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মাদকের অপব্যবহার কনকে েক�াপে�ন শুরু েরা। অনেক তরুণই 
মাদক নেযা শুরু কনে পেীক্ামলূকভানে, সুন্দে সময কাটানত, অথো নকাে ডাক্ােী 

সমস্াে চিচকৎসা কোে জে্ও। দভ্ূাগ্জেকভানে, চেনোদেমলূক নেশাদ্রে্ নেমে 

মাচেজযুাো এেং নকানকে, অথো ে্থাোশনকে মনতা নরেসচরিপশনেে ওষুধও আসচক্জেক 

ও চেপজ্জেক হনত পানে। একজে তরুণ চহনসনে, নেশাদ্রে্ আপোে মচতিনকেে উন্নচতনত 

নেচতোিক রেভাে নেলা নথনক শুরু কনে োো েকম মােচসক অথো শােীচেক সমস্া 

সৃচটি কেনত পানে। আপকন েীকের মধ্য কদকে যাকছেন এবং আপনার েী ধরকনর 

েহকযাকিতা পাওো উকিত, তা ববাঝার েবকিকে েহজ উপাে হকলা এেজন কবশ্বস্ত 

ব্যকতির েকগে ে�া বলা। েচদ আপচে আপোে দ্রে্ ে্েহাে চেনয উচবিগ্ন হে, তাহনল 

এখেই সময এই ে্াপানে চকছু কোে—চেষযটি আনো খাোনপে চদনক োওযাে আনগই। 

আপচে েত সময অনপক্া কেনেে, আপচে ততই দীর্নমযাদী ক্চত, অথো চেপনদে  

ঝঁুচকে মনধ্ পড়নেে।

মাদকের অপব্যবহাকরর েতে্ক তা কিহ্ন। এমেচক েচদ আপোে েনু্োও একই নেশা কনে, চকংো ডাক্াে আপোনক চপলগুনলাে  
নরেসচরিপশে চদনয থানক, তাহনলও আসচক্ একটি রেকট সমস্া। আপচে েত দ্রুত আসচক্ে লক্ণগুনলা শোক্ কেনেে, তত দ্রুতই  
চিচকৎসা পানেে। যকদ আপকন এর েকেেটিকতও 'হ্যাাঁ' বকলন, তাহকল োকরা েকগে ে�া বলাই ভাকলা।

  আমাে চক সােস্্ান্স অ্াচেউনজে (দ্রনে্ে  
  অপে্েহানেে) নকানো পাচেোচেক ইচতহাস আনছ?

  আচম চক শচক্ হ্াস, েচক্ম নিাখ, অথো অস্পটি  
  কথাে সমু্খীে হনযচছ?  
 
  আচম চক কখনো সৃ্চত ভ্রটিতা, অজ্াে হনয োওযা,  
  অথো মেনোনগ ে্ারানতে সমু্খীে হনযচছ?  
 
  আচম চক আমাে চরেয কাজগুনলা নথনক আগ্রহ  
  হাচেনয নেনলচছ? 

আমাে চক মজা কেনত, আোম কো, অথো স্াভাচেক  
অেভুে কোে জে্ নেশা কেনত হয? 

আচম চক পচেোে আে েনু্নদে সনগে নেচশ তক্ কচে? 

আমাে চক উনতেজো অেভুে কেনত ো নেশাগ্রতি হওযাে  
জে্ আনো নেচশ নেশাদ্রে্ ে্েহাে কেনত হয?  

আমাে চক সাোচদে িলনত এক নডাজ রেনযাজে হয?

হ্যাাঁ না

হ্যাাঁ না

হ্যাাঁ না

হ্যাাঁ না
হ্যাাঁ না

হ্যাাঁ না

হ্যাাঁ না

হ্যাাঁ না



ে�া বলার েঠিে মানষুটি 
বযভাকব খুাঁকজ পাব।  
আপচে েতই চেঃসগে ো একাকী অেভুে কনেে ো 
নকে, সেসমযই নকউ ো নকউ সহনোচগতা কোে 
মনোভাে চেনয ততচে আনছ। েচদ আপচে নকানো 
সােস্্ান্স অ্াচেউজ চেনশষনজ্ে সনগে কথা েলনত  
ো িাে, নসটি এনকোনেই ঠিক আনছ। এমে একজে 
চেশ্বতি ে্চক্নক েনল শুরু করুে, োে সনগে আপচে 
স্াচ্ছন্দ্নোধ কনেে এেং জানেে নস একজে ভানলা 

ন্াতা। নসই সঠিক ে্চক্টিে সােস্্ান্স অ্াচেউজ 
চেনয নকানো ে্চক্গত অচভজ্তা োও থাকনত 
পানে—তানক শুধু আপোে ভােো, অেভূুচত এেং 
উনবিগটা গুরুত্বসহকানে চেনত হনে এেং আপোনক 
পেেততী ধানপ চেনয নেনত সহনোচগতা কেনত হনে।

