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বিষণ্নতা বনথে কথ�াপক�ন শুরু করা। বিষণ্নতা একটি সাধারণ মানবসক 
স্াস্থ্যগত অিস্া যা আমমবরকার ১০-২০% বকম�ার ও তরুণমকই প্রভাবিত কমর। যা  

হ�াক, যখন আপবন বিষণ্ন অনভুি করমিন, মমন �মি হকউই আপনার অনভূুবতটা হিামে 

না িা ভামি না। বকন্তু হেমন রাখুন, আপবন কখমনাই একা নন এিং সিসময়ই আ�া 

আমে। আপবন একা নন। প্রবত ৫ েন বকম�ামরর ও তরুমণর মমধথ্য একেনই বিষণ্ন অনভুি  

কমর। কথািলায় উপকার �মত পামর। আপবন যবি মমন কমরন আপনার বিষণ্নতা আমে, 

স�মযাবগতা চাইমত হিবর করমিন না। বচবকৎসা�ীনভামি থাকমল বিষণ্নতা খুি খারাপ �মত 

এিং আপনামক আমরা প্রকট সমসথ্যার সমু্খীন করমত পামর। আপবন কীমসর মধথ্য বিময় 

যামছেন এিং আপনার কী ধরমনর স�মযাবগতা পাওয়া উবচত, তা হিাোর সিমচময় স�ে 

উপায় �মলা একেন বিশ্বস্ত িথ্যবতির সমগে কথা িলা।

বিষণ্নতার সতক্ক তা বিহ্ন। হয হকউই যখন তখন বিষণ্নতা অনভুি করমত পামর, বিম�ষ কমর তরুণ িয়মস। যা হ�াক, যবি 
অনভূুবতগুমলা িইু সপ্াম�র হিব� সময় ধমর থামক, তা�মল হসগুমলা বিষণ্নতার লক্ষণ �মত পামর। বনথেথক বনথির প্রশ্নগুথলা করুন। যবি 
আপবন এর কথেকটিথতও 'হ্াাঁ' িথলন, তাহথল কাথরা সথগে ক�া িলাই ভাথলা।

  আবম বক হভমে পড়া, বিষণ্ন বকংিা �তা�া  
  অনভুি কবর?

  আবম বক আমার বপ্রয় কােগুমলা হথমক আগ্র�  
  �াবরময় হেমলবে?

  আবম বক আমার িনু্ িা পবরিামরর সমগে থাকার  
  হচময় একা থাবক? 

  আবম বক হকামনা কারণ োড়াই ক্াবতি অনভুি কবর?

  আমার খািার অভথ্যাস বক পবরিবততি ত �ময়মে—�য়  
  কু্ষধা না পাওয়া িা হিব� খাওয়া?
 

আমার বক সু্ল িা কামে মনমযাগ বিমত সমসথ্যা �য়?

আমার বক ঘুমমর সমসথ্যা �ময়মে?

আবম বক সম্প্রবত হকামনা চাপযুতি ঘটনা হযমন সম্পকতি   
ভাোর মত ঘটনার মধথ্য বিময় বগময়বে?

িনু্ িা পবরিামরর সিসথ্যরা বক আমামক বেমঞেস কমরমে,  
"তুবম বক ঠিক আে?"
  
আবম বক কখমনা বনমেমক আঘাত করা  
িা আত্ম�তথ্যা করার কথা হভমিবে? 
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ক�া িলার সঠিক মানষুটি 
যযভাথি খুাঁথে পাি। 
আপবন যতই বনঃসগে িা একাকী অনভুি 
কমরন না হকন, সিসময়ই হকউ না হকউ 
স�মযাবগতা করার মমনাভাি বনময় ততবর 
আমে। যবি আপবন হকামনা মানবসক স্াস্থ্য 
বিম�ষমঞের সমগে কথা িলমত না চান, হসটি 
এমকিামরই ঠিক আমে। এমন একেন বিশ্বস্ত 
িথ্যবতিমক িমল শুরু করুন, যার সমগে আপবন 
স্াছেন্থ্যমিাধ কমরন এিং োমনন হস একেন 
ভামলা হ্াতা।

আপনার বিশ্বস্ত ি্বতিটি হথত পাথরন একেন:

