
আপনার সন্াননর মানসসক স্াস্থ্য:  
উনবেগ সম্বনধে যা জাননে হনে
কিছু ধরনের উনবেগ স্বাভবাকিি কিিবানেরই অংে। উদবাহরণস্রূপ ক্বানের উপস্বাপেবা কেনে উকবেগ্ন হনে তবা এিজে কেশুনি ভবানেবাভবানি প্রস্তুকতনত এিং অেেুীেনে 
উৎেবাকহত িরনত পবানর। কিছু কেশুর ক্ষেনরে অিে্য এই উনবেনগর মবারেবাটি অত্যকধি হনে যবাে। এটি সু্ে, েবামবাকজি জীিে, এিং েুস্ কিিবাে েনমত প্রবাত্যকহি 
জীিনে হস্তনষেপ িরনত পবানর। উনবেগ েম্বন্ীে ি্যবাকধ ক্িে জেকপ্রে - প্রবাে 3 জনের মনধ্য 1 জনের জীিনের ক্িবানেবা ক্ষেনরে এিিবার হনিই। 

মেূ ক্য কিষে জবােনত হনি: 
1) আেনে কি খুজঁনছ তবা জবােেু

2) আপকে যবা েষে্য িরনছে ক্েই েম্বনন্ আপেবার েন্বােনি কজজ্বােবা িরুে

3) ক্িবােও উনবেগ থবািনে তবা আপেবার কেশুনরবাগ কিনেষনজ্র িবানছ তুনে ধরুে 

উনবেনগর েবাধবারণ ধরেগুকে িী?
অনেি ধরনের উনবেগ আনছ। যখে তবানদর মনধ্য েবাদেৃ্য থবানি, অেে্য বিকেষ্্যগুকে তবানদর পৃথি িনর।

সেনছেদজসনে উনবেগ
স্তন্ত্র বিকেষ্্য হে মবােকেি চবাপ যখে সপো-মাোর থেনক আলাদা হয় 
অথিবা অে্য ক্িবােও পকরচয্বািবারীর ক্থনি কিনছেদ হে। এটি ক্ছবাট কেশুনদর 
ক্ষেনরে ক্িকে জেকপ্রে, আর ক্পনট ি্যথবা িবা মবাথবাে ি্যথবার মনতবা েবারীকরি 
েমে্যবা কহেবানি ক্দখবা কদনত পবানর, অথিবা ক্িবােও কেশু খুিই মেমরবা হনে 
ক্যনত পবানর যখে তবার কপতবা-মবাতবা তবানি সু্ে িবা কেশু পকরচয্বা ক্িন্রে 
ক্রনখ আনে িবা ছবাড়নত যবাে। 

সাধারণীকৃে উনবেগ
িবাকড়র িবাজ অথিবা ক্বাে িবা িমন্ষেনরের জে্য ক্দকর হনে যবানছে ইত্যবাকদর 
মনতবা প্ােথ্যসহক সেষয় কেনে গভীর কচন্বাই অেে্য বিকেষ্্য। এটি সু্নের 
িবাজিম,্ িনু্ত্ব অথিবা ঘুনম হস্তনষেপ িরনত পবানর। েষেণ হনত পবানর ক্পনট 
ি্যথবা, মবাথবাে ি্যথবা অথিবা যন্ত্রণবা, অকস্রতবা িবা কিরকতি ক্দখবানেবা, অথিবা 
ঘুনমর েমে্যবা হওেবা। 

