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ক�া শুননু একটি জীিন িদলান যার সম্পর ক্ে  আপনি যত্নবাি  সস যনি খারাপ 

সমরের মর্যে নিরে যাে, সাহাযযে ্ররে চাওোটা খুবই স্াভানব্। ন্ন্তু ্ীভারব? যনি 

এ্জি েরুণ বযেনতি োর নবশ্বস্ত মািুষ নহরসরব ্থা বলার জিযে আপিার্  পছন্দ ্রর, 

োহরল  োর্ সাহাযযে ্রার জিযে আপিার্ এ্জি এক্সপাটকে  হরে হরব িা। শু্ু শুিিু, 

সহািভূুনেশীল সহাি, এবং নির্াতি পরামশকেগুরলা অিসুরণ ্রুি।

শুননু। ধারণা করথিন না সহায়তা

জাননু সতক্ক তা বিহ্নগুথলা। এ্জি েরুণ বযেনতির মরি ্ী চলরছ, ো জািাটা চযোরলন্জং হরে পারর,  েরব প্ােযেনহ্ 
জীবরি প্ােই আপনি সমসযোর নচহ্নগুরলা সিাতি ্ররে পাররি। যনি আপনি লক্ষ ্ররি সয স্উ এ্জি এই লক্ষণগুরলার 

্রে্টিও প্িশকেি ্ররছ, োহরল োর সরগে ্থা বলার জিযে আপিার সমে সবর ্রাটা ভারলা।

বিষণ্নতা ও আত্মহত্া:

 //  িইু সপ্ারহর সবনশ সমে ্রর নবষণ্ন অথবা হোরশর মরো আচরণ ্রা

 //  নপ্ে ্াজগুরলা সথর্ আগ্রহ হানররে সেলরছ

 //  বনু্ ও পনরবার সথর্ নবনছিন্ন থা্া

 //  খাবার অভযোস পনরবনেকে ে হওো—কু্ষ্া িা পাওো বা সবনশ খাওো

 //  অপ্েযোনশে ক্ানতি

 //  সু্ল বা ্ারজ মিরযাগ প্িারি সমসযো

 //  ঘুরমর সমসযো

 //  সম্প্রনে স্ারিা চাপযুতি ঘটিা সযমি সম্প ক্ে  ভাঙার (সরে্ আরপর) ম্যে নিরে যাওো

 //  মেুৃযে বা আত্মঘাে সম্পর ক্ে  প্ােই ্থা বলা

অ্ালথকাহল ও সািস্্ান্স অ্াবিউজ

 //  আসনতির পানরবানর্ ইনেহাস

 //  ্ম শনতি, রনতিম সচাখ, অথবা অস্পষ্ট ্থা

 //  উনবিগ্ন, নবচনলে, অথবা ক্াতি

 //  সৃ্নেচুযেে, অজ্াি হওো, অথবা মিরযারগ বযোঘাে

 //  সচহারা ও বযেনতিগে স্াস্যেনবন্রে পনরবেকে ি

 //  নপ্ে ্াজগুরলা সথর্ আগ্রহ হানররে সেলা

 //  পনরবার আর বনু্রির সরগে সবনশ ে ক্ে  ্রা



আপনার এলাকায় এই সসিা সপথত 
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কথ�াপক�ন সেথষ যা করণীয়। আশা ্রা যাে প্থম ্রথাপ্থিটি ভারলা হরেরছ এবং েরুণ বযেনতিটি স্নস্ত  
ও আশাবাি অিভুব ্ররছ। নিনচিতি সহাি সবন্ছু সযি এ্টি ইনেবাচ্ নির্ আগাে।

তরুণ ি্বতিটির 
সংস্পথে্ক �াকুন 
এবং লক্ষ রাখুি  
সস স্মি  
অিভুব ্ররছ।

স্াস্যেসম্মে হওোর জিযে 
ি্বতিটিথক মথন কবরথয়  
বদন জীিনযাপন, সযমি 
পনরনমে খাওো বা ডারেট, 
বযোোম, এবং ঘুম।  

