দডুিন্তা  িীেিা, ডবষন্নিা বা রপডিক এটাক দ ূ ক র্ি পা র্ব। 

রবর্জািায়াজাডপি ও এডে ডির্প্রর্সে এ র ার্গ বযবহৃি হয়। রবেী  ভাগ মািুষ মর্ি 

কর্ িএডে ডির্প্রর্সে আসডক্ত দি ী কর্  ডকন্তু এ ধ্া ণা এর্কবার্ ই সঠিক িয়, এডে 

ডির্প্রর্সে রকাি রিো দিড  কর্ িা।  

 

 

 

 

  



দল ১ 

দর্ল  ড র্পাটি  

 

১। ডক ডক দডুিন্তা র াগ আর্ছ? 

২। এ র াগ গুর্লা  প্রর্কাপ রকমি? 

৩। দডুিন্তা র ার্গ  ডক ডকছু উপসগি বলিু? 

৪। দডুিন্তা র াগ রকি হয়? 

৫। ডক ডক ধ্ র্ণ  ডচডকিসা  র্য়র্ছ? 

৬। আ  ডক ডক সহায়িা আর্ছ? 

 

  



গ্রুপ ২ 

এডিএইচডি  

 

এডি এইচডি ডক? 

 

এডিএইচডি একটি আচ গি র াগ। এটি ৪-৬% ডেশু ডকর্োর্   হর্য় থ্ার্ক। রছর্লর্দ  

রমর্য়র্দ  িুলিায় ২ রথ্র্ক ৩ গুি রবেী হয়। েডদও এ র াগ ডেশু ডকর্ো র্দ  হর্য় থ্ার্ক, ির্ব 

প্রাি বয়র্সও এ র াগ রথ্র্ক রের্ি পার্ । এ ধ্ র্ি  বাচ্চা া সাধ্া ণি খুব দ্রুি আর্ে পার্ে  

পড র্বে অথ্িযাি েব্দ, ছডব, দেৃয বা ঘটিা  এ  ডদর্ক রখয়াল কর্  স্বাভাডবক কার্জ 

অমর্িার্োগী হর্য় পর্ে এবং রে সব ডবষর্য় রখয়াল কর্  রসগুর্লা ও ডকছুক্ষণ প  আআ  

মর্িার্োগ থ্ার্কিা। িা া রকাি ডকছুর্িই রবডেক্ষণ মর্িার্োগ ধ্র্   াখর্ি পার্ িা , সবসময় 

অডি  ও ধ্ুম কর্  ডকছু কর্  ের্ল এবং শুধ্ু িািা ধ্ র্ণ  কল্পিা কর্  ডকন্তু বাস্তবায়ি 

কর্ িা।  

ডক ডক উপসগি আর্ছ? 

৩ টি প্রধ্াি উপসগি  র্য়র্ছ এ র ার্গ  রক্ষর্ত্র-  

১। অমর্িার্োগীিা  
২। অডিচঞ্চলিা  
৩। ডহিাডহি িা বুর্ঝ ডকছু কর্  রেলা  
 

সচ াচ  রেসব সমসযা ডির্য় র াগী  অডভভাবক ডচডকিসা  জর্িয আর্স 

 

1. মর্িার্োগ খবু অল্প সময় ধ্র্  থ্াকা 
2. সবসময় অডি িা রেমি ডক অর্িক িাো আর্ছ 

3. রকাি ডকছু ডচন্তা িা কর্  হঠাি রকাি কাজ, কথ্া বা আচ ণ কর্  রের্ল 

4. সামাডজক বা মািুর্ষ  সার্থ্ সম্পকি  সঠিক স্বাভাডবক ভার্ব  াখর্ি িা পা া 
5. রঝার্ক  বর্ে অর্েৌডক্তক ঝুাঁ ডক রিয়া 
6. ঘুর্ম  সমসযা 
7. বুডদ্ধমত্তা স্বাভাডবক বা রবেী থ্াকা, ডকন্তু সু্কর্ল  পা ে র্মন্স সর্ন্তাষজিক িয়।  

 

এ সমসযা গুর্লা সাধ্া ণ বাচ্চার্দ  বয়স অিুপার্ি রে আচ ণ িা  চাইর্ি রবেী হয় এবং 
রদখা োর্ি এ সমসযা  জিয িা  দদিডিি কাজ কর্মি  বযাঘাি ঘর্ট।  



ডক কা র্ণ  এ র াগ হয়? 

 

এখর্িা পেিন্ত সুডিডদিষ্ট কা ণ  পাওয়া িা রগর্ল ও গর্বষিায় পাওয়া িথ্য রথ্র্ক জািা োয় রে, 

রের্ি  রে সব অংে একই সার্থ্ বযডক্ত  মর্িার্োগ, কার্জ  ইিা ইিযাডদ ডিয়ন্ত্রণ কর্ , িার্দ  

কােিকা ীিা  অস্বাভাডবকিা  কা র্ণ এ সমসযাগুর্লা হর্য় থ্ার্ক।  

 

আধ্ুডিক গর্বষিায় রদখা রগর্ছ এ র ার্গ  রক্ষর্ত্র রজর্িটিক গুরুত্বপূণি এবং এ  স্বপর্ক্ষ প্রমাি 

ডহর্সর্ব রদখা োয় এক ই পড বার্   অিযািযর্দ  ও এ র াগ হয়। ৭০ ভাগ র াগীর্দ  

আত্মীয়র্দ  এ র াগ রদখা োয়। বাবা মা রদ  মর্ধ্য োর্দ  এ র াগ হয়, রদখা রগর্ছ িার্দ  

অর্ধ্ির্ক  সন্তার্ির্দ ও এ র াগ হয়। শুধ্ুমাত্র রজর্িটিক কা ণ ডদর্য়ই এ র াগ বযাখযা ক া 
োয়িা। আর্ া অিযািয কা ণ এ সডৃষ্টর্ি প্রভাব  ার্খ। গর্বষকগণ ডিম্নডলডখি ডবষয়গুর্লা 
উর্েখ ক র্ছিঃ 
 

১। টডিি/ডবষাক্ত পদাথ্ি 
২। রের্ি আঘাি পাওয়া 
৩। প্রসবকালীি সমসযা 
 

এ র ার্গ  সার্থ্ সার্থ্ অর্ির্ক  লাডিিং ডিজাডবডলটি ও থ্াকর্ি পার্ । রেমিঃ বািার্ি  

সমসযা, গডণর্ি  সমসযা ইিযাডদ। ডকছু ডকছু গর্বষিায় রদখা রগর্ছ, ৩০ ভাগ এডিএইচডি 

ডকর্ো  ডকর্ো ীর্দ  লাডিিং ডিজাডবডলটি থ্ার্ক।  

 

সমার্জ প্রচডলি ভুল ধ্া ণা ও দবজ্ঞাডিক সঠিক িথ্য 
 

এডিএইচডি হয়িা 
রবেী টিডভ রদখর্ল 

ডচডি রবেী রখর্ল 

কযার্েইি 

খাবার্    ঙ 

থ্াকা  পড র্বে ভার্লা িা হর্ল 

সু্কর্ল  পড র্বে ভার্লা িা হর্ল 

খাবার্  এলাডজি  থ্াকর্ল 



 

এডিএইচডি র ার্গ  ডচডকিসা ডক?  

 

িািা ধ্ র্ণ  ঔষধ্ ও আচ ঙি প ামেি  র্য়র্ছ। ির্ব সবর্চর্য় কােিক ী ডচডকিসা হর্ি 

ঔষধ্। বহুল প্রচডলি ঔষধ্ হর্ি- ডমথ্াইলর্েডির্িট। দেজর্ি  িয় জি ডেশু ই এ ঔষর্ধ্ 

ভার্লা হয়। এগুর্লা ডি াপদ এবং খুব রবেী পাবিপ্রডিডক্রয়া রিই। ির্ব কু্ষধ্ামিা ও ঘুর্ম  

সমসযা হর্ি পার্ । সাধ্া ণি ডচডকিসা  শুরুর্ি এ সমসযা গুর্লা হর্লও প বিীর্ি রসগুর্লা 
আ  থ্ার্কিা। ডকছু গর্বষিায় ডেশুর্দ  বৃডদ্ধর্ক এ ঔষধ্গুর্লা বাধ্া প্রদাি কর্  বর্ল রদখা 
রগর্লও বাস্তডবকভার্ব প বিীর্ি িা  সাডবিক বৃডদ্ধর্ি প্রভাব রের্লিা। িাছাো ঔষর্ধ্  

মাধ্যর্ম ডচডকিসা, মাদকাসডক্ত এবং  াস্তায় দঘূিটিা রথ্র্ক  ক্ষা কর্ ।  

 

অিযািয ডচডকিসা  মর্ধ্য, সাইর্কার্থ্ াপী, রপর্ ে এিুর্কেি ইিযাডদ কােিক ী। ঔষধ্ ও 

অিযািয ডচডকিসা গুর্লা সমডন্বিভার্ব ক া রগর্ল েলােল ভার্লা হয়।  

  



দল ২ 

দর্ল  ড র্পাটি  
 

এডিএইচডি ডক? 

এ  প্রর্কাপ রকমি? 

এ  উপসগি ডক ডক? 

এ র ার্গ  ডচডকিসা ডক ? 

অিযািয আ  ডক ডক ডচডকিসা  র্য়র্ছ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



দল ৩ 

বাই রপালা  মুি ডিজিি া  

 

বাই রপালা  মুি ডিজিি া  ডক? 

আর্গ এ র াগ রক মযাডিক ডির্প্রডসভ ডিজিি া  বলা হর্িা। এ র ার্গ বযডক্ত বা  বা  ডবষন্নিা 
ও মযাডিয়া য় ভুগর্ি থ্ার্কি।  

 

ডক ডক উপসগি ? 

 

মযাডিয়া  রক্ষর্ত্র 

 

১। রমজাজ- রমজাজ খুবই ভার্লা থ্ার্ক। এর্িা ভার্লা রে, রস রের্িা সবডকছু  উর্বি । আবা  

কখর্িা খুব  াগী রমজাজ থ্ার্ক, অল্পর্িই উর্ত্তডজি হর্য় োি বা িা  সার্থ্ ডিমি হর্ল 

 াগা াডগ কর্ ি  

২। অডিমাত্রায় সডক্রয় থ্াকা 
৩। ঘুর্ম  প্রর্য়াজি রিই বর্ল মর্ি ক া 
৪। ডির্জর্ক বে মি ক া বা ডির্জর্ক অর্েৌডক্তক ভার্ব ক্ষমিাোলী বলা   
৫। অর্িক রবেী ও ডবডভন্ন ধ্ র্ণ  ডচন্তা ক া এবং সার্থ্ সার্থ্ রস সম্পর্কি  রবেী রবেী কথ্া 
বলা 
৬। সামাডজক ভার্ব ডবডধ্ ডির্ষধ্ সাধ্া ণি িা মািা বা রে  কাজ বা কথ্া রেখার্ি বলা 
উডচি িয় িা বর্ল রেলা 
৭। অর্িক সময় একা একা কথ্া বর্ল, কার্ি গার্য়বী কথ্া রোর্ি।  

 

ডির্প্রের্ি  রক্ষর্ত্র 

 

১। রমজাজ- সবসময় মি খা াপ থ্ার্ক। সবসময় বলর্ি ডদর্ি  রবেী  ভাগ, সিার্হ  রবেী  

ভাগ বা মার্স  রবেী  ভাগ সময়, ঘর্  বাইর্  সবর্ক্ষর্ত্র এক ই অবিা থ্ার্ক। রের্কাি আিি, 

খুেী বা  ার্গ  রক্ষর্ত্র পড ডিডি অিুোয়ী রমজাজ পড বিি ি হয়িা।  

২। অিাগ্রহ- রকািডকছুর্িই আগ্রহ আর্গ  মর্িা িা পাওয়া।  

৩। কু্ষধ্া বা ওজিঃ খাওয়া  রুডচ কর্ম োয় বা অর্ির্ক রবেী রখর্ি থ্ার্ক। ের্ল কার্ া ওজি 

স্বাভাডবর্ক  িুলিায় রবর্ে োয় বা কর্ম োয়।  



৪। ডি াে বা বযাথ্ি বা রদাষী- ডি াোয় রভাগা, ডির্জর্ক ও অিীি বিি মাি ভডবষযির্ক 

রিডিবাচক ভার্ব রদখা 
 

স্বাভাডবক রমজাজ 

 

অডধ্কাংে র াগীর্দ  মযাডিয়া বা ডির্প্রেি ছাো বাকী সময় স্বাভাডবক রমজাজ থ্ার্ক অথ্িযাি 

অসুি হওয়া  আর্গ রে অবিা থ্ার্ক, রস কম স্বাভাডবক থ্ার্কি। িা া িার্দ  দদিডিি 

জীবি োপর্ি  সবডকছু আর্গ  মিই ক র্ি পার্ ি। স্বাভাডবক এক জি বযডক্ত  ও রমজাজ 

িািা কা র্ণ ভার্লা বা মি হর্ি পার্ । ির্ব বাইর্পালা  মুি িীজিি া  িখি ই বলা হয় 

েখি, বযডক্ত  রমজাজ ও আচ ণ স্বাভাডবক মাত্রা  বাইর্  চর্ল োয় এবং রবেী সময় িায়ী 
হয়।  

 

ডক কা র্ণ এ র াগ হয়? 

কািািা  জিগর্ণ  প্রডি ১০০ জর্ি  ০১ জর্ি  এ র াগ হয়। পরুুষ মডহলা রদ  সমহার্  এ 

র াগ হর্ি পার্ । সাধ্া ণি ২০-৩০ এ  ডদর্ক এ র াগ রদখা রদয়, ির্ব িা  আর্গ অথ্িযাি 

বর্য়াসডন্ধকার্ল ও এ র াগ হর্ি পার্ ।  

 

রজর্িটিক কা ণ 

 

রজর্িটিক কা ণ এ র ার্গ  রক্ষর্ত্র গুরুত্বপূণি। অথ্িযাি, পড বার্  কার্ া থ্াকর্ল অিযািযর্দ  

হওয়া  ঝুাঁ ডক থ্ার্ক।  

 

মািডসক চাপ 

 

মািডসক চাপ এ র াগ সডৃষ্টর্ি প্রভাবক হর্লও মািডসক চাপ স াসড  এ র ার্গ  জিয দায়ী 
িয়। অর্িক রক্ষর্ত্র রদখা োয়, এ র ার্গ  কা র্ণ চার্প  পড ডিডি দি ী হয়, এবং অিয া 
িখি চার্প  কা র্ণ র ার্গ  উদ্ভব বর্ল ভুল বযাখযা রদয়। মাদক ও অিযািয মািডসক চার্প  

পড ডিডি এ র াগ প্রা র্ম্ভ প্রভাডবি কর্ ।  

 

 

 

 



ঋিু বা সময় 

 

মযাডিয়া বসর্ন্ত  সময় আ  ডবষন্নিা েীর্ি  শুরুর্ি রবেী রদখা োয়। ঠিক ডক কা র্ণ এমি 

হয় জািা িা রগর্লও বলা হয়, সূেিার্লার্ক  িা ির্ময  জিয ও ডদর্ি  দদর্ঘি  জিয এমি হর্ি 

পার্ ।  

 

ডকভার্ব এর্ াগ ডচডকিসা ক া োয়? 

