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এই পুি�কােত সমী�ণীর িবিভ� কাউে�িলং �িশ�েণর পাঠ উপাদােনর পাশাপািশ রেয়েছ 

সমাজকম�েদর জনয্ কাউে�িলং-এর �াথিমক দ�তার �িশ�েণর পাঠ�ম অনুযায়ী পােঠর উপাদান। 
সমী�ণীর এই সব পাঠ উপাদান বহু বছর ধের িবিভ� �িশ�ক ও িবেশষ�েদর সহায়তায় একি�ত 

হেয়েছ। এঁেদর মেধয্ িবেশষ উে�খেযাগয্ সমী�ণীর �িত�াতা স�ািদকা �মতী েরা�াউট রায়েচৗধুরী। 

তাছাড়াও, িবেশষ কের এই পুি�কার জনয্ এর সে� যু� হেয়েছ েবশ িকছু নতুন উপাদান, যার 

অিধকাংশই ৈতরী হেয়েছ �মতী চ�না ব�ীর �েচ�ায়। বাংলায় অনুবাদ কেরেছন �মতী সাহানা 

নাগ। এঁরা দুজন পাঠ উপাদানগেলােক একি�ত কের এই পুি�কা রপায়েণ উে�খেযাগয্ ভুিমকা 

িনেয়েছন। িহি� অনুবাদ কেরেছন �মতী সিরতা আগরওয়াল। ইংেরজী পুি�কািট �মতী বুলবুল ব�ী 

ও বাংলা পুি�কািট �মতী বনানী েঘাষ স�াদনা কেরেছন।  

 

সমী�ণী টীম         েসে��র ২০১৮  
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ভূিমকা                                        

িটিডএইচ (TDH) ও সমী�ণী আেয়ািজত কাউে�িলং-এর �াথিমক দ�তার �িশ�েণর সময় 
েয সম� পাঠ উপাদান সমাজকম�েদর েদওয়া হেয়িছল েসগিলেক একি�ত কের ও তার সে� 
নতুন িকছু উপাদান সংেযািজত কের এই পুি�কা গিঠত হেয়েছ। �িশ�েন �া� অিভ�তার 
সে� সহজ ভাষায় েলখা এই পিু�কা সমাজকম�েদর সহায়ক হেয় উঠেব বেল আশা করা যায়। 
 
পুি�কািট িবষয় অনুযায়ী ছয়িট ভােগ িবভ�। মানিসক �া�য্ স�ে� �াথিমক ধারনা েথেক 
িশশু ও িকেশার-িকেশারীেদর মন�� বুঝেত পারা, কাউে�িলং এর �াথিমক দ�তা েথেক 
আকি�ক আঘাত �া� মানুষেদর সহায়তা করার দ�তা স�ে� তথয্ েদওয়ার েশেষ রেয়েছ 
সমাজকম�েদর িনেজেদর মানিসক সু�তার মূলয্ায়ন করার উপায়। সম� িবষয়গেলা িমেল েযন 
একিট চ� স�ূণর্ হয়।  
 
সমাজকম� ও িকেশার-িকেশারীেদর েদখােশানার দািয়��া� মানুষেদর কাউে�িলং-এর �াথিমক 
দ�তার �িশ�ণ েদওয়ার উে�শয্ হল তাঁরা যােত িশশু ও বয়ঃসি�র েছেলেমেয়েদর সমমিমর্তার 
সে� েদখভাল করেত পােরন। এই �িশ�ণ লাভ কের তাঁরা মানিসক অস�ুতার িচিকৎসা 
(েথরািপ) করেত পারেবন না। এই পুি�কায় সমাজকম�েদর েবিশরভাগ সময় সহায়তাকারী 
আর কখনও কখনও কাউে�লর িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ। কারণ িকছু িবষেযর পােঠর 
উপাদান কাউে�লরেদর �িশ�ণ সাম�ী েথেক সংগৃহীত হেয়েছ। িকছু সাধারণ দ�তা দেু�ে� 
একই রকম। তেব িচিকৎসা করার জনয্ েয কাউে�িলং, তার মেধয্ থােক েরাগিনণর্য় িবষেয় 
�� ব�বয্, অেনক েবিশ গভীর অনসু�ান এবং িনিদর্�ভােব হ�ে�প করা েযগেলা এই 
েকােসর্র অ�গর্ত নয়।  
 