এই আচরনণর পকরিত্েগুকের ক্িবানেবাটি যকদ আপেবার েন্বানের ক্ষেনরে আপকে েষে্য িনরে, তবাহনে তবানদর কজজ্বােবা িরুে। যকদ আপেবার তবাও প্রশ্ন থবানি, 
তবাহনে আপকে যবা ক্দখনছে ক্েই কিষনে আপেবার কেশুনরবাগ কিনেষনজ্র েনগে িথবা িেেু। আনেবাচেবার জে্য, "আকম আমবার েন্বানের আচরনণ এমে কিছু েষে্য 
িনরকছ যবা তবার জে্য স্বাভবাকিি েে িনে মনে হে" িথবার মনতবা েহজ কিছু প্রথনম িেনত পবানরে। উনবেনগর ক্িবানেবা িবারণ থবািনে আপেবার কেশুনরবাগ কিনেষজ্ 
আপেবানি িঝুনত েবাহবায্য িরনত পবানরে।
কিভবানি উনবেনগর কচকিৎেবা হে?
উনবেগজকেত ি্যবাকধ ভবােভবানিই কচকিৎেবানযবাগ্য, এিং যত তবাড়বাতবাকড় েম্ভি তত ভবাে। কচকিৎেবার মনধ্য থবািনত পবানর িথবা িেবার ক্থরবাকপ অথিবা িবাউনসেকেং 
এিং ওষুধ। জ্বােেম্বন্ীে আচরণগত ক্থরবাকপর মনতবা আচরনণর ক্থরবাকপ এিং ওষুধ আপেবার কেশুনি তবার ভেগুকে েবামেবানত েহবােতবা িরনত পবানর। 
জ্বােেম্বন্ীে আচরণগত ক্থরবাকপ (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) ভীকতমেূি ভবািেবাগুকেনি আনরবা িবাস্তকিি িনর ক্তবােবার এিটি 
পুেগঠ্েমেূি উপবাে। যকদ আপেবার েন্বাে িবাকড়র িবাজ, েগেীর েমবানেবাচেবা, অথিবা অে্য কিছু কেনে মবােকেি চবানপ থবানি, তবাহনে CBT তবানদর িঝুনত েবাহবায্য 
িনর ক্িবাে ভবািেবাগুকে তবানদর ভীত িরনছ। এই ভবািেবাগুকে পবাল্বানেবার উপবােগুকে অেেুীেে তবানদর আনিগ েবামেবানত এিং আচরণ পকরিত্ে িরনত 
েহবােতবা িনর। এটি ধীনর ধীনর আপেবার েন্বােনি ক্েই কিষেগুকের েম্ুখীে িনর ক্যগুকে িনষ্র িবারণ, পবােবাপবাকে তবানদর কচন্বামতুি এিং কেেন্ত্রনণ থবািবানত 
েবাহবায্য িনর। 
মনে রবাখনিে, আপকে আপেবার েন্বােনি েিনথনি ক্িকে জবানেে। তবাই, যকদ আপেবার েন্বানের আচরনণ ক্িবানেবা পবাথ্ি্য েষে্য িনরে, তবাহনে ক্েটি কেনে উনবেগ 
প্রিবাে িরবা অত্যন্ স্বাভবাকিি। আপেবার কেশুনরবাগ কিনেষজ্ অথিবা অে্য ক্িবােও কিশ্বস্ত স্বাস্্যনেিবা প্রদবােিবারীর েনগে িথবা িনে আনরবা জবােবার েুনযবাগটি কেে। 

কেশুর িেনের ক্গবাষ্ী অেযুবােী স্বানস্্যর কিিবাে এিং মবােকেি স্বাস্্য কিষেি উনবেগগুকে কেনে আনরবা জবােনত, কপতবা-মবাতবা এিং 
পকরিবারনি কেষেবাদবানের প্রিল্প কিষেি পৃষ্বা-টি ক্দখুে: bit.ly/PTEACH-Family

আেনকের েথ্যাসধ
স্তন্ত্র বিকেষ্্য হে দ্রুত হৃদস্পন্দে, হবাইপবারনভকটিনেটিং িবা অকতকরতি 
মতুি িবােুর প্রনেবাজে, ঘবাম, িকমভবাি এিং এমেকি অজ্বাে হনে যবাওেবার 
উপেগগ্ুকের েনমত গভীর ভনের শারীসরক উপাখথ্যান। এই 
ঘটেবাগুকে ক্যনিবােও ধরনের কজকেনের িবারনণ হঠবাৎ হনত পবানর - সু্ে িবা 
িেেবানট্ যবাওেবা, িবাে চড়বা িবা করিনজর ওপর কদনে যবাওেবা - যবার ফনে এই 
পকরকস্কতগুকে তবারবা একড়নে ক্যনত শুরু িনর।

সামাসজক উনবেগ
অেে্য বিকেষ্্য হে, প্কানশথ্য অেো দলগে আনলাচনায় অপ্রস্তুত 
হওেবার ভে, ক্যমে প্রিবানে্য িথবা িেবা, ক্স্পবাট্ে িবা েবাটনির জে্য 
অকিেে, অথিবা েতুে িনু্িবান্ি বতকর িরবার েমে কিেঙৃ্খেবা েৃকষ্। 
পবাট্ির মনতবা েবামবাকজি ইনভটিগুকেনত েবা ক্যনত চবাওেবার ইছেবা, আর 
কেনজনি অে্যনদর ক্থনি কিকছেন্ন িরবা ক্েওেবা এটির েষেণ হনত পবানর। 