 

১। এ র ার্গ  সুডিডদিষ্ট ঔষধ্  র্য়র্ছ োর্ি র াগী আর্ াগয লাভ ক র্ি পার্ । মূি 

রস্টডবলাইজা , এডে সাইর্কাটিক ঔষধ্ এর্ক্ষর্ত্র উর্েখর্োগয।  

২। এডে ডির্প্রর্সে ঔষধ্ ও অর্িক সময় ডবষন্নিাকালীি রদয়া হয়।  

৩। রে ঔষধ্ গুর্লা এ র ার্গ রদয়া হয়, রসগুর্লা আসডক্ত কর্  িা।  

৪। ডকছু ঔষধ্ জরু ী ডভডত্তর্ি িািক্ষডণক উর্ত্তজিা কমার্িা  জিয রদয়া হয় আবা  ডকছু 

ঔষধ্ প্রডির্ াধ্মলূক বযবিা ডহর্সর্ব রদয়া হয়, োর্ি প বিীর্ি এ ধ্ র্ণ  সমসযা  ঝুাঁ ডক কর্ম 

োয়।  

৫। র ার্গ  মাত্রা রবেী হর্ল অর্িক রক্ষর্ত্র র াগীর্ক হাস্পািার্ল ভডিি  ক ার্ি হয়।  

৬। অর্িক সময় মযাডিক অবিায় র াগীর্ক ঔষধ্ খাওয়ার্িা খুব কষ্টসাধ্য হয়।  

৭। সাইর্কার্থ্ াপী বা কাউর্ন্সডলং ঔষর্ধ্  সার্থ্ সার্থ্ রদয়া োয় েডদ র াগী রবার্ঝি রে 

ডিয়ডমি ডচডকিসা গ্রহর্ি িা  অসুিিা পূণি আর্ াগয সম্ভব।  

৮। সঠিক ডচডকিসা ও সহায়িা সঠিকভার্ব গ্রহণ ক া হর্ল , বাই রপালা  ডিজিি া  আর্ াগয 
সম্ভব এবং একটি সুি কমিক্ষম জীবি সম্ভব।  

  



দল ৩ 

দর্ল  ড র্পাটি   
 

বাই রপালা  ডিজ িা  ডক? 

বাই রপালা  ডিজিি ার্   প্রর্কাপ রকমি? 

বাই রপালা  ডিজিি ার্   ডকছু উপসগি উর্েখ করুি? 

ডক ডচডকিসা আর্ছ এ র ার্গ ? 

আ  ডক ডক ডচডকিসা আর্ছ? 

 

  

 

 

 

 

  



গ্রুপ৪ 

ডবষণ্ণিা  
 

এ েব্দ িা া বযডক্ত  কষ্ট বা দঃুখ বা মর্ি  অসখুী  অবিার্ক রবাঝায় এবং রে রকাি বযডক্ত 

িা  জীবর্ি কখর্িা িা কখর্িা ডবষন্নিা অিুভব কর্ র্ছি। ডচডকিসা োর্ে এক িীর্প্রডসভ 

ডিজিি া  বলা হয়।  অর্িক রক্ষর্ত্র ডবষন্নিা বা অসুখী লাগা বা খা াপ লাগা  সার্থ্ সার্থ্ 

ডবষণ্ণিা র াগ বা ডির্প্রডসভ ডিজিি া  এ  পাথ্িকয বুঝর্ি পার্  িা সাধ্া ণ মািষু। কার্জই 

খা াপ লাগা বা মি খা াপ হওয়া আ  ডবষন্নিা র াগ এক িয়।  

 

বযডক্তগি জীবর্ি িািা ঘটিা  কা র্ণ মািষু মি খা াপ বা ডবমষি হর্য় পর্েি। এ ধ্ র্ণ  

সমসযা রকাি র াগ িয় ব ং এগুর্লা হর্ি প্রিযাডহক জীবর্ি  ঘটিা  রপ্রডক্ষর্ি মািুর্ষ  

সহজাি স্বাভাডবক মািডসক প্রডিডক্রয়া। অথ্িাৎ আমার্দ  িািা মািডসক প্রডিডক্রয়া বা 
অিুভূডি স্বাভাডবক ভার্ব হর্ি পার্  রেমিটা ো ীড ক পড বিি ি ঘটিা বা পড ডিডি  

রপ্রডক্ষর্ি হয় (উদাহা ণঃ রদৌোর্ক বুক ধ্ ে  কর্ , ঘাম রব  হয়, বাস রবর্ে োয়)।  

 

ডির্প্রেি বা ডবষন্নিা বলর্ি শুধ্ু মি খা াপ রবাঝায় িা এ  সার্থ্ সার্থ্ অিয সমসযা রেমি 

দডুিন্তা ও থ্াকর্ি পার্ । ডবষণ্ণিা র াগ আম া িখডি বডল, েখি একজি বযডক্ত একটি 

ডিডদিষ্ট সমর্য়  রবেী সময় ধ্র্  ডবষন্নিা ও আর্ া ডকছু সুডিডদিষ্ট সমসযায় রভার্গি এবং িা  

দদিডিি কাজ (বযডক্তগি, পাড বাড ক, সামাডজক, রপোগি) বযাহি হয়।   

 

রববী ব্লু/ রপাস্ট পাটি াম  

 

রববী ব্লু , প্রায় অর্ধ্ির্ক  মর্িা মার্য়র্দ  প্রসব প বিী সমর্য় হর্য় থ্ার্ক। িা া সাধ্া ণি 

ডবষন্নিা, দডুিন্তা, দবূিলিা এবং ডিদ্রাহীিিায় ভুর্গ থ্ার্কি। ঘোখার্িক  রথ্র্ক কর্য়ক ডদি এ 

ধ্ র্ণ  সমসযা থ্াকর্ি পার্ ি। ির্ব এ সমসযাগুর্লা আপিাআপডি ভার্লা হর্য় োয়। রকাি 

ডচডকিসা  প্রর্য়াজি রিই। আ  এ সমসযা রকাি ডবষণ্ণিা র াগ িয়।  

 

আবা  অর্ির্ক  মি খা ার্প  সার্থ্ সার্থ্, ভয় ভয় লাগা, দডুিন্তার্বাধ্ হওয়া, রমজাজ ডখট 

ডখর্ট লাগা ইিযাডদ হর্ি পার্ । খাবার্  অরুডচ বা ঘুর্ম  সমসযা ও থ্াকর্ি পার্ । এ সমসযা 
গুর্লা  জিয অর্িক সময় িার্দ  দদিডিি কার্জ সমসযা হয়, বাচ্চা লালি পালর্ি সমসযা হয়। 

সমসযাগুর্লা দীঘি সময় ধ্র্  চলর্ি থ্াকর্ল এর্ক রপাস্ট পাটি াম ডির্প্রেি বর্ল। আবা  রক্ষত্র 



ডবর্ের্ষ র াগী অস্বাভাডবক আচ ণ কর্  োর্ক রপাস্ট পাটি াম সাইর্কাডসস বর্ল। এ দটুি 

সমসযা  রক্ষর্ত্র মর্িার্ াগ ডবর্েষর্জ্ঞ  প ামেি ডির্ি হর্ব।    

 

রমজ  ডির্প্রডসভ ডিজিি া  

ডবষন্নিা র ার্গ  এ ধ্ ণটি সবর্চর্য় রবেী হয়। রকাি কা ণ ছাো ই বা রকাি ঘটিা  

প বিীর্ি এ র াগ শুরু হর্ি পার্ । ঠিক সুডিডদিষ্ট কা ণ জািা িা রগর্লও , গর্বষিায় জািা 
োয় রে, রের্ি  রে অংে আমার্দ  রমজাজ ডিয়ন্ত্রণ কর্ , রস অংর্ে  কােিক্রর্ম  

অস্বাভাডবকিা  কা র্ি এ র াগ হর্ি পার্ । ির্ব এর্ক্ষর্ত্র রজর্িটিক কা ণ গুরুত্বপূণি।  

ো া দদিডিি িািা চাপ ভার্লা ভার্ব রমাকার্বলা ক র্ি পার্ ি ডকংবা বযডক্ত ডহর্সর্ব বা 
পাড বাড ক জীবর্ি সেল ও ভার্লা আর্ছি িার্দ  ও এ র াগ হর্ি পার্ ।  

সাধ্া ণি রকাি কা ণ ছাোই, িার্দ  ডবষন্নিা অিুভব হর্ি থ্ার্ক, িা া কার্জ কর্মি আগ্রহ 

হাড র্য় রের্লি, খাবা  গ্রহণ বা ঘুর্ম  সমসযা হর্ি থ্ার্ক, ডির্জর্ক খুব রছাট অসহায় বযথ্ি মর্ি 

হয়। রবেী মি খা াপ অিুভব হর্ল আত্মহিযা ডচন্তা বা রচষ্টা ক র্ি পার্ ি।  

িীে মাত্রা  ডবষণ্ণিা র ার্গ র াগী অস্বাভাডবক আচ ণ ক র্ি পার্ ি রেমিঃ একা একা 
অপ্রসাডিক কথ্া বলা, ভয় পাওয়া , সর্িহ ক া, অর্েৌডক্তকভার্ব ডির্জর্ক রদাষী দড দ্র ইিযাডদ 

মর্ি ক া। আ  এই িীে সমসযার্ক সাইর্কাটিক ডির্প্রেি বর্ল।   

 

বাই রপালা  মুি ডিজিি া  

রে বযডক্ত বাই রপালা  মিু ডিজিি ার্  ভুর্গি, িা া চক্রাকার্  কখর্িা ডবষণ্ণিা আবা  কখর্িা 
মযাডিয়ায় আক্রান্ত হি। েখি মযাডিয়া হয়, রস সময় রস অর্িক রবেী খুেী বা েূডিি র্ি থ্ার্ক 

বা অর্িক সময় অিযন্ত  াগাডন্বি থ্ার্কি, ডির্জ  প্রডি অর্েৌডক্তক ভার্ব আত্মডববাসী থ্ার্কি, 

ডির্জর্ক অর্িক ক্ষমিাবাি বা অিযর্দ  রচর্য় আলাদা মর্ি ক র্ি থ্ার্কি এবং রস সংক্রান্ত 

িািা কােিক্রম চাডলর্য় োি। অর্িক রবেীমাত্রায় কথ্া বর্লি পূর্বি  রচর্য়। বাই রপালা  

ডিজিি ার্   ডকছু র াগী  জীবর্ি চক্রাকার্  শুধ্ু মযাডিয়া আক্রান্ত হি ডবর্ষান্নিায় িা া 
রভার্গি িা। বাই রপালা  মুি ডিজিি া  সম্পর্কি  “ বাই রপালা  র াগ ডক” অংর্ে ডবস্তাড ি 

আর্লাচিা  র্য়র্ছ।  

 



 

ডবষণ্ণিা র াগ রকি হয়? 

পড র্বে ও রজর্িটিক কা র্ণ এ র াগ হর্য় থ্ার্ক। অর্িক রক্ষর্ত্র পড বার্  এ র ার্গ  ইডিহাস 

থ্ার্ক এবং আবা  রক্ষত্র ডবর্ের্ষ পড বার্  এ র ার্গ  ইডিহাস পাওয়া োয়িা। বযডক্তগি রকাি 

সমসযা বা দঘূিটিা  প  বযডক্ত  ডবষণ্ণিা র াগ হর্ি পার্ । জীবর্ি  ডবর্েষ ডকছু সমর্য় 

এর্ াগ হর্ি পার্  (প্রসব প ব িী সময়)। অর্িক সময় ডবষণ্ণিা  কা র্ণ বযডক্ত  জীবর্ি 

চাপ বা ডবরুপ পড ডিডি  উদ্ভব হয়, োর্ক সবাই ডবষন্নিা  জিয দায়ী কর্  থ্ার্কি।  

ডকভার্ব ডবষন্নিা ডচডকিসা ক া োয়? 

ডবষণ্ণিা র ার্গ  ডচডকিসা ডিভি   কর্  র ার্গ  িীেিা বা উপসগি গুর্লা  ধ্ র্ি  উপ ।  

১। মৃদ ুমাত্রা  ডবষন্নিা  রক্ষর্ত্র শুধ্ুমাত্র সাইর্কালডজকাল ডচডকিসা রেমিঃ ডসডবটি অিযন্ত 

কােিক ী।  

২। মাঝা ী বা িীে মাত্রা  ডবষন্নিা র ার্গ  রক্ষর্ত্র এডেডির্প্রর্সে িামক ঔষধ্ রদয়া হয়।   

৩। িাছাো আর্ া ডকছু সমসযা ডভডত্তক কাউর্ন্সডলং বা সাইর্কালডজকযাল ডচডকিসা প্রর্য়াজি 

অিুসার্  রদয়া হয়(ডবর্হডভও াল রথ্ াপী, েযাডমডল রথ্ াপী,কাপল রথ্ াপী ইিযাডদ)।  

৪। প্রিযাডহক জীবি োপর্ি পড বিি ি রেমিঃ ো ীড ক বযায়াম এর্ক্ষর্ত্র েলদায়ক একটি 

পদ্ধডি।  

৫। অর্িক রক্ষর্ত্র প্রচডলি ডচডকিসায় েল্প্প্রসু িা হর্ল আব র াগী  িীে আত্মহিযা ডচন্তা বা 
রচষ্টা থ্াকর্ল “ ই ডস টি” িামক ডচডকিসা বযবিা  র্য়র্ছ।  

  



দল ৪ 

দর্ল  ড র্পাটি  

১। ডবষন্নিা র াগ  ডক? 

২। ডবষন্নিা র ার্গ  প্রর্কাপ রকমি?  