�েতয্কিট িবভােগর শুরুেত একিট কের �াক কথন সংেযািজত হেয়েছ, েযখােন উে�খ করা 
হেয়েছ েসই িবভাগিটর উে�শয্ বা ৈবিশ�য্। মানিসক �াে�য্র িবশদ ধারনালাভ বা দ�তা 
বৃি�র জনয্ আলাদাভােব শুধ ুএই পুি�কািটর পাঠ যেথ� নয়। কাউে�িলং-এর �িশ�েনর 
অিভ�তার মেধয্ িদেয় েশখা ও দ�তা বৃি�র পিরপূরক রেপ এই পাঠ উপাদানগিল একি�ত 
করা হেয়েছ। িবপযর্য় েপিরেয় আসা িশশু, িকেশার-িকেশারী ও মিহলােদর িনেয় কমর্রত 
সমাজকম�েদর িতনিট পযর্ােয় েয �িশ�ণ েদওয়া হে� এই পুি�কা তারই অংশ। 
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এই সম� পােঠর উপাদােনর কেয়কিট সমী�ণীর সংরি�ত উপাদানগিল েথেক গৃহীত হেয়েছ। 
সমী�ণী একিট মানিসক �া�য্ ও �িশ�ণ েক�। িবগত চি�শ বছর ধের কাউে�িলং ও 
মানিসক �া�য্ সং�া� িবিভ� িবষেয় সিম�ণী �িশ�ণ িদেয় চেলেছ। এই পােঠর উপাদানগিল 
�ধানত মন�ে�র �ামাণয্ �� েথেক সংগৃহীত। এছাড়া কেয়কিট পাঠ উপাদান আ�জর্ ােল �া� 
িকছু িনভর্ রেযাগয্ �ব� �ারা অন�ুািণত। সমী�ণীর অিভ� কাউে�লাররা এই রচনাগিলেক 
তাঁেদর কােজর অিভ�তার �ারা সমাজকম�েদর কমর্ে�ে�র জনয্ �াসি�ক ও উপেযাগী কের 
তুেলেছন। িকছু পােঠর উপাদান িবেশষভােব এই কাউে�িলং-এর �াথিমক দ�তার �িশ�েণর 
জনয্ই রচনা করা হেয়েছ। 
  
িন�িলিখত িবষয় অনুযায়ী মূল ছয়িট ভােগ পােঠর উপাদানেক ভাগ করা হেয়েছ – 
 

1. �থম ভাগ: মানিসক �া�য্ ও মানিসক অসু�তা সং�া� ধারণা 
2. ি�তীয় ভাগ: কাউে�িলং-এর �াথিমক দ�তা 
3. তৃতীয় ভাগ: ৈশশব ও বয়ঃসি�কালীন মানিসক �া�য্র সে� সংি�� িবষয় 
4. চতুথর্ ভাগ: আকি�ক আঘাত ও িনযর্াতন েপিরেয় আসা িশশুেদর সহায়তা 
5. প�ম ভাগ: িল�িভিত্তক িহংসা েপিরেয় আসা মিহলােদর সহায়তা 
6. ষ� ভাগ: সমাজকম�েদর মানিসক �া�য্র সে� সংি�� িবষয় 
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পােঠর উপাদােনর �থম ভােগর ভূিমকা :  
মানিসক �া�য্ ও মানিসক অসু�তা সং�া� ধারণা 
 
 

এই ভােগর পাঠ উপাদােন আেছ মানিসক �া�য্, মানিসক অসু�তা ও বয্ািধ স�ে� �াথিমক 

ধারণা।  দ�তা বৃি�র পূেবর্ এই িবষয়গিল জানা �েয়াজন। অনয্ানয্েদর মত িবপযর্েয়র মেধয্ 

