
অ্যালক�যাহল (মদ)  
অপব্বহযার 
আলযাপচযাররতযা  
টুলর�ট 

অ্যালক�যাহকলর (মকদর) অপব্বহযার সম্পর�কি ত আলাপচারিতা শুরু কিা। 

পান কিাি সময় সাধািণ রিষয় মনন হনলও এটি এমন একটি স্বভাি, যা আপনাি স্বাস্থ্য  

ও রনিাপত্াি জনথ্য রিপজ্জনক। একজন তরুণ রহনসনি অথ্যালনকাহল আপনাি মরতিনকেি উন্নয়ন 

ক্ষরতগ্রতি কিনত পানি, এিং একজন িয়স্ক িথ্যরতিি তুলনায় আপরন খুি দ্রুত আসতি হনত 

পানিন। আপরন কীনসি মধথ্য রিনয় যানছেন এিং আপনাি কী ধিননি সহনযারিতা পাওয়া 

উরচত, তা বিাঝাি সিনচনয় সহজ উপায় হনলা এ�জন রবশ্বস্ত ব্রতির সকগে �থযা বলযা।  

যরি আপরন আপনাি অথ্যালনকাহল গ্রহণ (মি পান) সম্পনককে  রচরতিত থানকন, এখনই সময়  

রকছু কিাি এি িথ্যাপানি-অভথ্যাসটা আনিা িানজ হওয়াি আনি। এই িথ্যাপািটি সমাধানন  

আপরন যত বিরি সময় অনপক্ষা কিনিন, আপনাি িীরকেনময়ািী ক্ষরতি মনুখামরুখ হওয়াি 

সম্ািনা িা রিপনি পড়াি ঝঁুরক তত বিরি। 

অ্যালক�যাহল অপব্বহযাকরর সত�কি তযা রচহ্ন আপরন ভািনত পানিন আপনাি মিথ্যপান রনয়ন্ত্রণাধীন আনছ, যখন আসনল এটি একটি 

সমসথ্যায় পরিণত হনছে। িনু্ িা পরিিানিি সিসথ্যিা আনিপানি মিথ্যপান কিনল রননজি আচিণ পরিিতকে ন কিা রিনিষত কঠিন। যা-ই 

বহাক, যত তাড়াতারড় আপরন অপিথ্যিহাি িা বনিাি রচহ্ন রচননত পািনিন, তত তাড়াতারড় আপরন রচরকৎসা পানিন। রননচি প্রশ্নগুনলা 

রননজনক রজনঞেস করুন এমনর� যরদ আপরন এর �কে�টিকতও "হ্যাাঁ" বকল থযাক�ন, তযাহকল �যাকরযা সযাকথ �থযা বলযা এ�টি ভযাল আইরিেযা 

  আমাি রক অথ্যালনকাহল আসরতিি পারিিারিক  
  ইরতহাস আনছ?

  আরম রক কম িরতি, িতিাভ বচাখ, িা কথা  
  জরড়নয় যািাি রিষয়গুরল অনভুি কিরছ?

  আমাি রক স্মৃরত ভ্রষ্টতা, অঞোন হনয় যাওয়া,   
  মনঃসংনযানি অসুরিধা হনছে?
  
  আরম রক আমাি রপ্রয় কাজগুনলানত আগ্রহ হারিনয় বেলরছ?

আমাি রক আনন্দ লাভ, আিাম কিা িা স্বাভারিক বিাধ  
কিাি জনথ্য মিথ্যপান কিনত হয়? 

আরম রক আমাি িনু্ ও পরিিানিি সিসথ্যনিি সানথ আনিা  
বিরি তককে  কিরছ? 

আমাি রক উনত্রজত িা বনিাগ্রতি হওয়াি জনথ্য আনিা  
বিরি মিথ্যপান কিনত হয়? 

আরম রক একা একা মিথ্যপান করি অথিা তা লুকাননাি বচষ্টা করি?

হ্যাাঁ নযা হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা হ্যাাঁ নযা



যযভযাকব খুাঁকজ পযাব �থযা 
বলযার সঠি� মযানষুটি। 
আপরন যতই রনঃসঙ্গ িা একাকী অনভুি কনিন না 
বকন, সিসময়ই বকউ না বকউ সহনযারিতা কিাি 
মননাভাি রননয় ততরি আনছ। যরি আপরন একজন 
সািস্থ্যান্স অথ্যারিউজ কাউনন্সলনিি সনঙ্গ কথা িলাি 
জনথ্য রননজনক প্রস্তুত মনন না কনিন, বসটা এনকিানিই 
ঠিক আনছ। রিশ্বতি এমন কানিা সানথ কথা িলা শুরু 
করুন যাি সানথ আপরন স্বাছেন্দথ্য বিাধ কনিন এিং 
যানক আপরন একজন ভানলা ব্াতা রহনসনি বচননন। 

সঠিক মানষুটিি অথ্যালনকাহল অপিথ্যিহাি রননয় 
িথ্যরতিিত অরভঞেতা থাকনত হনি তা না- তানক 
শুধু আপনাি ভািনা, অনভূুরত এিং উনবেিগুনলা 
গুরুনবেি সানথ রননত হনি, এিং আপনানক পিিততী 
পিনক্ষপ রননত সহনযারিতা কিনত হনি।