৩। ডবষন্নিা র ার্গ  উপসগি ডক ডক? 

৪। ডবষণ্ণিা র ার্গ  ডবডভন্ন ধ্ র্ণ  িাডলকা ডলখুি? 

৫। ডক ডক ডচডকিসা  র্য়র্ছ? 

৬। ডবষণ্ণিা র াগ হর্ি আর্ ার্গয আ  ডক ডক পদ্ধডি অবলম্বি ক া োয়?  

 

 

   



দল ৫ 

ইটিং ডিজিি া  

 

ডক ডক ইটিং ডিজিি া   র্য়র্ছ? 

 

এর্িার্ ডিয়া িার্ভি াসা ও বুর্লডময়া িার্ভি াসা দটুি অিযিম ইটং ডিজিি া ।  

১। এর্িার্ ডিয়া িার্ভি াসা   র াগী া ওজি ঠিক  াখা  জিয খাদয গ্রহর্ণ অডিমাত্রায় ডিয়ন্ত্রণ 

কর্ ি।  

২। বুর্লডময়া িা র্ভাসা  র াগী া খাদয গ্রহর্ণ ডিয়ন্ত্রণ থ্ার্কিা।  

 

এর্িার্ ডিয়া িার্ভি াসা র াগ সাধ্া ণি িরূণীর্দ  মার্ঝ রবেী রদখা োয় এবং প্রডি ২০০ জর্ি 

১ জর্ি  এ র াগ হয়। ির্ব রছর্লর্দ  ও এ র াগ হর্ি পার্ ।  

 

বুর্লডময়া িার্ভি াসা প্রডি ১০০ জর্ি ০১ জর্ি  হর্ি পার্  এবং এর্ক্ষর্ত্র ও রছর্লর্দ  রচর্য় 

রমর্য়র্দ  এ র াগ রবেী হয়।  

 

এর্িার্ ডিয়া িার্ভি াসা  উপসগি গুর্লা ডক ডক? 

i. র াগী  ওজি ১৫ ভাগ কর্ম োয়, কম খাওয়া  জিয। 

ii. একজি বযডক্ত  বয়স অিুোয়ী ওজর্ি  রে স্বাভাডবক সবিডিম্ন মাত্রা রসটা ঠিক  াখর্ি 

অসম্মি হওয়া 
iii. েডদও উক্ত র াগী  ওজি স্বাভাডবর্ক  িুলিায় কম, রস ওজি রবেী হবা  ভর্য় 

খাওয়া রথ্র্ক ডব ি থ্ার্ক বা কম খায়। 

iv. ঋিুস্রাব বন্ধ হর্য় োওয়া 
v. ডির্জ  ো ীড ক গঠি বা আকৃডি ডির্য় ভুল ধ্া ণা, ো  ের্ল ডির্জ  ো ীড ক গঠি 

শুকিা হর্লও ডির্জর্ক রমাটা ভার্ব 

 

বুর্লডময়া িার্ভি াসা  উপসগি ডক ডক?  

 

  



দল ৬ 

 

ডসর্জার্েডিয়া 

ডসর্জার্েডিয়া ডক? 

ডসর্জার্েডিয়া একটি জটিল মািডসক র াগ ো েিক া ১ জি রলার্ক  হর্ি পার্ । এ র ার্গ 

বযডক্ত  ডচন্তা রচিিা অস্বাভাডবকিা রদখা োয়, ো  প্রডিেলি িা  অস্বাভাডবক আচ র্ণ 

প্রকাে পায়। দীঘিডদি ধ্র্  এ র াগ হর্ল বযডক্তর্ত্ব  পড বিি ি হয়।  

সাধ্া ণি ডকর্ো  বয়স বা প্রাি বয়র্স  শুরু  ডদর্ক এ র াগ আ ম্ভ হয়। অর্ির্ক  

ডকছুডদর্ি  জিয এ সাইর্কাডসস থ্াকর্ি পার্  এবং প বিীর্ি আ  িাও হর্ি পার্  আবা  

অর্ির্ক  সা াজীবি ধ্র্  এ সমসযা হর্ি পার্ । শুরুর্ি িীে আকার্  এ র াগ প্রকাে রপর্ি 

পার্  অথ্বা ধ্ীর্  ধ্ীর্  অর্িক ডদি ধ্র্  এ র ার্গ  উপসগি গুর্লা প্রকাে রপর্ি পার্ ।  

এ র ার্গ দধু্ র্ণ  উপসগি লক্ষণীয় রেমিঃ ১) পডজটিভ উপসগি (ডিডলউেি, রহলুডসর্িেি) ২) 

রির্গটিভ উপসগি ( এর্লাডজয়া, এর্ভাডলেি,এিডহর্িাডিয়া ইিযাডদ) 

ডসর্জার্েডিয়া র ার্গ  উপসগি ডক ডক? 

পডজটিভ উপসগিঃ 

১। ডিডলউেিঃ এটা এক ধ্ র্ি  ডচন্তা  সমসযা রেখার্ি বযডক্ত ভুল ধ্া ণা রপাষণ কর্ ি 

িার্ক ডবষয়টি সম্পর্কি  পেিাি েুডক্ত ও প্রমাণ রদয়া  প ও। রেমিঃ বযডক্ত সর্িহ প্রকাে কর্ ি 

রে, িার্ক রকউ ক্ষডি ক া  রচষ্টা ক র্ছি েডদও রস ধ্ র্ণ  রকাি প্রমাি বা রপ্রক্ষাপট রিই 

(ডিডলউেি অে পা ডসডকউেি), আবা  উক্ত বযডক্ত মর্ি ক র্ি পার্ ি, রলাকজি িার্ক 

ডির্য় িািা ধ্ র্ি  কথ্া বলর্ছি ডকন্তু প্রকৃিপর্ক্ষ এ ধ্ র্ণ  রকাি ঘটিা ঘর্টডি (ডিডলউেি 

অে র োর্ ন্স)।  

২। রহলুডসর্িেিঃ এটা একধ্ র্ণ  ভুল অিুভূডি ডকন্তু র াগী রসটির্ক সঠিক মর্ি কর্ ি। 

আমার্দ  পঞ্চ ইডিয় রে সব ডবষয় আম া অিুভব ক র্ি পাড  (রেমি রোিা, রদখা, স্বাদ 

গ্রহণ, ঘ্রাি পাওয়া, স্পেি অিুভূডি) রসগুর্লা  অিুভূডি অস্বাভাডবকভার্ব অিুভব হয়।  

রেমিঃ রকাি েব্দ আর্ে পার্ে িা হর্লও উক্ত বযক্ত েব্দ শুির্ি পাি । এর্ক অডিটড  

রহলুডসর্িেি বর্ল।  



৩। ডিজগিািাইজি ডস্পচঃ রের্হিু িার্দ  ডচন্তা রচিিা বাস্তবিা রথ্র্ক ডবডিন্ন হর্য় োয়, রস 

কা র্ণ িার্দ  কথ্া  মর্ধ্য রকাি সামজসয থ্ার্কিা। িার্দ  কথ্া বািি া অপ্রাসডিক 

অর্েৌডক্তক হয়, আর্গ  কথ্া  সার্থ্ পর্   কথ্া  রকাি সংর্োগ থ্ার্কিা।  

৪। রির্গটিভ উপসগিঃ এর্লাডজয়া-এর্ক্ষর্ত্র র াগী  কথ্া বলায় কর্ম োয় বা কথ্াই বর্লিা। 

এিডহর্িাডিয়া-র াগী রকাি কার্জ আগ্রহ পায়িা। এভডলেি- র াগী রকাি িোচো বা 
চলার্ে া কর্ িা বা খবু কম কর্ ।  

৫। অিযািয- র াগী  সৃ্মডি েডক্ত কর্ম োয়, মর্িার্োগ ডদর্ি পার্ িা।  

 

ডক কা র্ণ ডসর্জাের্েডিয়া হয়? 

রকাি একটি কা র্ণ এ র াগ হয়িা। আধ্ুডিক িািা গর্বষণায় এটা প্রমাডিি রে ডিম্নডলডখি 

িািা ডবষয় সমডন্বি ভার্ব এর্ াগ সৃডষ্টর্ি গুরুত্বপিূি ভূডমকা  ার্খঃ 

১। রজর্িটিক- র াগী  পড বার্   অিযািযর্দ  এ র াগ হওয়া  ইডিহাস বা ঝুাঁ ডক থ্ার্ক। 

২। রের্ি  গঠি- এটা রদখা রগর্ছ এই র াগী  রের্ি  গঠি গি সমসযা  কা র্ণ ডচন্তা বা 
অিুভূডি  সমসযা রদখা রদয়, ো হয়র্িা এক দম শুরুর্ি অথ্িযাি মািৃগর্ভি  রস পডক্রয়া শুরু 

হয়। অথ্িযাি মডস্তর্ে  স্বাভাডবক কােিকাড িায় সমসযা  কা র্ণ উপসগি গুর্লা রদখা রদয়।  

৩। পাড বাড ক কা ণ- পাড বাড ক আবহ বা সম্পর্কি   সমসযা  সার্থ্ এ র ার্গ  রকাি 

সম্পকি  রিই ডকন্তু আর্গ বলা হর্িা বাবা মার্য়  সন্তাির্দ  প্রডি রিডিবাচক আচ ণ এর্ াগ 

সৃডষ্টর্ি প্রভাবক ডহর্সর্ব কাজ কর্ । \ 

৪। পড বার্ে-মািডসক চার্প  কা র্ণ এ র াগ হয়িা। অর্িক সময় র াগী  িা  উপসর্গি  

কা র্ণ অিযন্ত দডুিন্তা গ্রি, ডব ক্ত থ্াকা  কা র্ি িা  সার্থ্ পড বার্   অিযািযর্দ  সার্থ্ 

সম্পর্কি   অবিডি ঘর্ট, ডকন্তু সাধ্া ণ মািষু প বডিি র্ি সম্পর্কি   অবিডি  কা র্ণ এ র াগ 

হর্য়র্ছ বর্ল মর্ি কর্ ি ো ঠিক িয়।   

৫। মাদক- রকাি মাদক স াসড  এ র াগ সৃডষ্ট কর্ িা। ির্ব মাদক গ্রহর্ণ  ের্ল এ র ার্গ  

ঝুাঁ ডক বার্ে আবা  রদখা রগর্ছ অর্িক র াগী া প বিীর্ি মাদকাসক্ত হর্য় পর্েি।  

ভুল ধ্া ণা বা কুসংস্কা  



ডসর্জার্েডিয়া র াগী  সম্পর্কি  সবাই রিডিবাচক বা ভুল ধ্া িা রপাষি কর্ ি ো  

েলশ্রুডির্ি সমার্জ িার্দ র্ক ডভন্ন দডৃষ্টর্ি রদখা হয়।  

ডসর্জার্েডিয়া র াগী া ডক ডবপদ জিক? 

এটা একটা প্রচডলি ভুল ধ্া ণা রে মািডসক র াগী মাত্র বা ডসর্জার্েডিয়া র াগী া ডবপদজিক 

হর্য় থ্ার্ক। ডকন্তু বাস্তডবকভার্ব খুব অল্প সংখযক র াগী অিযর্দ  সার্থ্ ডবপদ জিক আচ ণ 

কর্ । র াগী সঠিক ভার্ব ঔষধ্ গ্রহণ ক র্ল এ ধ্ র্ি  অিাকাংডখি আচ ণ কর্ম োয়।  

ডসর্জার্েডিয়া ডক সা াজীবি ধ্র্  থ্ার্ক? 

অিযািয মািডসক র ার্গ  মিি, ডসর্জার্েডিয়া দীঘি িায়ী। ির্ব  এ র ার্গ  এক িৃিীয়াংে 

র াগী সঠিক ডচডকিসা  ের্ল স্বাভাডবক জীবি োপি ক র্ি পার্ ি।  

ডসর্জার্েডিয়া র ার্গ  ডচডকিসা ডক? 

এ র ার্গ  মূল ডচডকিসা ঔষর্ধ্  মাধ্যর্ম। সাইর্কালডজকযাল ডচডকিসা সহায়ক ভূডমকা 
 াখর্ল ও ঔষধ্ ছাো এ র াগ ডিয়ন্ত্রণ সম্ভব িয়। িায়ার্বটিস ডকংবা উচ্চ  ক্ত চাপ ডিয়ন্ত্রর্ি 

রেমি ডিয়ডমি ঔষধ্ রখর্য় রের্ি হয়, ঠিক রিমডি এ র ার্গ ঔষধ্ ডিয়ডমি রখর্য় রের্ি হয়। 

এডে সাইর্কাটিক ঔষধ্ এ র ার্গ বযবহৃি হয়। মুর্খ খাওয়া  টযাবর্লট বা ইির্জকেি 

 র্য়র্ছ। সাধ্া ণি রে সব, র াডগ মুর্খ খাবা  রখর্ি অস্বীকৃডি জািাি বা ঔষধ্ গ্রহণ কর্ ি 

িা িার্দ  রক ইির্জকেি রদয়া হয়, ো দীঘি ডদি ধ্র্  কাজ কর্ ।  

সাইর্কালডজকযাল ডচডকিসা  মর্ধ্য- র াগী  পড বার্   রলাকজর্ি  র াগী  সার্থ্ আচ র্ণ  

ধ্ ণ, িার্ক ধ্ীর্  ধ্ীর্  স্বাভাডবক জীবর্ি  কার্জ েুক্ত ক া সহ রবে ডকছু সডিডদিষ্ট 

সাইর্কালডজকযাল রথ্ াপী  র্য়র্ছ।  

 

  

 

 

  



 

দল ৬ 

দর্ল  ড র্পাটি  
 

১। ডসর্জার্েডিয়া ডক ? 

২। এ র ার্গ  প্রর্কাপ রকমি? 

৩। এ র ার্গ  উপসগি ডক ডক? 

৪। ডক ডক ডবষয় এ র াগ আ র্ম্ভ ভূডমকা  ার্খ? 

৫। ডক ডক ধ্ র্ণ  ডচডকিসা এ র ার্গ  রক্ষর্ত্র প্রচডলি আর্ছ? 

৬। আ  ডক ডক সহায়িা ডসর্জার্েডিয়া র াগীর্ক রদয়া রের্ি পার্ ? 

 

  



গ্রুপ ৭ 

ওডসডি 

ওডসডি ডক? 