য�ায� উৎস  
খুরঁজ পাওোর 
জিযে বযেনতিটির্ 
উৎসানহে ও 
সহরযানগো 
্রুি।

বযেনতিটির্ বাবা মা  
অ�িা একজন  
মািনস্ স্াস্যে ন্ংবা 
সাবস্যোন্স অযোনবউজ 
নবরশষরজ্র সাথ� ক�া 
িলথত প্রস্তাি বদন।

সযিাথি 
কথ�াপক�নটি 
িালাথিন। 

কথ�াপক�নটিথক উৎসাবহত করথত  
আপবন যা িলথত পাথরন:

"েুনম স্মি সবা্ ্রছ?" 
 
 

"আনম লক্ষ ্ররনছ েুনম সম্প্রনে অিযে র্ম 
আচরণ ্ররা। সবন্ছু ন্ ঠি্ আরছ?"  

 
 

"যনি সোমার ্াররা সরগে  
্থা বলার প্রোজি হে, আনম আনছ।"  

 

"আনম সোমার্ নিরে উনবিগ্ন। সোমার ন্ 
স্ারিা নবষে নিরে ন্ছু বলার আরছ?"

্রথাপ্থিটি সহজ িাও হরে পারর, ন্ন্তু এটি োর্ যথাযথ সহােো ্রার প্নরিোে গুরুত্বপূণকে 
ভূনম্া রাখরব। এবং যনি আপনি সিরখি এ্জি েরুণ বযেনতি সমসযোে আরছ, ন্ন্তু এ নবষরে 
্থা বলরে পাররছ িা, োহরল নিরজ সথর্ই ্রথাপ্থিটি শুরু ্রার উরিযোগ নিি।

এখারি ্রথাপ্থিটি যথাসম্ভব আতিনর্ ও ্াযকে্র ্রার ন্ছু উপাে সিো হরলা:

বিষয়টি সািলীল (ক্াজয়ুাল) রাখুন ্রথাপ্থিটি স্ারিা আরামিাে্ স্াি সযমি, স্ারিা ্নে শপ, সু্ল, 
বাসা, অথবা সযর্ারিা জােগা, সযখারি মিরযাগ িষ্ট্ারী ন্ছু সিই এবং আপিার্ ন্ছু সগাপিীেো নিরব।

িািথিন না সয এটি এ্টি স্াভানব্ পযকোে বা নিরজ সথর্ চরল যারব। মািনস্ স্াস্যে নবষে  
ও সাবস্যোন্স অযোনবউজ সমনড্যোল সমসযো এবং এর জিযে নচন্ৎসা প্রোজি।

সতক্ক  সহান, বযেনতিটি বহু সমসযোর সমু্মখীি হরে পারর। উিাহরণস্রূপ, সাবস্যোন্স অযোনবউজ প্ােশই  
নবষণ্নোর সরগে সম্পন ক্ে ে। এই বযেনতিটি মলূ নবষেগুরলা সম্পর ক্ে  সরচেি িাও থা্রে পারর। 

সকল সমস্া তৎক্ষণাৎ সমাধাথনর সিষ্া করথিন না। মরি রাখরবি, এটি এ্টি প্নরিোর শুরু মাত্র।

ি্বতিটিথক বজথঞেস করুন সস এর পরর ্ী ্ররে চাে। েরুণ বযেনতিটির জিযে এটি গুরুত্বপূণকে সযি এই 
যাত্রাে সস নিেন্রিে থার্।

িসনু এিং শুননু। যখি বযেনতিটি বলরব সস ্ী বলরে চাে, েখি োড়াহুরড়া ্রর নসদ্াতি সিরবি িা। 
েরব আররা েরথযের জিযে আপিার প্শ্ন ্রাটা ঠি্ আরছ। 


