
আপনার সন্াননর মানসসক স্াস্থ্য:  
ADHD সম্বনধে যা জাননে হনে
মন�োন�োনের ঘোটতি জত�ি অতিসতরিয়িোর ব্োতি (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) হল অ�্িম সোিোরণ একটি শৈৈবকোলী� ব্োতি। এটি তহসোনব 
20 জ� স্কু নল �োওয়োর বয়সী তৈশুনের মনি্ 1 জ�নক আরিমণ কনর। ADHD থোকো তৈশুনের মততিষ্ক কিটো অদ্কুি এই পোথ্থনক্র কোরনণ অমন�োন�োেীিো, আনবেপ্রবণিো, এবং 
অতিসতরিয়িো-র প্রতিবন্ধকিো থোনক। ককোন�ো �ো ককোন�ো সমনয় এই তবষয়গুতল ত�নয় সবোই লডোই কনর, তকন্তু ADHD থোকো তৈশুনের কষেনরে, এটি স্কু ল, বোতড এবং বন্ধকু নবের কষেরে 
সহ প্রোি্তহক জীবন� হতিনষেপ করনি পোনর। 
ADHD-র 3টি ির� আনে: 
•	 প্রধানে অসেসসরিয়-আনেগোস়িে উপস্াপনা: এটি অতিসতরিয় এবং আনবেিোতডি প্রতিবন্ধকিোগুতলনক ত�তে্থষ্ট কনর (তথিরভোনব বনস থোকনি পোনর �ো, িোডোহুনডো 

কনর তসদ্োন্ত গ্রহণ কনর)।
•	 প্রধানে অমননানযাগী উপস্াপনা: এটি মন�োন�োে কেওয়োর তবষয়নক ত�তে্থষ্ট কনর। এটিনক কখ�ও কখ�ও "ADD" (মন�োন�োনে ঘোটতি জত�ি ব্োতি) তহসোনব উনলেখ 

করো হয়, �তেও এই ৈব্দটি ককোন�ো আসল করোেত�ণ্থয় তহসোনব উপতথিি ক�ই।
•	 সমশ্র উপস্াপনা: এর মনি্ অতিসতরিয়িো/আনবেিোতডি এবং মন�োন�োে কেওয়োর কষেনরে প্রতিবন্ধকিো উভয়ই অন্তভকু্থ ক্ত রনয়নে। ADHD থোকো কবতৈরভোে তৈশুই এই 

করেণীনি পনড।
ADHD কো�্থত�ব্থোহী কো�্থকলোপ �োমক একটি গুরুবেপূণ্থ েষেিোর কেোষ্ীনক প্রভোতবি কনর, ক�টি আমোনের মন�োন�োে তেনি, ব্বথিোপ�ো করনি এবং আমরো কী করনি বলতে 
িো মন� রোখনি সোহো�্ কনর। ADHD থোকো তৈশুরো কো�্থত�ব্থোহী কো�্থকলোনপর প্রিো� এলোকোগুতল ত�নয় লডোই কনর �ো মন�োন�োনে প্রভোব কেনল, আনবে এবং অ�্ো�্ েষেিোনক 
ত�য়ন্ত্রণ কনর।

অমননানযাগীোর উপসগ্গসমহূ
•	তবৈে তববরনণ অসোবিো�ী ভকু ল কনর/মন�োন�োনের ঘোটতি থোনক
•	স্কু নল মন�োন�োে তেনি পোনর �ো অথবো কো�্থকলোপ করনি পোনর �ো
•	কথো বলোর সময় কো� কেয় �ো
•	ত�নে্থৈ কমন� চলনি পোনর �ো এবং কোজগুতল কৈষ কনর �ো
•	কোজ অথবো অ্োসোই�নমন্টগুতলর ব্বথিোপ�ো করনি পোনর �ো
•	কোজ এতডনয় �োয় অথবো পেন্দ কনর ক�গুতল পেন্দসই �য় অথবো 
রিমোেি প্রনচষ্টো েরকোর

•	সহনজ তবভ্োন্ত হয়
•	প্রোয়ই ভকু নল �োয়

অসেসসরিয়/আনেগোস়িে উপসগ্গসমহূ
•	উসখকুনস ভোব
•	কো�্থকলোপগুতলর প্রি্োতৈি থিোন� বনস থোকনি পোনর �ো
•	উপ�কুক্ত আচরণ �ো হনল কেৌনড পোলোয়
•	ৈোন্তভোনব কখলোিকুলো করনি পোনর �ো
•	প্রোয়ই �োওয়োর জ�্ মকুতখনয় থোনক অথবো "ৈোরীতরক তবকোনৈর ককোন�ো 
উদ্ীপক দ্োরো চোতলি হয়"