ওডসডি একটি মািডসক র াগ ো রের্ি  ডকছু সাডকি ট বা অঞ্চর্ল  অস্বাভাডবক কােিক্রর্ম  

ের্ল সৃডষ্ট হয় এবং অবর্সেি ও কম্পালেি িামক দরু্টা উপসগি দি ী কর্ । এ র ার্গ  ের্ল 

বযডক্ত অোডচি বা অডিিাকৃি ভার্ব ডকছু ডচন্তা কর্  এবং রস ডচন্তা রথ্র্ক পড ত্রাণ পাওয়া  

জিয বাধ্য হর্য় ডকছু আচ ণ কর্ ।  

বযডক্ত  মর্ি  রভি  ডভি  েখি অডব ি, কা ণ ছাোই অপ্রর্য়াজিীয় ডকছু ডচন্তা বা 
ছডব/কল্পিা  ঘুর্  ডের্  চর্ল আর্স, এবং এ ধ্ র্ণ  অপ্রর্য়াজিীয় ডচন্তা িা  কার্ছ অস্বডিক  

মর্ি হয় ও িা রথ্র্ক রস রবড র্য় আসর্ি চাইর্লও অপা গ , রসসব ডচন্তা রক অবর্েসি বর্ল। 

অর্িক ধ্ র্ণ  অবর্েসি আর্ছ, রেমিঃ ে ী  ময়লা হর্য় োর্ি, আোহ  ডবরুদ্ধ ডচন্তা, 
ডকংবা রকাি রেৌি দেৃয ইিযাডদ।   

আ  এই অোডচি ডচন্তা  রপ্রডক্ষর্ি সষৃ্ট মািডসক অডি িা রথ্র্ক পড ত্রাণ পাওয়া  লর্ক্ষয 
র াগী ডকছু সুডিডদিষ্ট আচ ণ কর্  থ্ার্ক ো  ের্ল সামডয়ক সমর্য়  জিয িা  ডচন্তাগুর্লা দ ূ 

হয় এই আচ ণর্ক কম্পালসি বর্ল। রেমিঃ হাি বা  বা  রধ্ায়া, রচক ক া, গণিা ক া 
ইিযাডদ। এ ধ্ র্ণ  আচ ণ গুর্লা র াগী  এক পেিার্য় অভযার্স পড ণি হয় এবং র াগী 
অর্িকটা বাধ্য হর্য় ক র্ি থ্ার্ক। এ  ের্ল িা  দদিডিি জীবর্ি  কাজ কমি ধ্ী  হর্য় পর্ে 

এবং রে রকাি কার্জ রদ ী হর্য় োয়। েলশ্রুডির্ি জীবি োপর্ি  স্বাভাডবক গডি বযহি হয়।  

ওডসডি রে রকাি বয়র্স হর্ি পার্  ির্ব রবেী  ভাগ রক্ষর্ত্র ২০ বছর্   পরূ্বি শুরু হয় এবং 
েিক া ২-৩ ভাগ রলার্ক  জীবর্ি রকাি িা রকাি সময় এ র াগ হর্ি পার্ ।  

 

ডক কা র্ণ ওডসডি হয়? 

পড র্বে ও রজর্িটিক কা র্ণ এ র াগ হয়। সাম্প্রডিক গর্বষিায় রদখা রগর্ছ, বযার্ক্টড য়াল 

ইির্েকের্ি এ র াগ হর্ি পার্ । মূলি রের্ি  একটি ডিডদিষ্ট সাডকি ট বা অঞ্চর্ল  স্বাভাডবক 

কােিকাড িা  অসামজর্সয  কা র্ণ এ ধ্ র্ণ  অবর্েসি ও কমপালেি হর্য়থ্ার্ক।  

 



ওডসডি ডকভার্ব ডচডকিসা ক া োয়? 

মািডসক র ার্গ  ডচডকিসা  প্রধ্াি দটুি ধ্ ণ অথ্িাৎ ঔষধ্ ও সাইর্কার্থ্ াপী  মাধ্যর্ম এ 

র াগ ডিয়ন্ত্রণ ক া োয়। এখর্িা পেিন্ত রকাি, এডে ওডসডি ঔষধ্ আডবেৃি হয়ডি ির্ব রদখা 
রগর্ছ এস এস আ  আই/ ডক্লডমপ্রাডমি সহ ডবডভন্ন এডে ডির্প্রর্সে এ র ার্গ কােিক ী। র াগ 

ভার্লা িা হর্ল অর্িক রক্ষর্ত্র এডে সাইর্কাটিক ঔষধ্ রদয়া  হয়। সাইর্কার্থ্ াপী এ র ার্গ  

ডচডকিসা খুব ই গুরুত্বপিূি পদ্ধডি। এি ডবর্হডভও াল রথ্ াপী ও কগডিটিভ রথ্ াপী রদয়া হয় 

ো  একটি ডবর্েষ িাম আর্ছ, ERP.  

 

 

 

  



দল ৭ 

দর্ল  ড র্পাটি  
১। ওডসডি ডক? 

২। ওডসডি র ার্গ  প্রর্কাপ রকমি? 

৩। এ র ার্গ  উপসগি ডক ডক? 

৪। ডক ডক ডবষয় রক এ র ার্গ  কা ণ ডহর্সর্ব ডবর্বচিা ক া হয়? 

৫। ওডসডি  ডক ডক ডচডকিসা আর্ছ? 

৬। আ  ডক ডক পন্থা এ র ার্গ  ডচডকিসায় সহয়ায়ক? 

 

  



গ্রুপ ৮  

ডপ টি এস ডি 

 

ডপটিএসডি র াগ ডক?  

 

মৃিুয  আেংকা থ্াকর্ি পার্ , এমি রকাি বে ধ্ র্ি  দঘূিটিা  রপ্রডক্ষর্ি এ র ার্গ  উদ্ভব 

হয়, রেখার্ি বযডক্ত  স্বাভাডবক চাপ প্রসূি প্রডিডক্রয়া  কােিকাড িায় সমসযা রদখা রদয়। 

সাধ্া ণি রকাি দঘূিটিা বা রিডিবাচক পড ডিডি  কা র্ণ মািডসক রে প্রডিডক্রয়া হয়, 

সমর্য়  সার্থ্ সার্থ্ িা ধ্ীর্  ধ্ীর্  কর্ম োয়। ডকন্তু এ রক্ষর্ত্র উক্ত ঘটিা  রপ্রডক্ষর্ি েখি িা  

মািডসক ও ো ীড ক প্রডিডক্রয়া অস্বাভাডবকভার্ব দীঘি িায়ী হয় এবং িা  বযডক্তগি, 

পাড বাড ক, সামাডজক বা রপোগি জীবর্ি  স্বাভাডবক কাজকর্মি বযাঘাি ঘর্ট িখি িার্ক 

ডপটিএসডি বলা হয়।  

 

এর্ক্ষর্ত্র র াগী ডকছু ো ীড ক ও ডকছু মািডসক উপসর্গি  কথ্া উর্েখ কর্ ি আ  রসগুর্লা 
হর্লাঃ দডুিন্তা লাগা, ভয় লাগা, ঘুম িা হওয়া, রমজাজ ডখট ডখর্ট লাগা, দসু্বপ্ন রদখা, বুক ধ্ ে  

ক া , বাস প্রবাস দ্রুি হওয়া, পু ার্িা ঘটিািল বা রস ডবষয় সংডিষ্ট রে রকাি ডকছু এডের্য় 

চলা ইিযাডদ। অর্িক সময় রের্কাি দঘূিটিা বা রিডিবাচক অডভজ্ঞিা  প  বযডক্ত  এ 

ধ্ র্ি  সমসযা গুর্লা রদখা ডদর্ি পার্  ডকন্তু রসটা এডকউট রেস ডিজিি া  িার্ম অডভডহি 

ক া হয়। ির্ব সমসযা গুর্লা েখি ডিি মার্স  রবেী সময় রথ্র্ক োয়, িখি িার্ক 

ডপটিএসডি বলা হয়।  

 

ইদাডিং দদিডিি জীবর্ি  রিডিবাচক ডবষয় রেমিঃ প ীক্ষায় খা াপ ক া, কার্ া সার্থ্ 

সম্পকি  ডছন্ন ক া ইিযাডদ সমসযার্ক িমা িার্ম অডভডহি ক া হয়। ির্ব মর্ি  াখর্ি হর্ব এ 

ধ্ র্ণ  িমা বা চাপমূলক পড ডিডি  রপ্রডক্ষর্ি এডকউট রেস ডিজিি া  বা ডপটিএসডি হয়িা।  

 

ডক কা র্ি ডপটিএসডি হয়? 

 

অিযািয মািডসক র ার্গ  রচর্য় বযডিক্রম হর্লা, এ র ার্গ  শুরুর্ি সবসময় ই একটি 

বযডক্তগি মা াত্বক ঘটিা ঘর্ট। ির্ব িিুি গর্বষিায় রদখা রগর্ছ, রকাি বযডক্ত  রক্ষর্ত্র িা 
র াগ আকার্  প্রকাডেি িা ডিভি   কর্  রজর্িটিক কা র্ি  উপ ।  

 

 



ডপটিএসডি র ার্গ  ডচডকিসা ডক? 

অিযািয র ার্গ  মর্িাই এর্ক্ষর্ত্র সাইর্কালডজকযাল ডচডকিসা ও ঔষর্ধ্  মাধ্যর্ম ডচডকিসা 
ক া হয়। এর্ক্ষর্ত্র এডেডির্প্রর্সে বযবহৃি হয়। সাইর্কালডজকাল ডচডকিসা  মর্ধ্য 
ডবর্হডভয় াল রথ্ াপী ও কগডিটিভ রথ্ াপী রদয়া হয়। এখর্ি মর্ি  াখর্ি হর্ব , আধ্ুডিক 

েুর্গ ডমডিয়া িািা িথ্য প্রচার্   জিয এ ধ্ র্ণ  দঘূিটিায় পডিি র াগীর্দ  বা বা  

সাক্ষািকা  ও রসই মা াত্বক ঘটিা  বণিিা রজা  কর্  শুির্ি চাি। ো এর্কবার্ ই অিুডচি, 

র াগী রস্বিায় বণিিা ডদর্ল, রসটা রোিা রের্ি পার্ , ডকন্তু রজা  পূবিক রস ঘটিা শুির্ি চাইর্ল 

িা উক্ত বযডক্ত  জিয ক্ষডিক । িাছাো দদিডিি জীবর্ি  স্বাভাডবক রূটিি রমর্ি চলা, 
রেমিঃ খাদয গ্রহণ, পেিাি ঘুম, পড বা  ও বনু্ধ বান্ধর্ব  সাডন্নধ্য ইিযাডদ র াগ আর্ ার্গয 
সহায়ক। অর্িক র াগী সমসযা উর্ত্তা র্ি  জিয মাদকাসক্ত হর্য় পর্েি, রস ডদর্ক পড বার্   

সিকি  থ্াকা উডচি।  

  

  



দল৮ 

দর্ল  ড র্পাটি  
১। ডপটিএসডি ডক? 

২। ডপটিএসডি র ার্গ  প্রর্কাপ রকমি? 

৩। ডপটিএসডি র ার্গ  উপসগি ডক ডক? 

৪। ডক ডক ডচডকিসা  র্য়র্ছ এ র ার্গ ? 

৫। আ  ডক ডক সহায়িা র াগার্ ার্গয  জিয েলপ্রসু? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



মডিউল ৪ 

প্রস্তুডি 

মানডিক র াগ র াগগ  অড জ্ঞিা ও পড বাগ   িদিযগদ  ডনগেগদ  মগযয র াগাগ াগগ  

গুরুত্ব 

িা  কথা 

এ অংগে, ছাত্র ছাত্রী া মানডিক র াগাক্রান্ত িম বয়িী রছগল রমগয়গদ  অড জ্ঞিা  কথা 
শুনগব। এগি িা া িাগদ  র াগগ  উপিগগ, ডিডকিিা, র াগগ  ফলশ্রুডিগি িাগদ  দদনডিন 

েীবগন ডক ডক াগব প্র াব রফগলডছগলা, িাগদ  উপগদে বা মন্তবয ইিযাডদ রদখাগনা হগব।  

ছাত্র ছাত্রীগদ গক পৃথক দল গঠন কগ , ড ডিও রি রদখাগনা রছগলগমগয়গদ  েীবগন ডক াগব 

প্র াব রফগলডছগলা িা িনাক্ত ক গব। িাগদ  রক আগ া দগু া ডবষয় িম্পগকগ  অবগি ক া 
র মনঃ ১। আডম ডক াগব বাবামাগয়  িাগথ বযবহা  ক গবা ২। আডম আমাগক ডক াগব 

িামলাগবা?  

ডেক্ষণ উগেেয 

ছাত্র ছাত্রী ডেখগব  

 র  একেন বযডক্ত  েীবগন মানডিক র াগ ডক াগব প্র াব রফগল 

 ডিডকিিা ও পড েগন  িহায়িা  গুরুত্ব রবাঝা 
 বাবা মাগয়  িাগথ িাগথ ডকগো  বয়গি  িন্তান রদ  র াগাগ াগগ  গুরুত্ব 

মূল আগলাডিি ডবষয় 

 মানডিক র াগ এমন একটি ডবষয়  া মানুগষ  েীবন রক ি ািড  প্র াডবি কগ । 

 িাযা ণি মানডিক র াগ দীগগস্থায়ী হগলও , িঠিক ডিডকিিা ও িহায়িা  মাযযগম 

একেন বযডক্ত কমগক্ষম েীবন  াপন ক গি পাগ ন।  

 িরুন ডকগো  ডকগো ীগণ িঠিক  াগব ডবষয়গুগলা রবাগঝ এবং কা গক ী াগব 

বাবামাগয়  িাগথ রি ডবষগয় আলাপ বা র াগাগ াগ ক গি পাগ ।  

ডেক্ষক ডেডক্ষকাগদ  প্রস্তুডি  



ডেক্ষক ডেডক্ষকা গণ মিীউল ৬ ও ড ডিও ৬ টি রদগখ  াখগবন। রিগুগলা আগগ রথগক রদগখ 

 াখগল ছাত্র ছাত্রীগদ  রক মানডিক র াগগ  প্র াব িম্পগকগ  রবাঝাগি িহে হগব।  

কা গক্রম ১- ড ডিও ডিিকােন েী  

কা গক্রম ২- ডকগো  ডকগো ী ও বাবা মা 

 

প্রস্তুডি 

 ড ডিও গুগলা রদখাগনা  প্রস্তুডি ডনগয়  াখা  
 কডম্পউ া  ও প্রগেক্ট  ঠীক  াখা  
 প্রডিটি ডেক্ষাথী  েনয ড ডিও ডিিকােন েীগ   ফগ াকডপ  াখা 
 খুগে  াখা- ১। আডম ডক াগব বাবামাগয়  িাগথ বযবহা  ক গবা ২। আডম আমাগক 

ডক াগব িামলাগবা? 