আপনার কবশ্বস্ত ব্যকতিটি হকত পাকরন এেজন:

বযভাকব আকলািনা শুরু েরব। আপোে নে ড্ানগে সমস্া আনছ, তা  
কাউনক েলাে জে্ নকানো ঠিক ো ভুল পথ নেই। চকন্তু আনলািোটি সহজতে ও  
নেচশ কাে্কে কোে জে্ আপচে চকছু ধাপ অেসুেণ কেনত পানেে। 

এেটি স্াছেন্দমে জােিা এবং েমে খুাঁকজ ববর েরুন। এটি হনত পানে নকানো কচে শপ, সু্ল, োসা,  
অথো নেনকানো জাযগা, নেখানে মেনোগ েটিকােী চকছু নেই এেং আপোনক চকছুটা নগাপেীযতা চদনে।

প্রকনের জন্য ততকর বহান। োে সনগে আপচে কথা েলনেে, হনত 
পানে নস আপোে অেস্া সম্পনক্ অনেক তথ্ িাইনে। সৎ নহাে 
এেং আপোে স্াচ্ছন্দ্মনতা েত নেচশ সম্ভে নশযাে করুে।

েক�াপে�কন তাড়াহুকড়া েরকবন না। আপচে োে সনগে কথা 
েলনছে, এই চেষযটি তাে জে্ ি্ানলচ্জং হনত পানে, তাই 
তানক আপচে ো েলনছে, তা শুেনত ও ভােনত সময চদে।

েেল েমে্যা তৎক্ষণাৎ েমাধাকনর বিষ্া েরকবন না।  
মনে োখনেে, এটি একটি রেচরিযাে শুরু মাত্র।

িকব্কত বহান। ড্ানগে ে্েহাে ো আসচক্ে কথা কাউনক 
েলা সাহনসে ে্াপাে।

আপকন যা বলকত িান, তার পকরেল্পনা েরুন।  
আপচে নকমে অেভুে কনেে তা চলনখ োখুে অথো 
কনথাপকথেটি আযোে সামনে িি্া করুে।

আপনার এলাোে এই বেবা বপকত 
কভকজট েরুন JustTellOne.org  
অ�বা ব�ান েরুন 716.245.6JT1 
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পকরবাকরর েদে্য সু্ল োউকসেলর

িাি্ক  কলডার

োকের বনু্

কিক্ষে

প্রকিক্ষে

েক�াপে�ন বিকষ যা েরণীে। আশা কো োয আপোে রেথম কনথাপকথনেে পে আপচে স্চতি ও আশাে  
অেভূুচত অেভুে কেনেে । চেচচিন্ত নহাে নেে সেচকছু নেে একটি ইচতোিক চদনক আগায, এমেচক  
অেনুশািো ো আনক্নপে অেভূুচত থাকনলও।

আপনার চেশ্বতি 
মােনুষে সংস্পনশ্ 
থাকুে এেং  
আপোে অেভূুচত 
সম্পনক্ তানক 
অেগত োখুে।

েচদ রেথনমই কনথাপকথে 
নেমেটি হনে েনল নভনেচছনলে 
ঠিক নতমেটি ো হয, তাহনল 
কিন্া েরকবন না বা হাল 
বেকড় কদকবন না। নিটিা করুে 
আনেকজে চেশ্বতি মােষু খুজঁনত 
চেচে হযনতা আনো নেচশ 
সহাযতা কেনত উপেুক্।

স্াস্্যস্মমত 
জীবনযাত্া 
ববকে কনন
নেমে পচেচমত 
খাওযা, ে্াযাম 
ও রুম

েচদ আপচে নোগ চেণয্  
ও চিচকৎসা গ্রহণ কোে জে্  
পেেততী পদনক্পটি চেনত রেস্তুত 
থানকে, একজে সােস্্ান্স  
অ্াচেউজ নপশাজীেী অথো 
সংস্াে সনগে ে�া বলুন।

আপকন যা বলকত পাকরন:

"আমাে মনে হয আমাে নেশাদ্রে্ ে্েহানেে 
মাত্রা চেযন্ত্রনণে োইনে িনল োনচ্ছ এেং 
আচম জাচে ো কী কেনত হনে।"

"এটি চেনয কথা েলা আমাে জে্ 
কঠিে, চকন্তু আমাে মনে হয আমাে 
মাদকাসচক্ আনছ।"

"আচম উচবিগ্ন নে আমাে নেশাদ্রে্ ে্েহাে 
রিনমই খাোনপে চদনক োনচ্ছ।"

"আচম নেশাদ্রে্ ছাড়া সাোচদে িলনত পাচে 
ো। আমাে মনে হয আমাে সাহাে্ দেকাে।"