যযভাথি আথলািনা শুরু করি। আপবন হয বিষণ্ন অনভুি করমেন, তা কাউমক  
িলার েনথ্য হকামনা সঠিক িা ভুল পথ হনই। বকন্তু আমলাচনাটি স�েতর ও হিব� কাযতিকর করার 
েনথ্য বকেু ধাপ রময়মে।

একটি স্াচ্ছন্দপরূ্ক োেগা এিং সমে খুাঁথে বনন। এটি �মত পামর হকামনা কবে �প, সু্ল, িাসা, অথিা 
হযমকামনা োয়গা, হযখামন মনমযাগ নষ্টকারী বকেু হনই এিং আপনামক বকেুটা হগাপনীয়তা বিমি।

প্রথশ্নর েন্ ততবর যহান। যার সমগে আপবন কথা িলমিন, 
�মত পামর হস আপনার অিস্া সম্পমকতি  অমনক তথথ্য চাইমি। 
সৎ হ�ান এিং স্াছেন্থ্যমমতা যত হিব� সম্ভি হ�য়ার করুন।

কথ�াপক�থন তাড়াহুথড়া করথিন না। আপবন যার  
সমগে কথা িলমেন, এই বিষয়টি তার েনথ্য চথ্যামলব্জং  
�মত পামর, তাই তামক আপবন যা িলমেন, তা শুনমত  
ও ভািমত সময় বিন।

সকল সমস্া তৎক্ষরাৎ সমাধাথনর যিষ্া করথিন না।  
মমন রাখমিন, এটি একটি প্রবরিয়ার শুরু মাত্র।

গবি্কত যহান। এটি কাউমক িলা সা�মসর িথ্যাপার হয  
আপবন হকমন হিাধ করমেন।

আপবন যা িলথত িান, তার পবরকল্পনা করুন। আপবন  
হকমন অনভুি কমরন তা বলমখ রাখুন অথিা কমথাপকথনটি  
আয়নার সামমন চচতি া করুন।

পবরিাথরর সিস্ সু্ল কাউথসেলর

িাি্ক  বলডার

কাথের িনু্

বিক্ষক

প্রবিক্ষক

আপবন যা িলথত পাথরন:

"আবম ভামলা অনভুি করবে না এিং োবন  
না কী করমত �মি।"

"এটি বনময় কথা িলা আমার েনথ্য কঠিন,  
বকন্তু আমার মমন �য় আমার বিষণ্নতা 
থাকমত পামর।"

"আবম আমার বনমেমক বনময় যা ভাবি,  
হসটা বনময় আবম বচবতিত।"

"এখন হি� অমনকটা সময় �ময় হগমে  
যখন হথমক আবম বিষণ্ন অনভুি করবে। 
আমার মমন �য় আমার স�মযাবগতা িরকার।"

আপনার এলাকাে এই যসিা যপথত 
বভবেট করুন JustTellOne.org  
অ�িা কল করুন 716.245.6JT1 

#JT1

কথ�াপক�ন যিথষ যা কররীে।আ�া করা যায় আপনার প্রথম কমথাপকথমনর পর আপবন স্বস্ত ও আ�ার  
অনভূুবত অনভুি করমিন। বনবচিতি হ�ান হযন সিবকেু ইবতিাচক বিমক আগায়। 

আপনার বিশ্বস্ত 
মানমুষর সংস্পম�তি 
থাকুন এিং  
আপনার অনভূুবত 
সম্পমকতি  তামক 
অিগত রাখুন।

যবি প্রথমমই কমথাপকথন  
হযমনটি �মি িমল হভমিবেমলন  
ঠিক হতমনটি না �য়, তা�মল 
বিন্া করথিন না িা হাল যেথড় 
বিথিন না। হচষ্টা করুন 
আমরকেন বিশ্বস্ত মানষু  
খুেঁমত বযবন �য়মতা আমরা  
হিব� স�ায়তা করমত উপযুতি।

স্াস্্স্মমত 
েীিনযাত্া 
যিথে বনন
হযমন পবরবমত 
খাওয়া, িথ্যায়াম  
ও ঘুম

যবি আপবন হরাগ বনণতিয় ও 
বচবকৎসা গ্র�ণ করার েনথ্য  
পরিততী পিমক্ষপটি বনমত 
প্রস্তুত থামকন, তা�মল 
একেন সািস্্াসে 
অ্াবিউে যপিােীিী 
অ�িা সংস্ার সথগে  
ক�া িলুন।