 

উপক ণ 

 ইন্টা গন  এ  মাযযগম ড ডিও রদখাগনা  বযবস্থা 
 ড ডিও ডিস্কােন েী  

 হযান্ড আউ - ১। আডম ডক াগব বাবামাগয়  িাগথ বযবহা  ক গবা ২। আডম আমাগক 

ডক াগব িামলাগবা? 

 

মূল বািগ া 

আত্মহিযা িম্পডকগ ি মুল বািগ া-আত্মহিযা ডিন্তা  অথগ হগে উক্ত বযডক্ত  িাহা য প্রগয়ােন। 

ডকগো  বা িরুন িরুণীগদ   াগদ  এ য গণ  আত্মহিযা ডিন্তা আগি বগয়ােযষ্ঠগদ  রকউ 

দাডয়ত্ব ডনগয় িঠিক মানডিক স্বাস্থয রপোেীডব  প ামেগ রনয়া  বযবস্থা কগ  রদয়া।  

  



কা গক্রম ১ 

ড ডিও ডিিকােন েী   

উগেেয 

 একেন বযডক্ত  েীবগন মানডিক র াগ ডক াগব প্র াডবি কগ  িা োনা 
 প্রডিটি র াগগ  পথৃক পথৃক অড জ্ঞিা গুগলা দলবদ্ধ াগব রখয়াল ক া 

ডক াগব 

১। ডেক্ষাথীগদ গক অবগি ক া ড ডিও িম্পগকগ -  া মূলি মানডিক র াগাক্রান্ত রছগল 

রমগয়গদ  েীবগন  বাস্তব অড জ্ঞিা  কথায় যা ণ কগ গছ।  

ড ডিও রদখাগনা  প্রাক্কাগল ডেক্ষাথীগদ গক পৃথক দগল  াগ কগ  রফলা এবং প্রডিটি দগল 

আলাদা আলাদা ড ডিও প্রদেগন ক া ও িাগদ  িাগথ আগলািনা ক া।  

২। প্রডিটি দল িাগদ  ড ডিও রদখগব 

৩। প্রডিটি দগল  িদিয া ড ডিও রদখা  প  ডনে ডনে আগলািনা ডিিকােন েী  এ ডলগখ 

 াখগব এবং িবা  েী  গুগলা একত্র কগ  প বিীগি একেন উক্ত দগল  হগয় িবা  আগলািনা 
িংগক্ষগপ  প্রস্তুি ক গবন।  

৪। প্রডিটি দগল  এক েন কগ  ডনে ডনে দগল  আগলািনা  িা কথা িব দগল  উগেগেয 
অবগি ক গবন।  

৫। আগলািনা িাডলগয়  াওয়া  েনয ডনগি  প্রশ্নগুগলা ক গি হগব-  

 ডক ডক র াগ িম্পগকগ  উক্ত ড ডিও গুগলা রি বলা হগয়গছ? 

 ডক ডক িাহা য বা ডিডকিিা িা া গ্রহণ কগ ডছগলা? 

 িা া ডক পগ   াগলা হগয়ডছগলা?  

৬। ড ডিও রদখা  প  ডেক্ষাথীগদ  মগযয রকান প্রশ্ন এগিডছগলা ডকনা, রি গুগলা আগলািনা  

প  উক্ত রিেন রেষ ক া 

 

 



আত্মহিযা  ডিন্তা 

ডকগো  বয়গি ডবষণ্ণিা েডনি আত্মহিযা একটি কমন িমিযা। এবং এগক্ষগত্র বা ংবা  

এয গণ  ডিন্তা মাথায় র া া বা প্রকাে ক া  মাগন হগে উক্ত বযডক্ত  এখন িাহা য প্রগয়ােন। 

ডেক্ষাথীগদ  এ া অবেযই বুঝগি হগব এয গণ  বা ংবা  ডিন্তা আিা  গুরুত্ব হগে িাগক 

অবেযঅই েরু ী ড ডিগি মানডিক স্বাস্থয িংডিষ্ট রপো েীডব  িহায়িা গ্রহণ ক া। এবং  ডদ 

িা  ডেক্ষা প্রডিষ্ঠাগন কাউগেল  থাগক িা হগল িা  ে ণাপন্ন হওয়া।  

 

ডেক্ষাথীগদ  েনয  

অগনক সু্কগল আলাদা িংগঠন আগছ  া া, মানডিক র াগ িম্পগকগ  িগিিনিা মলূক 

বক্তবয ডদগি পাগ । আপনা  এলাকা বা েহগ   ডদ এয গণ  ডবগষষ বযডক্ত বা িংস্থা 
থাগক িাহগল আপডন এ উগদযাগ ডনগি পাগ ন।  

  



কা গক্রম ১ /ডিস্কােন েী  

 

মানডিক র াগগ  ডক ডক উপিগগ বলা হগয়ডছগলা? 

ডক াগব উপিগগ গুগলা র াগী  েীবন রক প্র াডবি কগ ডছগলা? 

মানডিক র াগ ডক ঐ বযডক্ত  েীবগন িমিযা  িৃডষ্ট কগ ডছগলা? রকান ডদক রথগক? 

ঐ বযডক্ত ডক য গণ  ডিডকিিা রপগয়ডছগলা? 

ডক ডক ডবষয় ঐ বযডক্ত  আগ াগগয  রক্ষগত্র িহয়ক  ূডমকা র গখডছগলা? 

মানডিক র াগ িম্পগকগ  োনা বা রবাঝা  রক্ষগত্র ড ডিওডি রি ঐ র াগী  উগেগেয 
আপনা  প্রশ্ন ডক?  

  



কা গক্রম ২ 

 

িন্তান এবং বাবা মা 
 

উগেেয 
 

 ডেক্ষাথীগদ  রক উক্ত ডবষয় িম্পগকগ  িগিিন ক া।  

 বাবা মাগয়  িাগথ িাগদ  র াগাগ াগগ  গুরুত্ব অনযুাবন ক গি িহায়িা ক া  
ডক াগব  

 

১। ডবি ণ ক া 
২। ১০ ডমডন  িময় রদয়া পুগ া ক্লাি রক  

৩। ডেক্ষাথী া ডনগে া িাগদ  নিুন রেখা িথয ডলগখ  াখগব।  

৪। িাগদ  রক বাবা মাগয়  িাগথ ডবষয়গুগলা আগলািনা ক া  েনয উিিাডহি ক া।  

 

  



 

 

 



মডিউল ৫ 

প্রস্তুডি 

সাহায্য সহয়িা চাওয়া 

সার কথা  

ডকভাবে আমরা ডসদ্ধান্ত ডিবো যয্, একজি েযডি স্বাভাডেক এর িুলিায় কম ো যেশী চাপ 

অিুভে করবেি ো চাবপ আবেি? যকাি অেস্থায় একজি েযডি ডেবশষবের পরামশশ ডিবেি? 

মািডসক অসুডেধা ো যরাবের জিয ডচডকিসক এর পরামশশ যিয়ার ডেষয়টি জটিল। যকিিা 
অবিবকই জাবিি িা ঠিক যকাি যকাি পডরডস্থডি ো অসুডেধার যেবে কখি পরামশশ ডিবি 

হবে। অবিবক হয়বিা অোিিার কারবে ো কুসংস্কার ো ডিধাগ্রস্থিা ো সামাডজক 

যলাকলজ্জার ভবয় পরামশশ যিয়া যথবক ডেরি থাবকি।  

য্খি যকউ এটা েুঝবি পাবরি, সাহায্য চাওয়ার ফবল িাবের ডিবয় ভুল ধারো করা হবে িা 
এেং িারা সঠিক ভাবে জাবিি কার কাে যথবক সাহায্য ডিবি হবে, িখি িারা সাধারেি 

সাহায্য চাি ডেবশষবের কাে যথবক। প্রাথডমক অেস্থায় যকাি সমসযা ো যরাবের ডচডকিসা 
গুরুত্বপূেশ এেং িাবি সমসযা সমাধাি ো যরাে আবরাবেযর সম্ভােিা যেডশ থাবক।  

এই অধযায় মূলি সাহায্য চাওয়া সংডিষ্ট িািা ডেষয় ডিবয় আবলাচিা করা হবে এেং সাবথ 

সাবথ সু্কল ো সু্কবলর োইবর কার কাবে ো যকাথায় একজি মািুষ িার সমসযা ো যরাবের 

জিয সাহায্য চাইবেি িা সম্পবকশ  ধারো যেয়া হবে।  

ডশেে উবেশয 

এ অধযাবয় োে োেীরা য্া ডশখবে 

১। যোঝা যয্ , যয্ যকাি েযডির জীেবি চাপ যমাকাবেলা করার যেবে ো অবিক যেশী চাবপর 

পডরডস্থডি যি ডচডকিসবকর পরামশশ যিয়া ইডচি 

২। এটা যশখা যয্, চাবপর পডরডস্থডিবি মািুবষর স্বাভাডেক ো সহজাি শারীডরক মািডসক 

প্রডিডিয়া ডক ডক এেং যকাি পয্শাবয় েযডির মািডসক স্বাস্থযবসোর সহায়িা ডিবি হবে।  

৩। োে োেীবের ধারিা যেয়া যয্, এ ধরবের সমসযা ো অসুস্থিায় কার কাবে মািডসক স্বাস্থয 
যসোর জিয পরামশশ চাইবে।  



৪। ডেেযালবয়র যকাি েযডি মািডসক স্বাস্থয যসো যেয় িা সিাি করা 

৫। এলাকা ো শহবরর যকাথায় যকাথায় মািডসক স্বাস্থয যসো পাওয়া য্ায় এেং মাডিডসক 

যরােীবের ও িাবের পডরোবরর সেসযবের সমন্ববয় েড়া সংেঠি গুবলার িথয ো ঠিকািা 
জািা।  

 

মূল আবলাচয ডেষয় 

েীর্শ যময়ােী শারীডরক যরাবের মিই মািডসক যরাে কায্শকরীভবে ডচডকিসাবয্ােয। 

িািা ধরবের যিডিোচক ধারো ো কুসংস্কার , এবরাে ডচডকিসার যেবে প্রডিেন্ধকিা সৃডষ্ট 

কবর।  

য্ি দ্রুি ডচডকিসা করা য্ায়, যরাে আবরাবেযর সম্ভােিা িবিা যেশী থাবক।  

েবেষিা প্রাপ্ত কায্শকরী ডচডকিসার মাধযবম মািডসক যরাে ডিরাময় ও ডিয়ন্ত্রে করা য্ায়।  

ডেডভন্ন ভাবে একজি েযডি মািডসক সমসযার জিয সাহায্য চাইবি পাবর।  

 

ডশেক ডশডেকাবের প্রস্তুডি 

১। ক্লাবসর পূবেশই কায্শিম ও হযান্ড আউট গুবলা ভাবলাভাবে পবড় যিয়া 

২। পাওয়ার পবয়ন্ট- ডচডকিসা ও আবরােয- যেবখ যিয়া 

৩। োে োেীবের জিয িথয- শহবরর যকাথায়, যক মািডসক স্বাস্থয যসো প্রোি কবর। 

 

কায্শিম 

১। কায্শিম১- পাওয়ার পবয়ন্ট যপ্রবজবন্টশি-ডচডকিসা ও আবরােয 

২। কায্শিম২-সাহায্য  

৩। কায্শিম৩- আমার স্বাস্থয ডজোসা 

 



 

পুেশ প্রস্তুডি 

১। কডমউডিটি র মািডসক স্বাস্থয যসোর িথযাডে 

২। পাওয়ার পবয়ন্ট যপ্রবজবন্টশবির জিয-লযাপ্টপ, পবজক্টর।  

  



কায্শিম ১ 

পাওয়ার পবয়ন্ট যপ্রবজবন্টশি- ডচডকিসা ও আবরােয 

উবেশয 

১। োে োেীরা েুঝবি পারবে ডক ডক ডচডকিসা প্রচডলি আবে এেং এবের কায্শকারীিা 
যকমি 

২। িারা েুঝবি পারবে যেশীরভাে মািডসক যরাে কায্শকরীভাবে ডচডকিসা করা য্ায় এেং 
সময়মবিা সহায়িা গ্রহে ফলপ্রস ূ

ডকভাবে 

ওবয়ে সাইট যেখা  

 

 

যেেীকবে আবলাচিা 

োে োেীবের সাবথ আবলাচিা করা যয্, এ যপ্রবজবন্টশি এ িারা ডক ডক গুরুত্বপূেশ ডেষয় লেয 
কবরবে 
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সহায়িা গ্রহে 

উবেশয 

ডশোথীবের ডেডভন্ন পডরডস্থডির সাবথ পডরচয় কবর যেয়া যয্বেবে িাবের েড়বের সহয়িা 
গ্রহে প্রবয়াজি 

ডকভাবে 

১। ডশোডথশবের যক অেেি করা যয্, িাবেরবক ডকেু সমসযা যেয়া হবে এেং িারা যস 

পডরডস্থডি গুবলা ডকভাবে সমাধাি কবর িা লেয করা হবে 

২। ডশোথীবের যক ডকেু েবল ভাে হবয় যোল হবয় েবে েলা হবে 

৩। হযান্ড আউট প্রোি করা হবে, য্াবি ডেডভন্ন সমসযা ো পডরডস্থডির কথা উবেখ আবে  

৪। প্রডিটি ডশোথী অংশ গ্রহে করবে 

৫।  সোর ডিবজবের অধযকার আবলাচিা যশষ হবল িাবের যক ডিম্ন ডেডখি প্রশ্ন করা হবে- 

েবল যকাি ডিমি ডেল ডকিা, ডকভাবে সেবচবয় ভাবলাভাবে সমসযা সমাধাি করা 
যয্বিা? 

যয্সে পডরডস্থডি আবলাডচি হবয়বে , িার মবধয যকাি পডরডস্থডি িাবের যেবে যেশী 
হয়? 

 যকাি পডরডস্থডি িাবের কাবে সেবচবয় যেশী চাপমূলক মবি হবয়বে? 

 ডক ডক ধরবের সমসযার এই পডরডস্থডিবি সাহায্য গ্রহবে োধাপ্রাপ্ত কবর থাবক? 

