
একবার আপনার সন্ান কলেজ বা কালজর জন্য বাড়ির বাইলর ববড়িলে বেলে, আপডন তার প্াথডিক পডরচর্ার ডচডকৎসলকর সলগে একডরিতভালব োইড করাে 
জড়িত থাকার বষেলরি আপনার ভূডিকা সম্বলধে ডবভ্ান্লবাধ করলত পালরন। একজন ডপতা বা িাতা ডিসালব, আপনার িলন িলত পালর বর তালের "ডনলজর 
িলতা" থাকা এবং আপনার পথ প্ের্ন ছা়িা বকালনারকি িানডসক স্াস্্য ডবষেক ডচন্া সািোলনার ডবষেটি বরখা উডচত। 

রডেও এটা সডত্য বর আপনার তরুণ পূণব্েস্ক সন্ান্ অলনকটা ববডর সাবেম্ববী িলে বেলছ এবং নতুন ডরষো, বডৃতিিেূক এবং সািাডজক েষেতাগুডেলত েষে িলে 
ওঠার িলতা উন্নেনিেূক কার্গুডের িলুখািডুখ িলছে, তবওু তারা এখনও আপনার ওপর অলনকটাই ডনভ্ররবীে, এবং তারা সরাসডর বসটা আপনালক না 
বেলেও, তারা সডত্যই আপনার িতািলতর িেূ্য বেে।

18-26 বছর বেসবী, তরুণ পূণব্েস্করা সিস্ত ধরলনর গুরুত্বপূণ ্সিস্যাগুডে সম্বলধে আপনার সলগে বখাোখুডে, সরাসডর অলনকটা ববডর কথা বেলত পালর, অন্ত 
তালের কি বেলসর তুেনাে। তাই, তালের রারবীডরক এবং িানডসক কুরেতা উভে ডনলেই আলোচনা রাখলত এবং আরম্ভ করলত ইতস্ততলবাধ করলবন না।

এই বেলসর ডরশুলের সিালজ "প্াপ্তবেস্ক" ডিসালব বেখালেও, তালের িডস্তষ্ক 26 বছর বেস পর্ন্ পূণর্ূলপ ডবকার পাে না। তারা তখনও আলবেতাড়িত িে 
এবং সমূ্ণভ্ালব পডরণত িে না। িেলতা তালের জবীবলনর অন্য বরলকানও সিলের তুেনাে, এই সিলে তরুণ পূণব্েস্কলের আলবেতাড়িত িানডসক চাপ 
বেখা বেে এবং িানডসক বরাে িওোর ঝঁুডক থালক। একজন ডপতা বা িাতা ডিসালব, এই বেলস িানডসক স্াস্্য ডবষেক উলবেেগুডে সম্বলধে সলচতন থাকাটা 
আপনার জন্য অত্যন্ গুরুত্বপূণ ্ডবষে।

চেলছ...

তরুণ সাবালকত্বের উন্নয়নমলূক মাপকাঠি এবং সমস্া

আপনার সন্াত্নর মানসসক স্াস্্:  
তরুণ পণূ্ণবয়স্ক সিশুত্ের মানসসক সসু্তা

জবীবলনর এই পর্ালে আপনার সন্ান একাডধক বষেলরি উন্নেনিেূক কাজ করলব: 
•	 জ্ানসম্বন্ধীয়। তারা ডনলজলের সম্বলধে এবং পৃডথববীলক অলনকটা ববডর জটিেতার েডৃটিভডগেলত 
ভাবলব। তারা তালের (এবং আপনার) িেূ্যলবাধ এবং আের্গুডে ডনলে প্শ্ন করা শুরু করলব।

•	 সামাসিক। তারা আরও পডরণত এবং অন্রগে সম্ক্ ততডর কলর। এর িলধ্য থাকলত 
পালর তালের বরৌন প্বডৃতিলত িলনালরাে বেওোর সালথ আলরা বরৌন অলবেষণ। তারা এই সিে 
সম্ক্গুডেলক ডববাি এবং ডনলজর সংসার করার সম্ভাব্য পথ ডিসালব বেখলব। তারা ডনলজলের 
স্রাডসত ব্যডতি ডিসালব বেখলেও, তারা অত্যন্ েঢৃ়ভালব ডনলজলের একটি েলের অংর িলন 
কলর।