িদেয় আসা মানষু (সারভাইভার) বা �াি�ক মানুষেদর জেনয্ও মানিসক �া�য্ স�িকর্ ত 

িবষয়গিল �েযাজয্। িফে�র অিভ�তা েথেক েদখা যায় েয কিঠন পিরি�িতেত থাকার ফেল 

সারভাইভারেদর মেধয্ মানিসক �া�য্ স�িকর্ ত চয্ােল�গিল েবিশ থােক। েস জনয্ তােদর সে� 

কাজ করেত েগেল সমাজকম�েদর মানিসক �া�য্ স�িকর্ ত �ান থাকা দরকার। তাহেল 

সারভাইভারেদর মানিসক চািহদা বুঝেত সুিবধা হয়। এছাড়াও কিঠন পিরি�িতর মেধয্ কাজ 

করার ফেল সমাজকম�েদর িনেজেদর মানিসক �া�য্ স�েকর্  সেচতন থাকা �েয়াজন। মানিসক 
�া�য্ স�িকর্ ত সমসয্া �াথিমক �ের িচি�ত হেল মানিসক �া�য্ পিরেসবার সে� তােক �ত 
যু� করা যােব এবং এর ফেল তার ভােলা থাকা বা আেরােগয্র স�াবনা �রাি�ত হেব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 8 of 118 
 

পাঠ উপাদান – ১: মানিসক �া�য্ িক? 

 

িব� �া�য্ সং�ার (ডি�উএইচও) মেত, মানিসক �া�য্ হল: ‘ভােলা থাকার’ একিট েবাধ/ 
অব�া,  যা অবল�ন কের বয্ি� িনেজর কমর্দ�তােক উপলি� কের, এবং েসই দ�তােক 
আ�য় কের েযমন ৈদনি�ন জীবেনর �াভািবক চােপর েমাকািবলা করেত পাের েতমনই 
সৃজনশীলতা ও অথর্পূণর্ জীবন যাপেনর মেধয্ িদেয় িনেজর ও সমােজর িনমর্ােণ ভূিমকা িনেত 
পাের।   

 

এই সং�ািট সু�� কের েয, মানিসক অসু�তার অভাব মােনই মানিসক �া�য্ ভােলা এমন 

ধারণা স�ত নয়। মানিসক �াে�য্র িবষয়িটেক অতয্� ইিতবাচক িদক িদেয় িবচার কেরেছ 

িব� �া�য্ সং�া হ। হ’ "ভােলা থাকার েবাধ’-এর ওপর েজার েদয় তারা। যিদও মানিসক 
�া�য্ িনেয় যারা চচর্ া কেরন তাঁেদর েকউ েকউ মেন কেরন িকছু িবষেয় ‘ভােলা থাকা’র েবাধ 
�হণ করা স�ব নয়, এমনিক তা যিদ আমােদর দিৃ�র পিরসেরর মেধয্ আেস তা হেলও নয়। 

উদাহরণ�রপ, যু�কালীন সমেয়, যিদ েকউ মানুষেক হতয্া কের ‘ভােলা থাকার েবাধ’ অনভুব 

কের, তাহেল তােক ভােলা মানিসক �াে�য্র অিধকারী বলা যােব না। 

 
ইউেরাপীয় সাইি�য়ািটক অয্ােসািসেয়শেনর ৈনিতক িবষয়গিলর কিমিট িবিভ� পিরি�িতেত 
সামািজক-সাং�ৃিতক ৈবিচ�য্ ও আকা�ােক অ�ািধকার িদেয় মানিসক �াে�য্র একিট নতুন 

সং�া ৈতির কেরেছন। তারা িন�রপ একিট নতুন সং�া ��াব কেরেছন - 

 
মানিসক �া�য্ মানুেষর অভয্�রীণ ভারসােময্র একিট সি�য় অব�া যা মানুষেক সেচ� কের 
আপন কমর্�মতা ও সমােজর সবর্জনীন মূলয্েবােধর মেধয্ সম�য় সাধন করেত। মানিসক 

�াে�য্র ল�ণগিল হল: যুি�িন� মননশীল ভাবনা, সামািজক বয্বহােরর ৈনপুণয্, িনেজর আেবগ 

অনুভূিতেক �ীকৃিত, আত্মিনয়�ণ- অথর্াৎ পিরি�িতর সে� মািনেয় েনওয়া, অেনয্র সে� 

সমানভূুিত অনভুব, জীবেনর �িতকূল পিরি�িতেত িনেজেক সামেল িনেয় সমােজ িনিদর্� ভূিমকা 

পালন আর িনেজর শরীর ও মেনর সম�য় সাধন।  
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সবর্জনীন মূলয্েবাধ বেল িনেজর ও িবে�র সকল জীবেগা�ীর �িত ��াশীল হেত। পার�িরক 