যকাি যকাি ডেষয়গুবলা একজি েযডিবক এ ধরবির পডরডস্থডিবি অপবরর কাে যথবক 

সাহায্য ডিবি উিদু্ধ করবে।  

৬। ডেিরি করা- “ডকেু ডেষয় য্া স্বাভাডেক মবি হবেিা”  
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হযান্ড আউট 

ডক করা য্ায় য্ডে................................. 

১। য্ডে যিামার েনু্ধ খেু মি মরা হবয় থাবক এেং েবল যয্ যস আর পড়াবলখা করবেিা, সু্কল 

যেবড় ডেবে 

২। যিামার যকাি েনু্ধ য্ডে খাোর গ্রহবি খুে ডিয়ম পালি কবর এেং অডিমাোয় ওজি কম 

মবি হয় ডকন্তু যস মবি কবর িার ওজি অবিক যেশী এেং যস যমাটা হবয় য্াবে স্বাভাডেক 

খাোর যখবল 

৩। যিামার োোর সাবথ যিামার মাবয়র োড়াোডড়র পর, যিামার ভাই যোবিরা ডিবজবের 

যখয়াল খশুী মবিা চলবে, িারা সারাডেি োি োজিা যখলাধূলা খাওয়া োওয়া ডিবয় েযে, 

ডিজবের পড়াবলখা করবেিা। িুডম ও যিামার েনু্ধ োন্ধে যিামার োো মাবয়র ডেষয়টি 

েবলাডি 

৪। সু্কবলর এমি একটি ডেষয়, য্া প্রডিডেি সকাবল র্ুম যথবক উঠবলই যিামাবক পীড়া যেই, 

এেং একারবে িুডম খুে অস্বডস্থ যোধ কবরা 

৫।  

৬। যিামার ক্লাবস এমি যকউ আবে যয্ প্রডিডেি মাডরজয়ুািা গ্রহে কবর। িার সাবথর েনু্ধরা 
শুধুমাে সপ্তাহাবন্ত এটি গ্রহে কবর অিয সময় িা। এেং সোই িাবক ডিবয় ঠাট্টা ডেদ্রুপ কবর। 

িাবক খুে ডেমষশ যেখায় সেসময়।  

৭। যিামার েনু্ধ ডকেু ডেি য্ােি, ডকেু ঔষধ ো টযােবলট খাবে এেং প্রায় ই েবল এগুবলা 
েযাথার ঔষধ  

৮। যিামার যকাি েনু্ধ যেশ ডকেুডেি য্ােি অস্বাভাডেক আচরে করবে, িাবক সেসময় মি 

মরা যেখায়, যস িার ডপ্রয় ডজডিস পে অিযবের ডেবয় ডেবে। যস েবল যয্, িার আবশ পাবশর 

সোই িাবক োড়া ভাবলাই থাকবে। িার মবর যয্বি ইবে হয় এেং যস োরে কবরবে যয্, এসে 

কথা যয্ি কাউবক েলা িা হয় 



৯। যিামার ক্লাবস একজি সহপাঠী আবে, য্াবক যকউ কখি ও যখয়াল কবরিা, ডেডভন্ন সময় 

িাবক ডিবয় সোই ঠাট্টা ডেদ্রুপ কবর। িার সাবথ যকউ কথা েবলিা। ক্লাবসর ডশেক ডশডেকা 
রা ও িার েযাপাবর যিমি যখয়াল কবরিা 

১০। যিামার একজি েনু্ধ সম্প্রডি প্রায়ই সু্কবল আবসিা ো অডিয়ডমি হবয় পবড়বে  

১১। যিামার এক েনু্ধর োো/মা মািডসক যরােী। অবিক সময় িার োো/মাবয়র যরাে 

যেবড় যেবল যিামার েনু্ধর র্বরর কাজ করবি হয় এেং যসকারবে সু্কবল ও অডিয়ম হয়। িুডম 

যিামার েনু্ধর েযাপাবর যয্ এ িথয জাবিা, িা আোর যিামার েনু্ধ জাবিিা। যিামার মা 
প্রডিবেশীর কাবে যথবক যিামার েনু্ধর োো/মা সম্পবকশ  এ িথয যপবয়বে 

১২। যিামার ক্লাবসর এক সহপাঠি আবে, যয্ যিামার েনু্ধ িয় িবে ক্লাবস িার অিয যকাি েনু্ধ 

ও যিই। যস ক্লাবস হঠাি কবর অস্বাভাডেক আচরে শুরু কবর এেং িা যেবখ সোই িাবক ডিবয় 

হাসাহাডস মজা করা শুরু কবর। যিামার মবি হবে যসই সহপাঠী ইবে কবর ো মজা কবর ঐ 

আচরে করবেিা।  
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যকাি একটা সমসযা আবেেঃ মািডসক যরাবের শুরুবিই মািডসক স্বাস্থয যসো গ্রহে করা উডচি 

যিামার মবি হবে যিামার কাবের যকউ সম্প্রডি ো যেশ ডকেুডেি ধবর এমি আচরে করবে 

য্া স্বাভাডেক িয়। এটা হবি পাবর-হঠাি কবর ডিরে হবয় য্াওয়া, কাবরা সাবথ কথা িা েলা, 
অডিমাোয় যমজাজ ডখটডখবট ভাে ইিযাডে। এ ধরবের আচরে যকি করবে? মােকাসডি, 

ডেষণ্ণিা ইিযাডে ডকিা? যিামার ডক মবি হয়, যিামার ঐ পডরডচি জবির মািডসক স্বাস্থয যসো 
গ্রহে প্রবয়াজি?  

শুরুবিই সাহায্য চাওয়া 

হবি পাবর যয্ সমসযা আবে িা শুধুমাে সঠিক পরামবশশ ঠিক হবয় য্ায়। আোর হবি পাবর িা, 
মািডসক যরাবের প্রাথডমক অেস্থা, যয্বেবে ডচডকিসা করা গুরুত্বপিূশ। যকিিা একজি 

ডশোথী য্ি দ্রুি যরাে মুি হবে, যস িবিা িাড়ািাডড় িার পড়াবলখা, পাডরোডরক ো 
সামাডজক কায্শিবম অংশগ্রহে করবি পারবে।  

 

িাডলকা১- ডকেু সমজসযায্ুি আচরে (র্বর , োইবর ো সু্কবল) 

ডকেু আচরে যয্গুবলা সোই স্বাভাডেক েলবল ও িা আসবল সমসযা হবি পাবর 

যকাি েযডি  

েেরােী, সে সময় কান্নাকাটি কবর, সেসময় ডিভশ ার থাবক, ডখটডখবট যমজাজ, সেসময় িকশ  
কবর, অল্পবিই উবেডজি হবয় য্াওয়া, খুে যেশী আবেে প্রেে, অলস, যেবখয়ালী/মবি হয় যয্ি 

অিয জেবি আবে, অডিমাোয় ডেবরাহী, লাজকু 

উপবরাি আচরে গুবলা , ডিবম্নর পডরডস্থডিগুলর স্বাভাডেক প্রডিডিয়া ডহবসবেও হবি পাবর 

খুে কাবের মািুবষর সাবথ সম্পকশ  ডেন্ন হওয়া, এক জায়ো হবি অিয জায়োয় আোস 

পডরেিশ ি, ডিবভাসশ, পাডরোডরক ঝাবমলা, কাবের মািুবষর মৃিুয, পরীোয় যফল করা, 
শাডরডরক অসুস্থিা,  

সম্ভেি ভবয়র যকাি কারে যিই, ডকন্তু সেবচবয় ভাবলা হয় য্িটুকু সম্ভে প্রডিডিয়া িা 
যেখাবিা। যরােীবক সাবপাটশ  যেয়াই সেবচবয় ভাবলা এেং  িার স্বাভাডেক হবয় য্াওয়া পয্শন্ত 



অবপো করা। পরেিীবি যস সমসযা গুবলা যথবক যেবল, মািডসক স্বাস্থয যপশাজীেীবের 

পরামবশশর জিয যপ্ররে করা।  এ ডেষবয় পডরোর, েনু্ধ, ডশেক যের যক জািাবিা।  

িাডলকা২ 

সামািয ডকেু, িাডক সমসযা আবে?  

 

ডেষন্নিার ডেডভন্ন উপসেশ 

১। ডেবির যেশীর ভাে সময় মি খারাপ থাকা  

২। কাবজ কবমশ আগ্রহ িা পাওয়া  

৩। েুধা এেং র্ুবমর সমসযা  

৪। কাডহল ো েেূশল লাো  

৫। মবিাবয্াে িা থাকা, ভুবল য্াওয়া  

৬। ডিবজবক যোষী, অপরাধী ভাো। অিীি, েিশ মাি ও ভডেষযৎ সম্পবকশ  যকাি আশা িা 
যেখা 

৭। মৃিুয ডচন্তা  

এ ধধধধধ ধধধধধধধ ধধধধ গত ধধধধধধধধ ধধ ধধধ ধধধধ সময়  

ধধধ ধধধ েুঝবি হবে, িুডম ডেষণ্ণিা যরাবে ভুেবো এেং এবেবে সু্কবলর কাউবেলর 

অথো (য্ডে িা থাবক) মবিাবরাে ডেবশষবের পরামশশ গ্রহে কবরা। মবি রাখবি হবে ডেষণ্ণিা 
যরাে ডচডকিসার মাধযবম পুবরাপুডর ভাবলা হবয় য্ায়।  

 

  



িাডলকা ৩ 

যয্সে আচরে অস্বাভাডেক এেং িা েযডি ও িার আবশপাবশর যলাবকর জিয অিযন্ত সমসযার 

সৃডষ্ট কবর 

যকাি েযডি-  

েনু্ধ োন্ধে, আত্মীয় স্বজি ো সহকমী/সহপাঠী যথবক একেম আলাো হবয় য্াওয়া। 

োইবর যয্বি ভয় পাওয়া (ডেবশষ কবর ডেবির যেলায়) 

ঠিক ভাবে িা র্ুমাবিা ো খাোর িা খাওয়া 

ডেবির যেলা র্ুমাবিা, রাবির যেলায় যজবে থাকা এেং অডস্থরিা করা 

খুউে যেশী একই ডেষবয় যলবে থাকা-ধমশ, রাজিীডি, মিুৃয ইিযাডে 

ডিবজর পাডরোডরক/যপশােি োডয়বত্বর প্রডি অস্বাভাডেকভাবে উোসীি, ডিবজর পডরেন্নিার 

প্রডি উোসীি 

িবম সু্কবলর পারফরমযাে খারাপ হওয়া 

যকাি ডকেু যি মবিাবয্াে যেয়া, মবি রাখা ো কথাোিশ া চাডলবয় যয্বি সমসযা হয় 

এমি ডকেু েলা ো যলখা য্ার সডিয অবথশ যকাি মাবি হয়িা (অবয্ৌডিক, অপ্রাসডিক) 

খুে শংডকি থাকা, ডচডন্তি থাকা ো খেু ডেষণ্ণ থাকা ো োরোর আত্মহিযার কথা েলা।  

যপ্রোপট অিুয্ায়ী যমজাবজর পডরেিশ ি িা হওয়া, অিুভূডিহীি থাকা সেসময় 

যমজাবজর খুে যেশী পডরেিশ ি হওয়া, অবিক রাোডন্বি ো ডেরি হওয়া 

এম্ন ডকেু কাবি যশাবি য্া অিযরা শুবিিা 

অবয্ৌডিক অপ্রাসংডেক ভাবে ডেশ্বাস কবর যয্, িার ডেরুবদ্ধ ষড়য্ন্ত্র করবে যকউ ো িার 

ডেরুবদ্ধ যোবয়ন্দাডেডর করবে যকউ এেং যস িাবের যক খুে ভয় পায় 

িাবেরবক যকউ েডি করবে এেং িাবের ইোর ডেরুবদ্ধ ডকেু করবি েলবে অিয যকউ 

অবয্ৌডিক ভাবে ডিবজবক অিযবের যচবয় আলাো ডকংো ডেবশষ েমিাধর েযডিত্ত্ব ডহবসবে 

মবি কবরি। যয্মিেঃ ডিবজবক রাজিীডিডেে, ধমীয় গুরু ইিযাডে ভাো 



অবয্ৌডিকভাবে মবি কবর যয্, িাবের ডচন্তা ভােিায় যকউ োধা ডেবে ো িারা ডিবজই অবিযর 

ডচন্তা ভােিায় প্রভাে যফলবি পাবর 

অপ্রবয়াজিীয়ভাবে ডিবজর েমিার োইবর অডিমাোয় টাকা খরচ করা 

 

জরুরী ডভডেবি ডচডকিসবকর শরািাপন্ন হওয়া। হয়বিা সেগুবলা উপসেশ এখবিা প্রকাশ 

পাইডি, ডকন্তু ধীবর ধীবর যরােটি প্রকাশ পাবে। িাই আবে যথবকই সঠিক ডচডকিসা যপবল যরাে 

প্রডিবরাধ ো আবরােয সম্ভে 

  



কায্শিম ৩ 

আমার স্বাস্থয ডজোসা 

উবেশয 

ডশোথীবের সুডিডেশষ্ট ডকেু প্রশ্ন এর সাবথ পডরডচি করা য্াবি ডশোথীরা য্খি স্বাস্থয যসো 
গ্রহে করবে িখি যপশাজীডেবক উি প্রশ্ন গুবলা করবি পারবে 

ডকভাবে 

http://teenmentalhealth.org/toolbox/communicating-health-care-provid 

er-every-person-ask/.  