•	আত্বগ। তরুণ পূণব্েস্করা সগেবীলের সলগে এবং আপনার সালথ আলরা ববডর পডরণত সম্লক্ 
জড়িলে পলর। তারা তখনও প্ােই আলবেতাড়িত িে এবং অপ্ত্যাডরতভালব আলবেপ্বণ িলে 
পল়ি। ডকন্তু আরও ববডর সিানভূুডতরবীে িলত পালর এবং অন্যলের অনভূুডত এবং উলদের্যগুডে 
বঝুলত পালর।

•	 কম্ণত্ষেত্র। তরুণ পূণব্েস্করা তালের ডরষোিেূক অথবা বডৃতিিেূক পথ ডনলে এবং ডকভালব 
তারা ভডবষ্যলত জবীবনরাপন করলব বসই ডবষলে অত্যন্ উডবেগ্ন িে। তারা কিজ্বীবলনর 
েষে্যগুডে ডনডে্টি করলত চাে।

মানসসক স্াস্্ সবষয়ক 
উত্বেগগুসলর ঝঁুসক
এই েেটির সবলথলক ব়ি অষেিতার উৎস 
িে িানডসক অসুস্তা - ডচডকৎসা ডবষেক 
অসুস্তার বথলক তুেনাে অলনক ব়ি। 
এই বেলসর পডরসলরই িে বসই সিে রখন 
বিজালজর ব্যাডধ, িােক ব্যবিালরর ব্যাডধ, 
উলবেেজডনত ব্যাডধ, আত্মিত্যািেূক আচরণ, 
ঘুলির ব্যাডধ, উৎপবী়িন (রাসাডন) অথবা 
বরৌন বিনস্ার ফেস্রূপ ট্রিা-পরবততী 
িানডসক চাপ এবং ডবরে িলেও িলনাডবকার 
সলিত অলনক বরাে প্থি স্পটিত প্তবীেিান 
িে। সবলথলক ব়ি উলবেলের িলধ্য স্ডস্তর 
ডবষে িে ডবচডেত তরুণ পূণব্েস্কলের 
িলধ্য িারি 25%-এর িানডসক স্াস্্য ডবষেক 
সিােতার প্লোজন।
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সারসংত্ষেপ 
িলন রাখলবন, আপডন আপনার সন্ানলক সবলথলক ববডর জালনন। তলব এই প্শ্নগুডের বকানও উতির রডে আপনালক 
ভাবাে, তািলে ডচডকৎসকলক আরও প্শ্ন ডজজ্াসা করার একটি সুলরাে ডিসালব আপনার ভাবনার ডেলক একবার নজর 
ডেন। তা না িলে, আপনার ডচডকৎসক আলছন বকন!

তরুণ সাবালকত্বের উন্নয়নমলূক মাপকাঠি এবং সমস্া
িলন রাখলবন বর অলনক তরুণ পূণব্েস্ক বখাোখুডে কথাবাত্াে রালবন না। শুরু করাটা আপনার ওপর ডনভ্র কলর। এছা়িাও িলন রাখলবন বর 
আপডন আপনার সন্ালনর ডবষলে ডবলরষজ্, আর তারা পরািলর্র জন্য আপনারই িলুখর ডেলে তাডকলে আলছ।

আপনার সন্ান তালের প্াথডিক পডরচর্ার ডচডকৎসলকর সলগে একা বেখা করলত রালব, তাই তালের সলগে বর বকানও সিস্যা ডনলে কথা বোটা জরুডর, 
রালত তারা বসগুডে তালের ডচডকৎসকলের সলগে আলোচনা করলত পালর। বকউ বকউ তাও তালের সাষোৎকালর আপনার সলগে বরলত চাইলত পালর, ডকন্তু 
ধলর ডনন তারা তালের ডনলজলের িলতাই রালব।

এখালন আপনার সন্ানলক ডজজ্াসা করার জন্য রইে ডকছু গুরুত্বপূণ ্প্শ্ন এবং আলোচনা করার জন্য ডকছু প্সগে। তারা বকালনা সিস্যা তুলে ধরলছ 
ডকনা বেখার জন্য অনন্ উতির বেওো রাে এিন প্শ্নগুডে ডেলে শুরু করুন, আর তারপর আলরা ববডর ডনডে্টি প্শ্ন করুন।

অনন্ উত্তর দেওয়ার প্রশ্নসমহূ

•	এিডনলত সবডকছু বকিন চেলছ?