সংেযাগ ও �িনয়�েণর �ীকৃিত জীবেনর েমৗল ৈবিশ�য্ - তা মানুেষ মানুেষ েহাক আর মানুেষর 

সে� পিরেবেশর েহাক। 

  

‘মানুেষর অভয্�রীণ ভারসােময্র একিট সি�য় অব�া’ - একিট ধারণামা�; এর েথেক েবাঝা 

যায় মানুেষর চলার পেথ অেনক ধরেনর বাঁক আেস, আর �িতিট বাঁেক নতুন কের গেড় িনেত 

হয় িনেজেক, েযমন বয়ঃসি�, িববাহ, অিভভাবক�, কমর্ েথেক অবসর ইতয্ািদ। জীবেনর 

চলার পেথ বার বার এ ভােবই নতুন কের িনমর্াণ করেত হয় িনেজর মানিসক ি�িতশীলতােক। 

 

মানিসক �াে�য্র দিৃ�েকাণ েথেক আেলাচয্ সং�ায় ��ািবত সব উপাদান গরু�পূণর্, িক� 

আবিশয্ক নয়; ব�ত, এগিল মানিসক ভারসাময্ বজায় রাখেত িবিভ� অব�ােত িভ� মা�ার 

অবদান রাখেত পাের, যােত স�ূণর্রেপ মানষু �য়�িত এিড়েয় পার�িরক আদান-�দােনর 

মেধয্ িদেয় জীবেনর ল�য্পেথ অিবচল থাকেত পাের, এিগেয় েযেত পাের। 

 
এই �সে� এটা মেন রাখা গরু�পূণর্ েয মানিসকভােব সু� এবং মানিসকভােব অসু� একই 
িবষেয়র দইু েমরু,  এক �া� েথেক িভ� িভ� পিরি�িতেত আেরক �াে� চেল যাওয়া যায়। 

উদাহরণ�রপ, একজন মানিসকভােব অসু� বয্ি�েক একিট �হণেযাগয্ এবং সহায়ক পিরেবেশ 
সমানভূুিতর সহায়তায় িচিকত্সা করা হেল িতিন �ত মানিসক �াে�য্র িদেক অ�সর হেত 
পােরন। িবপরীতভােব, মানিসকভােব সু� বয্ি� আকি�ক আঘােতর ফেল বা দীঘর্িদন 

পিরেবেশর চােপ মানিসক অসু�তার িদেক চেল েযেত পাের। 

 

 
Reference:  

*World Psychiatry 2015 (June) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4471980  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4471980
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পাঠ উপাদান – ২ : মানিসক অস�ুতা কী? 

 

মানিসক অসু�তা মেনর এমন এক িবশ�ৃল অব�া, যা মৃদ ুহেত পাের আবার গরুতরও হেত 

পাের।  মানিসক অসু�তার কারেণ মানেুষর িচ�ায় এবং আচরেণ অসংল�তা েদখা েদয়, ফেল 

েসই মানুষিটর সাধারণ এবং ৈদনি�ন জীবন যাপেন সাম�সয্তা বজায় রাখেত অসুিবধা হয়। 

মানিসক অসু�তার �ায় দেুশা রকমেভদ আেছ। েয ধরনগেলা সাধারণত েবিশ ল� করা যায় 

তার েভতর উে�খেযাগয্ হেলা অবসাদ (িডে�শন), েখেদা�ত্ত বাতুলতা (বাই-েপালার), িচত্ত�ংশ 

(িডেমনিশয়া), িচত্ত�ংশী বাতুলতা (িসেজাে�িনয়া) এবং উে�গ (অয্াংজাইিট)। বয্ি�র ঘনঘন 