১। উপবরাি ওবয়েসাইট ডলংবক যয্াোবয্াে করা এেং প্রবয়াজিীয় িািা িথয সংগ্রহ করা 

২। ডশোথীরা প্রডিটি কযাটােরী হবি ২ টা প্রশ্ন ডলবখ রাখবে 

৩। প্রবিযক ডশোথী িাবের ডিজস্ব ফাইল তিডর কবর প্রশ্ন গুবলা যসভ কবর রাখবে কডম্পউটাবর 

  



কায্শিম ৪ (ঐডেক) 

সহায়িা প্রোবির যকৌশল (োডড়র কাজ) 

উবেশয 

ডশোথীবের িািা যকৌশল যশখাবিা য্া িারা িাবের পডরজবির মািডসক স্বাস্থয সমসযা ো 
যরাবে সহয়ায়িা প্রোবির যেবে েযেহার করবি পারবে 

ডকভাবে 

১। ডশোথীবের হযান্ড আউট টি প্রোি করবি হবে। িাবেরবক েলা হবে হযান্ড আউট টি ভাবলা 
কবর পবড় োড়ীর কাজ করবি- 

আমার যকাি েনু্ধর মািডসক সমসযা ো যরাে হবল আডম িাবক ডকভাবে সাহায্য করবো। এ 

ডেষয়টি এক পযারাগ্রাবফ ডলবখ পরডেি ডশেবকর কাবে জমা ডেবি হবে 

  



কায্শিম ৪ 

হযান্ড আউট 

সহায়িা প্রোি যকৌশল 

ডিবম্ন ডকেু যকৌশল উবেখ করা হবলা য্া মািডসক অসুডেধা ো যরাবের যেবে সহায়ক- 

১। িার কথা েুঝবি যচষ্টা করা এেং িাবক আস্বস্থ করা 

২। িার সাবথ সময় েযয় করা। িার কথা গুবলা মবিাবয্াে ডেবয় যশািা 

৩। কখবিা িার যরাে মুডির েযপাবর সডন্দহাি, আশাহীি িা হওয়া 

৪। যরাবের ডচডকিসা ো সহায়িা গ্রহবে উিসাডহি করা , প্রবয়াজবির ডচডকিসবকর কাবে 

য্াওয়ার সময় সাবথ য্াওয়ার আগ্রহ যেখাবিা 

৫। মািডসক সমসযা ো যরাে সম্পবকশ  জািা 

৬। এটা সেসময় মবি রাখা যয্, য্ডেও যিামার েনু্ধ একটা খারাপ সমবয়র মধয ডেবয় য্াবে, 

িবে যস একটা সময় সুস্থ হবয় উঠবে । সেসময় িার পাবশ থাকা 

৭। িুডম য্ডে যকাথাও যেড়াবি ো সময় কাটাবিা/উেয্াপবির জিয য্াওয়ার পডরকল্পিা 
করবো, যিামার েনু্ধবক ও য্াওয়ার জিয অিুবরাধ করা। সেসময় িার সাবথ যয্াোবয্াে 

রাখা য্াবি যস েুঝবি পাবর িুডম িার সাবথ সেসময় আবো 

৮। আপিার যকাি েনু্ধ ো পডরডচি জবির মািডসক সমসযা ো যরাে হবল আপিার ডিবজবক 

প্রস্তুি করবি হবে অথশযাি িা যক সহয়িা প্রোবির ডেষয়গুবলা প্রডশেে ডিবি হবে, যয্মিেঃ 
িাইডসস যমবিজমযান্ট, যসল্ফ যহল্প, কাউবেডলং ইিযাডে 

৯। মবি রাখবি হবে একজি েযডির জীেবির মলূয সেডকেুর উববশ অথশযাি যকউ য্ডে েবল 

িার আত্মহিযা ডচন্তা ো পডরকল্পিা মাথায় র্ুরবে, সংবকাচ যোধ িা কবর িডড়ৎ মািডসক 

স্বাস্থয যসোর আওিায় িাবক আিুি 

 

যিামার যকাি েনু্ধর য্ডে আত্মহযিা ডচন্তা থাবক, িুডম অেডশয িার োো মা ভাইবোি, ডশেক 

ডশডেকা, কাউবেলর যক অেেি করবে য্াবি িাবক সঠিক ভাবে সাহায্য করা হয়। যকাি 



েনু্ধ এটা জািা ভাবলা যয্- িুডম িার ডেপবে চুপ িা যথবক অিযবেরবক অেেি করবো িার 

ভাবলার জিয।  

কায্শিম ৪ 

হযান্ড আউট 

আবরােয- ডক মািুষ যক মািডসক যরাে ো সমসযা যথবক মুি কবর ও রাবখ? 

যরাবের আবরােয একটি চলমাি প্রডিয়া য্া ধীর লবয় হবি থাবক। এবকক জি েযডির এবকক 

সমবয় আবরােয হয়।  েবেষোয় যরাে আবরােয হওয়ার যেবে  ডকেু ডেষয় গুরুত্বপূিশ ডহবসবে 

উবঠ এবসবে- 

১। যরাে মুি যরােীর উপর আস্থা রাবখি সে সময় এমি মািুষজি পাবশ থাকা 

২। যরােী িার ডিবজর ডচডকিসা সম্পবকশ  ডসদ্ধান্ত ডিবি সেম থাকবল  

অিযিয ডকেু ডেষয় আবে য্া যরাে মুডিবি সহয়ক 

১। যরােীবের সুডিডেশষ্ট েল (য্ারা একজি আবরকজি যক সাহায্য কবর) 

২। সামাডজক প্রডিষ্ঠাি ো যোষ্ঠী  

৩। পাডরোডরক/সামাডজক েন্ধি (পডরজিরা যরাডের প্রডি সহািূভডিশীল থাকা ) 

৪। তেিডন্দি কাবজ স্বডিয়িা 

৫। ঔষধ (সঠিক মাোয় খাওয়া) 

৬। ডিডরটুয়াল  

৭। ডরডিবয়শিাল কায্শিম 

 

 

 

 

  



 

   



 

 

 

 



মডিউল ৬ 

প্রস্তুডি 

সুস্থ মানডসক স্বাস্থ্স্থের গুরুত্বঃ 

মানডসক ভাস্থ্ে সুস্বাস্থ্স্থের অডিকারী েলস্থ্ি ডক বোঝায়? মানডসক ভাস্থ্ে সুস্বাস্থ্স্থের অডিকারী 
েলস্থ্ি ডক বনডিোচক অনুভূডি না থাকাস্থ্ক বোঝায়? বেস েলস্থ্ি ডক বোঝায় এেং ডকভাস্থ্ে 

আমরা পুনডেিস্থ্েচনা করস্থ্ো বে, “ সেিরস্থ্ের বেস আমাস্থ্ের মানডসক স্বাস্থ্স্থের জস্থ্নে খারাপ” 
এই িারোটি  ডকভাস্থ্ে পুনডেিস্থ্েচনা করস্থ্ো?  মানডসক স্বাস্থে ভাস্থ্লা রাখার জস্থ্নে আমরা বে 

পদ্ধডি অেলম্বন কডর বসগুস্থ্লা ডক ডভন্ন িরস্থ্ের নাডক শারীডরক স্বাস্থে ভাস্থ্লা রাখার বে 

উপায়গুস্থ্লা আস্থ্ে বস গুস্থ্লাই মানডসক স্বাস্থ্স্থের বেস্থ্ে ও একই?  

ডশেে উস্থ্েশেঃ 

এ অিোস্থ্য় ডশোথীগে ডশখস্থ্েন- 

 বেস্থ্সর প্রডিডিয়া ডক ডক এেং ডক কস্থ্র একজন েেডি িার সহনীয়িা োড়াস্থ্ি পাস্থ্রন 

 বকান বকান পডরডস্থডিস্থ্ি বেস কমাস্থ্নার পদ্ধডি প্রস্থ্য়াগ করস্থ্ি হয় এেং বকান পদ্ধডি 

এস্থ্েস্থ্ে সহায়ক ভূডমকা পালন কস্থ্র  

 শারীডরক ও মানডসক স্বাস্থে ভাস্থ্লা রাখার জস্থ্নে ডক ডক কােিিম পডরচালনা করস্থ্ি হয় 

মূল আস্থ্লাচে ডেষয় সমূহঃ 

 প্রস্থ্িেক েেডির মানডসক স্বাস্থে রস্থ্য়স্থ্ে এমনডক একজন মানডসক বরাগীর ও মানডসক 

স্বাস্থে রস্থ্য়স্থ্ে।  

 বেস্থ্সর সঠিক প্রডিডিয়া ডক এেং ডক কস্থ্র িা েেডির জীেস্থ্ন োস্তোয়ন করস্থ্ল িার 

বেস বমাকাস্থ্েলার েমিা গস্থ্ড় উস্থ্ে।  

ডশেক ডশডেকাস্থ্ের জনেঃ 

 ক্লাস শুরুর আস্থ্গ, সে কােিিম ও হোন্ড আউট পস্থ্ড় বনয়া 
 TED এর ডভডিও বেখা 

কােিিমঃ 

কােিিম ১- বেস্থ্সর প্রডিডিয়া বোঝা 



কােিিম ২- আমাস্থ্ের ডচন্তাস্থ্ক প্রশ্ন করা 
কােিিম ৩- ডেডভন্ন পদ্ধডি বশখা, োর মািেস্থ্ম বেস্থ্সর প্রডিডিয়া বক সহনীয় মাোয় ডনস্থ্য় 

আসা 
(ঐডিক) কােিিম ৪- আমার স্বাস্থ্স্থের েত্ন আমার  

 

পূেি প্রস্তুডিঃ 

 প্রস্থ্িেক োে োেীস্থ্ের হোন্ড আউট প্রোন 

 TED ডভডিও প্রেশিস্থ্নর জনে প্রস্থ্জক্টর ঠিক রাখা 
 “চাপ বমাকাস্থ্েলা কািি ” গুস্থ্লা এক জায়গায় রাখা 
 ডভডিও ডলঙ্ক ঠিক রাখা 
 Box breathing card এর ফস্থ্টাকডপ রাখা 

ডক ডক সামগ্রী ো উপকরে লাগস্থ্েঃ 

 প্রস্থ্জক্টর 

 হোন্ড আউট 

 “ডনস্থ্জর ডচন্তা বক প্রশ্ন করা”- কািি  
 “চাপ বমাকাস্থ্েলা”-কািি  
 “েক্স ডিডেং”-কািি  
 ডিপ চাটি , ডিপ বপপার, বপন, বপডিল, বটপ। 

  



কােিিম ১ 

বেস্থ্সর প্রডিডিয়া েলস্থ্ি ডক বোঝায় 

উস্থ্েশেঃ 

 োে োেীস্থ্েরস্থ্ক বেস্থ্সর প্রডিডিয়ায় ডক ডক ঘস্থ্ট থাস্থ্ক শরীস্থ্র িা বোঝাস্থ্না এেং এ 

প্রডিডিয়ার মলূ উস্থ্েশে ডক িা বোঝাস্থ্না 
 োে োেীরা ডকভাস্থ্ে বেস বমাকাস্থ্েলা করস্থ্ে ো বস ডেষস্থ্য় ডকভাস্থ্ে েেিা অজি ন 

করস্থ্ে।  

 োে োেীরা ডকভাস্থ্ে দেনডিন জীেস্থ্নর চাপ বমাকাস্থ্েলা করস্থ্ে িা বশখাস্থ্না 

ডকভাস্থ্েঃ 

1. োে োেীস্থ্ের বক ডলখস্থ্ি েলা- বেস ো চাপ শব্দ শুনস্থ্ল িাস্থ্ের মস্থ্ন ডক ডক ডচন্তা আস্থ্স 

2. কাগজ গুস্থ্লা জমা বনয়া  
3. হোন্ড আউট ৬.১ ডেিরে করা  
4. TED ডভডিও প্রেশিন 

5. হোন্ড আউট ৬.২ ডেিরে করা 
6. োে োেীস্থ্ের বক ডলখস্থ্ি েলা- বেস ো চাপ শব্দ শুনস্থ্ল িাস্থ্ের মস্থ্ন ডক ডক ডচন্তা আস্থ্স 

7. োে োেীস্থ্ের বক ডভডিও বি প্রেডশিি উপাস্থ্য় কখস্থ্না চাপ বমাকাস্থ্েলার ঘটনা থাকস্থ্ল 

িা ডলখস্থ্ি েলা এেং িাস্থ্ের ডনশ্চয়িা প্রোন করা বে, েেডিগি ঘটনা অনেস্থ্ের কাস্থ্ে 

প্রকাশ করা হস্থ্ে না। পূস্থ্েির ডলডখি ডেষয় গুস্থ্লা হো োচক এেং বনডিোচক প্রডিডিয়া 
এই ডেনোস্থ্স ডিপ চাস্থ্টি  বলখা 

8. সোই বক িুলনা কস্থ্র বেখাস্থ্না, প্রথমোর প্রডশেস্থ্ের পূস্থ্েি ও পরেিীস্থ্ি োে োেীস্থ্ের 

মিেকার পডরেিি ন সম্পস্থ্কি  
 

 

 

 

 

 

 

হোন্ড আউট ৬.১ 



 

চাপ মূলক পডরস্থ্েশ/পডরডস্থডি/েেডি/েস্তু/ঘটনা/অডভজ্ঞিা 

   

চাস্থ্পর প্রডিডিয়া    

 

ডচন্তা ডেস্থ্েষন ো পেিাস্থ্লাচনা  

 

হা োচক            বনডিোচক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হোন্ড আউট ৬.১ 

 

এটা একটা প্রডিকূল পডরডস্থডি, 

আমার এস্থ্ক বমাকাস্থ্েলা করস্থ্ি 

হস্থ্ে, আডম জাডন আডম পারস্থ্ো 

এটা আডম পারস্থ্োনা, আমাস্থ্ক 

ডেস্থ্য় হস্থ্েনা, আমার অস্থ্নক 

খারাপ লাগস্থ্ে, অডস্থর লাগস্থ্ে  

সমসো সমািান করা োস্থ্ি কস্থ্র 

নিুন কস্থ্র ডশখস্থ্ি পারা বে 

প্রডিকূল পডরস্থ্েস্থ্শ ডকভাস্থ্ে সমসো 
সমািান করা োয়  

উি চাপ মূলক পডরডস্থডি এডড়স্থ্য় 

োওয়া োস্থ্ি কস্থ্র চাস্থ্পর 

প্রডিডিয়া(শারীডরক/মানডসক) 

হস্থ্ি েসূ্থ্র থাকা োয়  

নিুন েেিা, চাপ বমাকাস্থ্েলা 
করস্থ্ি পারা  

নিুন বকান েেিা না বশখা, চাপ 

বমাকাস্থ্েলা করস্থ্ি না পারা  

১ 

২ 

৭ 

৩ ৪ 

৫ ৬ 

৮ 



 

১। একটি চাস্থ্পর পডরডস্থডি আসা  
২। িার ফস্থ্ল আমাস্থ্ের শারীডরক ও মানডসক নানা প্রডিডিয়া দিরী হওয়া (েুক িরফর করা, 
দ্রুি শ্বাস বনয়া, েডুশ্চন্তা করা ইিোডে)  

৩। আমরা েুঝস্থ্ি পাডর, বে আমাস্থ্ের বিে বথস্থ্ক সংস্থ্কি আসস্থ্ে, সমসো সমািান করার 