•	সু্কে/কালজর জােো ডনলে আিালক 
বলো? সব ঠিক চেলছ? বকালনা 
সিস্যা?

•	আডি জাডন এটা ব্যডতিেত, ডকন্তু 
তুডি ডক বকালনা বপ্লির সম্লক্ 
জড়িত? বসটা বকিন চেলছ?

•	বতািার বধুেলের সলগে বতািার 
সম্ক্ বকিন? বতািার ডক তুডি 
অন্যলের সলগে ডিরলত পালরা, নাডক 
একা িলন িে?

•	বতািার জবীবলন এখন বকালনা 
সিস্যা? তুডি ডক বতািার বকালনা 
সিস্যা ডনলে আিার সলগে কথা 
বেলত চাও?

সনসে্ণ ষ্ট প্রশ্নসমহূ
•	বতািার বিজাজ বকিন আলছ? বতািার ডক িন খারাপ?
•	বতািার ডক কখনও আত্মিত্যা করার ইছো িলেলছ? রডে তাই িে, েো কলর আিাে বতািার 
ভাবনাগুডে বলো, অথবা বকালনা প্্যান বা উলদের্য। দ্রটিব্য: িলন রাখলবন, আত্মিত্যা ডনলে 
ডজজ্াসা করলে তা ঝঁুডক বাড়িলে বেে না কথাটি একটি কল্পকথা।

•	তুডি ডক িে্যপান করলছা বা বকালনা িােক বসবন করলছা? রডে তাই িে, বতািার ডক িলন িে 
বসগুডে তুডি খুব ববডর পডরিালণ করলছা?

•	বতািাে ডক ডকছু প্ােই ভাবালছে? তুডি ডক ডকছু ডনলে উডবেগ্ন?
•	বতািার ঘুি বকিন িলছে আর রডতি বকিন আলছ? বতািার ডষেলে বকিন? বতািার একাগ্রতা?
•	তুডি ডক বরৌন সম্লক্ জড়িত? রডে তাই িে, তুডি ডক সুরষো ব্যবিার করলছা?
•	বতািার বলৃতি ডক তুডি রাসালত বেলখলছা? তুডি ডকভালব প্ডতডরিো জানাও?
•	তুডি বা বতািার পডরডচত অন্য বকউ ডক বরৌন বিনস্ার ডরকার িলেলছ? রডে তাই িে, তুডি বা 
বতািরা ডক সিােতা বপলেলছা? আডি ডকভালব সািার্য করলত পাডর?

•	বতািার ওজন, ররবীলরর আকৃডত অথবা বেিভডগে সম্বলধে ডক বতািার প্ােই ডচন্া িে?
•	তুডি ডকভালব িানডসক চাপ সািোও?
•	বতািার ডক িলন িে তুডি একজন কাউলসেেলরর সািার্য ডনলত পারলত? তুডি ডক কখনও বস কথা 
বভলবলছা? বতািার জন্য বসটা বকিন িলব? 

এটি ডনলে আলোচনা করার িলতা অলনক ডকছু আলছ। আপনার এই সিস্ত প্সগেগুডে একটি কলথাপকথলন তুলে ধরার বচটিা না করাই বাঞ্ছনবীে। 
তরুণ সাবােকত্ব, সিে সিলে অসাধারণ িলেও, এটি অস্াভাডবক রকলির িানডসক চাপগ্রস্ িলত পালর। আপনার সন্ালনর এই সিস্যাগুডে 
সম্বলধে আপনার সলগে কথা বো প্লোজন। আপনার সিথ্ন তালের এই উলবেেগুডে তালের প্াথডিক পডরচর্ার ডচডকৎসলকর কালছ অথবা 
িানডসক স্াস্্য ডবষেক বপরাোর ব্যডতির কালছ একইভালব তুলে ধরার জন্য আরও ববডর ইছেকু কলর তুেলত সিােতা করলত পালর।