মিজর্  িকংবা বয্ি�ে�র বদল, বয্ি�গত অভয্ােসর বদল, এবং / অথবা সামািজক কমর্কা� 
েথেক িনেজেক �তয্াহােরর �বণতা এইসকল উপসগর্ বা বিহলর্�ণ েদেখ েবাঝা স�ব মানষুিট 
মানিসক চােপ আেছ। 
মানিসক অসু�তা েকানও একিট িবেশষ পিরি�িত অথবা ধারাবািহক পযর্ায়�িমকভােব ঘেট 
চলা ঘটনার �িতি�য়া েথেকও উ�ূত হেত পাের; আবার অতয্িধক চােপর সে�ও তা স�িকর্ ত 

হেতই পাের। পিরেবশগত চাপ, িজেনর �ভাব, মি�ে� ৈজব-রাসায়িনক ভারসােময্র অভাব 
অথবা এসব িবষেয়র সম�য় অেনক বয্ি�র মানিসক অসু�তার �াথিমক কারণ হেয় েদখা 
েদয়।  

সমানভূুিত, পিরচযর্া আর যথাযথ িচিকৎসা মানিসক অস�ুতা বা আেবগজাত িবশ�ৃলায় 

আ�া� মানষুেক তার অসু�তার িবরুে� �িতেরাধ গড়েত সহায়তা কের। আর তার ফেল ওই 

বয্ি� সংকেটর পিরি�িত সাফেলয্র সে� েমাকািবলা কের সামেল উঠেত িশেখ েনন। 

 
উপসগর্ 
�া�বয়�, যবুক এবং িকেশার-িকেশারীেদর মেধয্: 
 িব�াি�কর িচ�া 
 দীঘর্�ায়ী অবসাদ (দঃুখ বা অি�রতা ) 

 চরম উ�াস এবং তিলেয় যাওয়ার অনভূুিত, অিতির� ভয়, উে�গ বা আত� 

 সামািজক েমলােমশা েথেক িনেজেক সিরেয় েনওয়া, ঘরকুেনা হেয় যাওয়া 
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 খাওয়া বা ঘুেমর অভয্ােসর মেধয্ উে�খেযাগয্ পিরবতর্ ন 
 তী� রােগর অনভূুিত 
 �া� িব�াস বা িডিলউশন (েকােনা েকােনা মানিসক েরাগী ভাবেত পাের েয তার 

খাবাের িবষ িমিশেয় েদওয়া হে� বা েকউ তার ওপর সবসময় নজর রাখেছ) 

 অমূল �তয্� বা হয্ালুিসেনশন (েকােনা বাহয্ উ�ীপক না থাকা সে�ও যিদ িকছু �তয্� 

করা হয় তােক অমূল �তয্� বেল। েযমন মতৃ বয্ি�র আেদশ শুনেত পাওয়া) 
 ৈদিনক সমসয্া এবং ি�য়াকলােপর সে� সাম�সয্ বজায় রাখেত পারার অ�মতা 
 আত্মহতয্ার িচ�া 
 অেযৗি�কভােব সবর্দা শারীিরক অসুেখর ভাবনা (অথচ শারীিরক পরী�ায় তার েকােনা 

অসুখ খুঁেজ পাওয়া যায় িন) 
 েনশা 

 

 

বড় িশশু এবং �াক-িকেশারেদর মেধয্: 
 েনশা 
 �িতিদেনর সমসয্া এবং ৈদনি�ন ি�য়াকলােপর সে� েমাকািবলা করেত পারার অ�মতা 
 খাওয়া বা ঘুেমর অভয্ােসর মেধয্ সমেয়র উে�খেযাগয্ বদল 
 শারীিরক অসু�তা িবষেয় অতয্িধক অিভেযাগ 
 দািয়� পালন ও পিরচালনার দ�তায় েনিতবাচক পিরবতর্ ন  
 বািড়েত এবং / অথবা �ুেল গরুজনেদর সে� অবাধয্ আচরণ, চুির, ভাঙচুর 

 তী� ভয়/ অেহতুক ভয় 
 দীঘর্েময়াদী েনিতবাচক েমজাজ 
 িখেদর অভাব  
 মৃতুয্র ভাবনা  
 বার বার রােগর উ��ৃল �কাশ 

 