জনে  
৪। আমরা েুঝস্থ্ি পাডর বে, আমাস্থ্ের সংস্থ্কি বেয়া হস্থ্ি বে, সমািান করস্থ্ি পারস্থ্োনা  
৫। আমরা সমসো সমািাস্থ্নর নানা পথ খুজস্থ্ি থাডক, ডনস্থ্জর চাস্থ্পর প্রডিডিয়াগুস্থ্লা েরূ 

করার বচষ্টা কডর  

৬। আমরা চাপ বমাকাস্থ্েলা বকৌশল অেলম্বন না কস্থ্র এডড়স্থ্য় চডল  

৭। আমরা চাপ সঠিক ভাস্থ্ে বমাকাস্থ্েলা কডর এেং নিুন েেিা অজি ন কডর  

৮। আমরা নিুন বকান েেিা অজি ন কডরনা চাপ বমাকাস্থ্েলার বেস্থ্ে, েরং এর পর িারো 
কডর বে আডম পাডরনা এেং উি ডেষয়স্থ্ক ভয় করস্থ্ি থাডক   



হোন্ড আউট ৬.১ 

চাপ মূলক পডরস্থ্েশ/পডরডস্থডি/েেডি/েস্তু/ঘটনা/অডভজ্ঞিা 

 

চাস্থ্পর প্রডিডিয়া 

 

 

 

 

 

 

 

নিুন েেিা বশখা হস্থ্লা                                 নিুন েেিা বশখা হস্থ্লা না  

 

      প্রডিকূলিা বমাকাস্থ্েলার সেমিা                           প্রডিকূলিায় পরডনভি রিা 

        (“আডম করস্থ্ি পারস্থ্ো”)                                     (“আডম করস্থ্ি পারস্থ্োনা”) 

 

 

  

এস্থ্ক চাপ বমাকাস্থ্েলা করস্থ্ি পারার সংস্থ্কি 

ডহস্থ্সস্থ্ে ডেস্থ্েচনা করুন, চাপ ো সমসো 
সমািাস্থ্নর বকৌশল খসু্থ্জ বের করুন, 

সমািান করুন এেং  সাস্থ্থ সাস্থ্থ চাস্থ্পর 

কারস্থ্ে শারীডরক/মানডসক অডস্থরিা 
কমাস্থ্নার ডেডভন্ন পদ্ধডি অেলম্বন করুন।  

এস্থ্ক চাপ এডড়স্থ্য় োওয়ার সংস্থ্কি 

ডহস্থ্সস্থ্ে ডেস্থ্েচনা করুন অথো শুিমুাে 

ডনস্থ্জর শারীডরক মানডসক অডস্থরিা 
কমাস্থ্নার ডেস্থ্ক মস্থ্নাস্থ্োগী হন।  



হোন্ড আউট ৬.২ 

 

বেস্থ্সর প্রডিডিয়া গ্রাস্থ্ফর মািেস্থ্ম বোঝা 

 

  



হোন্ড আউট ৬.৩ 

 

বেস বমাকাস্থ্মলার স্বাস্থেকর পদ্ধডি সমূহঃ  

১। েখন বেস এর প্রডিডিয়া হয় আপনার শরীস্থ্র, িখন উি শারীডরক ো মানডসক 

অেস্থাস্থ্ক অডস্থরিা/েডুশ্চন্তা/হিাশা ইিোডে শব্দ না েস্থ্ল- “বেস বরসপি” েলুন।  

২। বেস বরসপি বক পডজটিভ ডল বেখুন। বেমনঃ আমার শরীর বিন বথস্থ্ক সংস্থ্কি পাস্থ্ি 

কাস্থ্জর জনে প্রস্তুি হোর জস্থ্নে অথো আমার শরীরস্থ্ক বিন সংস্থ্কি ডেস্থ্ি- প্রস্তুি হও।  

৩। সনাি করুন বকান ডেষয়/ঘটনা/পডরস্থ্েশ/পডরডস্থডি আপনার বেস বরস্পস্থ্ির জনে 
োয়ী। বেমনঃ “বকান কারস্থ্ে আমার শারীডরক/মানডসক  প্রডিডিয়া হস্থ্ি?” “বকন আডম 

শারীডরক/মানডসক এই পডরেিি ন গুস্থ্লা অনুভে করডে?”  

৪। খসু্থ্জ বের করুন ডকভাস্থ্ে আপনার সমসোটি অনেস্থ্ের বক জানাস্থ্ি পাস্থ্রনো আপনার 

শারীডরক মানডসক প্রডিডিয়া দিরী করস্থ্ে। একটি পডরকল্পনা করুন। আপনার অনুমান বক 

চোস্থ্লঞ্জ করুন। একস্থ্পস্থ্শ ডচন্তা করস্থ্েন না। অনেস্থ্ের কাে বথস্থ্ক সাহােে চান।  

৫। পডরকল্পনা মাডফক সমসোর সমািাস্থ্নর পদ্ধডি প্রস্থ্য়াগ করুন।  

৬। েখন আপডন সমসো সমািান করস্থ্েন, িখন শারীডরক ও মানডসক প্রডিডিয়াস্থ্ক সহনীয় 

পেিাস্থ্য় রাখার বকৌশল গুস্থ্লা অেলম্বন করুন।  

 

  



কােিিম ২ 

ডনস্থ্জর ডচন্তাস্থ্ক চোস্থ্লঞ্জ করা 

উস্থ্েশে- 

 োে োেীগে ডনস্থ্জস্থ্ের ভাষায় বেস বরস্পি েলস্থ্ি ডক বোঝায় িা েলস্থ্ে 

ডকভাস্থ্ে- 

১। কস্থ্ের চারপাস্থ্শ ৫ টি ডিপ চাটি  রাখুন। চাস্থ্টি র উপস্থ্র চোস্থ্লঞ্জ কাস্থ্িি র একটি ডশস্থ্রানাম 

ডলখা হস্থ্ে 

২। চোস্থ্লঞ্জ কািি  ডেিরে 

৩। োে োেীরা িাস্থ্ের ভাষায় ডেষয় টি ডলখস্থ্ে 

৪। োে োেী রা িাস্থ্ের বলখা গুস্থ্লা অনেস্থ্ের সাস্থ্থ বশয়ার করস্থ্ে 

৫। ডিপ চাস্থ্টি  োে োেী রা সে ডকেু ডলস্থ্খ রাখস্থ্ে 

  



কােিিম২ 

হোন্ড আউট 

  



কােিিম ৩ 

বেস বরস্পস্থ্ির মাো ডকভাস্থ্ে কমাস্থ্না োয়ঃ 

উস্থ্েশে 

 োে োেীরা বেস বরস্পস্থ্ির মাো োস্থ্ি কমাস্থ্ি পাস্থ্র বসজনে পডজটিভা ভােনা ও 

বনস্থ্গটিভ ভােনা পাথিকে করস্থ্ি পারা বশখাস্থ্না 
 েক্স বিডেং এক্সারসাইজ বশখাস্থ্না 

ডকভাস্থ্ে 

১। েক্স বিডেং এর কািি  প্রোন সোইস্থ্ক 

২। চাপ ও বমাকাস্থ্েলার কািি  কস্থ্ে থাকা 

৩। ডিপ চাটি  থাকা। োর একটি বি পডজটিভ ভাস্থ্ে বমাকাস্থ্েলা আর আস্থ্রডক্টস্থ্ি বনস্থ্গটিভ 

ভাস্থ্ে বমাকাস্থ্েলার কথা বলখার েেেস্থা থাকা। বটপ থাকা লাগস্থ্ে, ো ডেস্থ্য় োে োেীস্থ্ের কািি  
গুস্থ্লা ডিপ চাস্থ্টি  লাগাস্থ্ি হস্থ্ে।  

৪। প্রডি োে োেীস্থ্ের বক েসু্থ্টা কস্থ্র চাপ ও বমাকাস্থ্েলা কািি  িুলস্থ্ি েলা এেং ডিপ চাস্থ্টি  
লাগাস্থ্না 

৫। ১ সপ্তাহ িস্থ্র , কািি গুস্থ্লা ডিপ চাস্থ্টি  লাগাস্থ্না অেস্থায় বেেী কস্থ্ে রাখা  

 

েক্স বিডেং 

 

১। নাক ডেস্থ্য় িীস্থ্র িীস্থ্র শ্বাস ডনন ৪ বসস্থ্কন্ড িস্থ্র 

২। ৪ বসস্থ্কন্ড শ্বাস িস্থ্র রাখুন, োস্থ্ি রস্থ্ি অডক্সস্থ্জন বমস্থ্শ োয় 

৩। িীস্থ্র িীস্থ্র ৪ বসস্থ্কন্ড িস্থ্র মুখ ডেস্থ্য় শ্বাস বেস্থ্ড় ডেন 

৪। ৪ বসস্থ্কন্ড সময় ডনন, নিুন কস্থ্র আোর শ্বাস বনয়ার জনে 

  



কােিিম ৩, হোন্ড আউট      চাপ বমাকাস্থ্েলার কািি /১  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

আলাো থাকুন- মানুস্থ্ষর সাস্থ্থ 

না ডমস্থ্শ 

কডম্পউটার বগম বখস্থ্লা 

বিামার ডপ্রয় বকাস্থ্না মানসু্থ্ষর 

সাস্থ্থ বেখা কস্থ্রা  

অস্থ্নক বেশী কস্থ্র খাওয়া 
োওয়া করা  

বের হস্থ্য় োওয়া (েল বথস্থ্ক, 

কাজ বথস্থ্ক ) 

বে কাজ টি আস্থ্ে িা না করা ো 
এডড়স্থ্য় োওয়া  

পডজটীভডল ডচন্তা করস্থ্ো 
ডকভাস্থ্ে এটা েরূ করা োয়  

েডুশ্চন্তা  

একজন সাইস্থ্কালডজস্ট/  

কাউস্থ্িলর এর পরামশি 
ডনে  

বেশী কস্থ্র ফাস্ট ফুি খাস্থ্ো  

বেশী কস্থ্র ঘমুাস্থ্ো  

একটু বেৌস্থ্ড় আসস্থ্ো  

প্রািানে বেয়ার িাডলকা দিরী 
করা  

কল্পনা করা  

পডরকল্পনা করা  

বকান অনুষ্ঠান পা আড্ডায় 

ো ডনমন্ত্রস্থ্ে োস্থ্ো  

পাডলস্থ্য় োস্থ্ো  

অসুস্থ হস্থ্য় োস্থ্ো 

বমাকাস্থ্েলা করা  অনেস্থ্ক বোষাস্থ্রাপ করা  



চাপ বমাকাস্থ্েলার কািি /২ 

  বপাষা কুকুর বক হাটিস্থ্য় ডনস্থ্য় আসা  কম ঘুমাস্থ্না  

ডকেু রান্না করা  বকনাকাটা করস্থ্ি োওয়া  

প্রাথনিা করা  আকাস্থ্ঝাকা ো ড্রডয়ং করা  

একডেন েুটি বনয়া  চুপচাপ েস্থ্স থাকা  

নানা িরস্থ্ের ঝুুঁ ডক বনয়া  ডকেু দিরী করা  

সমসো সমািান করা  

কান্নাকাটি করা  

লেে ডস্থর করা  

বখলা িূলা করা  

নিুন বকান েনু্ধ বখাুঁজা  

বকৌিুক করা ো হাসা  

এক টু সািার কাটা  



চাপ বমাকাস্থ্েলার কািি  /৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

কােিিম ৪ (ঐডিক) 

ডনস্থ্জস্থ্ক বোষ ডেস্থ্ে  িূমপান করস্থ্ে  

কাস্থ্রা কাে বথস্থ্ক সাহােে চাইস্থ্ে  োইস্থ্র োস্থ্ে  

ডেষয়টি ডনস্থ্য় কথা েলস্থ্ে  অডভস্থ্োগ করস্থ্ে  

কম খাস্থ্ে   ডেক েেলাস্থ্ে  

একটু বগাসল করস্থ্ে  িাড়ািাডড় ঘুমাস্থ্ি চস্থ্ল োস্থ্ে  

মে খাস্থ্ে/ বনশা করস্থ্ে  শরীর চচি া করস্থ্ে  

আস্থ্রা কস্থ্োর পডরেম করস্থ্ে  বেরীস্থ্ি োডড় ডফরস্থ্ে ো োইস্থ্র 

বেশী সময় িস্থ্র থাকস্থ্ে  

বমিীস্থ্টশন করস্থ্ে  গান শুনস্থ্ে  

ডেষয়টি ঠিক আস্থ্ে-এটা েস্থ্ল 

বমস্থ্ন ডনস্থ্ে   

টিডভ বেখস্থ্ে  

েনু্ধ বক িাকস্থ্ে  

এটা সম্পস্থ্কি  বলখাস্থ্লডখ করস্থ্ে  



ডনস্থ্জর স্বাস্থ্স্থের দ্বাডয়ত্ব বনয়া  

উস্থ্েশে 

 এটা জানা বে, কডিপয় বকৌশল অেলম্বন শারীডরক স্বাস্থে ও মানডসক স্বাস্থে  একই সাস্থ্থ 

ভাস্থ্লা রাখা োয়  

 মানডসক স্বাস্থে ভাস্থ্লা রাখার জনে দেডেক িাস্থ্য়রী বলখার অডভজ্ঞিা প্রোন  

 

ডকভাস্থ্ে  

১। প্রিেস্থ্ক োে োেীস্থ্ের বক চাপ বমাকাস্থ্েলার নানা বকৌশল সম্পস্থ্কি  িারো বেয়া এেং 
িাস্থ্য়রী প্রোন করা  

২। োে োেী রা পরেিী ডেস্থ্নর একটি সুডনডেিষ্ট টাস্থ্গিট ো চোস্থ্লঞ্জ ডলস্থ্খ রাখস্থ্ে এেং বসটা 
ডকভাস্থ্ে সম্পন্ন করা হস্থ্লা িা ও ডলস্থ্খ রাখস্থ্ে 

৩।  এভাস্থ্ে ১ সপ্তাহ িস্থ্র প্রডিডেস্থ্নর অডভজ্ঞিা ডলস্থ্খ রাখস্থ্ে 

৪। োে োেী বের সাস্থ্থ আস্থ্লাচনা করা, ডক ডক চোস্থ্লঞ্জ বমাকাস্থ্েলা কস্থ্রডেস্থ্লা? ডক ডক ভাস্থ্ে 

বমাকাস্থ্েলা কস্থ্রডেস্থ্লা? বকান সমসো হস্থ্য়ডেস্থ্লা ডকনা? ডকভাস্থ্ে সমািান কস্থ্রডেস্থ্লা?  