•	অতিতরক্ত কথো বনল
•	অ�কুপ�কুক্তভোনব উত্তর বনল কেয়
•	িোনের সময় আসো প�্থন্ত অনপষেো করনি পোনর �ো
•	প্রোয়ই অ�্নের বোঁিো কেয় 

আমার সন্াননর ADHD আনে েনে মনন হনে আমার কী করা উসিে?
�তে আপত� লষে্ কনর� ক� আপ�োর সন্তো� উপনরোক্ত ককোন�ো আচরণ ত�নয় সম্কুখী� হনছে, িোহনল আপত� �ো কেখনে� কসই তবষনয় আপ�োর তৈশুনরোে তবনৈষনঞের সনগে কথো 
বলকু�। আনলোচ�োর জ�্, "আতম আমোর সন্তোন�র আচরনণ এম� তকেকু লষে্ কনরতে �ো িোর জ�্ স্োভোতবক �য় বনল মন� হয়" কথোর মনিো সহজ তকেকু প্রথনম বলনি পোনর�। 
উনদ্নের ককোন�ো কোরণ থোকনল আপ�োর তৈশুনরোে তবনৈষঞে আপ�োনক বকুঝনি সোহো�্ করনি পোনর�। �তে িো হয়, িোরো আপ�োনক একজ� তবনৈষনঞের কোনে করেোর করনি 
পোনর�, ক�ম� ককো�ও মন�োতবে অথবো ম�তিোত্বিক, ত�ত� আনরো ভোলভোনব ADHD এবং অ�্ ককোন�ো তৈষেণ অথবো মো�তসক স্োথি্ তবষয়ক উনদ্েগুতল মলূ্োয়� করনি পোনর�।
সকভানে ADHD এর সিসকৎসা হয়?
ADHD এর জ�্ অন�ক ভোল তচতকৎসো আনে। তবনৈষঞেরো স্ীকোর কনরনে� ক� কবতৈরভোে তৈশুর জ�্ ওষকুি সবনথনক কবতৈ সহোয়ক তচতকৎসো, িনব অন�নকই তমরে 
তচতকৎসোয় কবতৈ ভোনলোভোনব সোডো কেয়। অ�্ো�্ তচতকৎসোর মনি্ রনয়নে আচরনণর কথরোতপ, ক�টি আচরণগুতল তবভ্োন্ত হনি বোঁিো তেনয় আনরো সহোয়ক তকেকুনি �োওয়োর জ�্ 
সোহো�্ কনর, ঞেো�সম্বন্ধীয় আচরণেি কথরোতপ (cognitive behavior therapy, CBT), ক�টি তৈশুনের ভোব�ো, অ�কুভূতি এবং আচরণ, আর সোমোতজক েষেিোর কেোষ্ীগুতল 
সম্বনন্ধ ভোবনি সহোয়িো কনর ক�গুতল তৈশুনের কসই েষেিো তৈখনি এবং অ�কুৈীল� করনি সোহো�্ কনর ক�গুতল অ�্নের সনগে আলোপচোতরিোর জ�্ গুরুবেপূণ্থ।
মন� রোখনব�, আপত� আপ�োর সন্তো�নক সবনথনক কবতৈ জোন��। িোই, �তে আপ�োর সন্তোন�র আচরনণ ককোন�ো পোথ্থক্ লষে্ কনর�, িোহনল কসটি ত�নয় উনদ্ে প্রকোৈ করো 
অি্ন্ত স্োভোতবক। আপ�োর তৈশুনরোে তবনৈষঞে অথবো অ�্ ককো�ও তবশ্বতি স্োথি্নসবো প্রেো�কোরীর সনগে কথো বনল আনরো জো�োর সকুন�োেটি ত��।

ADHD সম্বনন্ধ আনরো জো�নি, মো�তসক স্োথি্ তবষয়ক NY অতেস (NY Office of Mental Health) এর ওনয়বসোইট কেখকু�: 
bit.ly/OMH-ADHD

তৈশুর বয়নসর কেোষ্ী অ�কু�োয়ী মো�তসক স্োথি্ তবষয়ক উনদ্েগুতল ত�নয় আনরো জো�নি,  
তপিো-মোিো এবং পতরবোরনক তৈষেোেোন�র প্রকল্প তবষয়ক পৃষ্ো-টি কেখকু�: bit.ly/PTEACH-Family