আপনযার রবশ্বস্ত মযানষুটি হকত পযাকরন এ�জন:

�কথযাপ�থন �ীভযাকব শুরু �রযা উরচত অথ্যালনকাহল অপিথ্যিহাি রননয়ন আপনাি 
সমসথ্যা আনছ এটি কাউনক জানাননাি বকান সঠিক িা ভুল পদু্রত িনল রকছু বনই। রকন্তু রকছু পিনক্ষপ 
আপরন রননত পানিন যাি মাধথ্যনম কনথাপকথন শুরু কিা িা কাযকেকিী কিা আনিা সহজ হনি।

এ�টি স্যাচ্ছন্্পরূকি জযােগযা এবং সমে খুাঁকজ যবর �রুন। এটি হনত পানি একটি করে িপ, রিিথ্যালয়, 
িাসা,িা বযনকাননা জায়িা যা বকালাহল বথনক িনূি এিং বযখানন রকছুটা বিাপনীয়তা পাওয়া যানি।

প্রকনের জন্ প্রস্তুত থযাকুন। বয মানষুটিি সানথ আপরন 
কথা িলনছন তাি সম্িত আপনাি পরিরস্রত সম্পনককে  
আনিা তথথ্য িিকাি। সৎ থাকুন এিং যতটুকু আপনাি 
জনথ্য স্বরতিিায়ক ততটুকুই বিয়াি করুন।

�কথযাপ�থকন তযাড়যাহুড়যা �রকবন নযা। যাি সানথ আপরন  
কথা িলনছন তাি কানছ এই রিষয়টি চথ্যানলর্জং হনত 
পানি তাই আপরন যা িলনছন তা তানিি বিানাি আি 
বিাঝাি সময় রিন।

স�ল সমস্যা তৎক্ষরযাৎ সমযাধযাকনর যচষ্যা �রকবন নযা।  
মনন িাখুন, এটি প্রররিয়াটিি শুরু মাত্র। 

গরবকিত যহযান। এটি কাউনক িলা সাহনসি িথ্যাপাি বয  
আপনাি মিথ্যপাননি সমসথ্যা থাকনত পানি

আপরন যযা বলকত চযান তযার পরর�ল্পনযা �রুন আপরন 
বকমন অনভুি কিনছন তা রলনখ িাখুন িা আয়নাি 
সামনন কনথাপকথন অনিুীলন করুন।

আপনযার এলযা�যাে এই যসবযা যপকত 
রভরজট �রুন JustTellOne.org  
অথবযা য�যান �রুন 716.245.6JT1 

#JT1

পররবযাকরর সদস্ সু্ল �যাউকসেলর

চযাচকি  রলিযার

�যাকের বনু্

রিক্ষ�

প্ররিক্ষ�

�কথযাপ�থকনর পর যযা �রকত হকব। আিা কিা যায় আপনাি প্রথম কনথাপকথননি পি আপরন  
স্বরতি ও আিাি অনভূুরত অনভুি কিনিন । রনরচিতি থাকুন বযন সিরকছু ইরতিাচক রিনক আিায়। 

আপনযার রিশ্বতি 
মাননুষি সংস্পনিকে 
থাকুন এিং  
তানক আপনাি 
অনভূুরত সম্পনককে  
অিিত িাখুন।

যরি প্রথনমই কনথাপকথন 
বযিকম হনি আিা কনিরছনলন, 
বস িকম না হয়, রচন্যা 
�রকবন নযা বযা হযাল যেকড় 
রদকবন নযা। বচষ্টা করুন 
আনিকজন রিশ্বতি মানষু  
খুজঁনত রযরন হয়নতা আনিা  
বিরি সহায়তা কিাি উপযুতি।

স্যাস্্সম্মত  
জীবনযযাত্যা  
যবকে রনন 
বযমন ডানয়ট 
(পরিরমত 
খাওয়া),  
িথ্যায়াম  
ও রুম 

আপরন যরি বিাি 
রনণকেয় ও রচরকৎসা গ্রহণ 
কিাি জনথ্য পিিততী 
পিনক্ষপ বনয়াি জনথ্য 
প্রস্তুত থানকন তাহনল,  
এ�জন সযাবস্্যাসে 
অ্যারবউজ যপিযাজীবী 
অথবযা সংস্যার  
সকগে �থযা বলুন।

আপরন যযা বলকত পযাকরন:

"আরম ভািরছ আমাি মিথ্যপান রনয়ন্ত্রননি  
িাইনি চনল যানছে, এিং আরম জারননা 
আমাি কী কিা উরচত।"

"এটি রননয় কথা িলা আমাি জনথ্য কঠিন,  
রকন্তু আমাি মনন হয় আমাি 
অথ্যালনকাহনলি বনিা আনছ।"

"আরম রচরতিত কািণ আমাি মিথ্যপান আনিা 
িানজ রিনক যানছে।"

"আমাি মিথ্যপাননি অভথ্যাস আমাি জীিননক 
িাধাগ্রতি কিনছ। "আমাি মনন হয় আমাি 
সহনযারিতা িিকাি।"