েছাট িশশুেদর মেধয্: 
 �ুেল কমর্দ�তার উে�খেযাগয্ পিরবতর্ ন 
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 নানা ভােব েচ�া করা সে�ও সফল হেত না পারা 
 খাওয়া বা ঘুেমর অভয্ােসর মেধয্ উে�খেযাগয্ পিরবতর্ ন 
 অতয্িধক উে�গ বা আত� (েযমন িবছানায় শুেত বা �ুেল েযেত অ�ীকার) 
 অিতসি�য়তা 
 বার বার দঃু�� েদখা 
 অিতির� অবাধয্তা বা আ�াসন �বৃিত্ত 
 অসংযত অসংগত েমজাজ, ৈধযর্চূয্িত। 

 

 

 

 

 

Reference:  

Mental Illness and the Family: Recognizing Warning Signs and How to Cope 
http://www.mentalhealthamerica.net/recognizing-warning-signs  

 

 

 

 

  

http://www.mentalhealthamerica.net/recognizing-warning-signs
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পাঠ উপাদান – ৩ : বয্ি�ে�র িবকার (পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার) 
 

�েতয্েকর ভাবনা, অনভূুিত ও আচরেণর ৈবিশে�য্র সাহােযয্ একজন মানুেষর েথেক অনয্ 

একজন মানষুেক আলাদা ভােব েচনা যায়। এই ৈবিশ�য্গেলােক একে� বয্ি�� বলা হয়। একজন 

মানুেষর অিভ�তা, তাঁর পিরেবশ (চারপাশ ও জীবেনর পিরি�িত) এবং উত্তরািধকার সূে� 

�া� �বৃিত্তগেলা তাঁর বয্ি��েক �ভািবত কের।  

 

বয্ি�ে�র িবকার বলেত েবাঝায় বয্ি�র িনজ� ভাবনা, অনভূুিত ও আচরেণর �ায়ী 

ৈবিশ�য্েক যা বয্ি�েক তার বা�েবর সে� খাপ খাওয়ােত েদয় না, ক� ৈতরী কের ও েয 

েকােনা কােজ নানা ভােব সমসয্া সৃি� কের। 

  
বয্ি�ে�র িবকার আেছ এমন অেনক মানষু সাধারণত মানিসক �া�য্ পিরেসবা �হণ করেত 
রািজ হন না। েকােনা সংকটজনক পিরি�িত (েযমন িনেজর বা অেনয্র �িত করা, আইন 

ভাঙা ইতয্ািদ) ৈতরী হেল বা অনয্ েকােনা মানিসক অসু�তা েদখা িদেল তখন তাঁরা �া�য্ 

পিরেসবা িনেত রািজ হন।  

 

দশ ধরেণর বয্ি�ে�র িবকােরর বণর্না সংে�েপ িনেচ েদওয়া হল। েখেয়ল রাখেত হেব েয 

বয্ি�ে�র িবকােরর ৈবিশ�য্ বয়ঃসি�র েছেল-েমেয়েদর মেধয্ েদখা েযেত পাের, িক� আঠােরা 

বছর বয়েসর পেরই শুধ ুবয্ি�ে�র িবকার িচি�ত করা স�ব। 

 
বয্ি�ে�র িবকােরর দশিট রকম 
 

১। পয্ারানেয়ড পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার –  

এ ধরেণর িবকােরর মূল ৈবিশ�য্ হল অনয্েদর, এমনিক িনেজর কােছর মানুষেদরও, �িত 

অিব�াস। অনয্েদর �ারা �িত�� হওয়ার আশ�া ও তার ফেল অিত সতকর্ তা এধরেণর 

িবকােরর আেরকিট ল�ণ। যােদর এই অসংগিত থােক তােদর মেধয্ িনেজর অিধকার স�ে� 
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সেচতনতা, বয্থর্তার �িত অিত সংেবদনশীলতা এবং তী� অপমানেবাধ নজের পেড়। বহ 
সংখয্ক যমজ মানষুেদর িনেয় করা একিট গেবষণা েথেক জানা েগেছ েয পয্ারানেয়ড 
পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার িকছুটা উত্তরািধকার সূে� �া�। এছাড়া িসজেয়ড ও িসেজাটাইপাল 

বয্ি�ে�র িবকােরর সে� এর বংশগিত ও পিরেবশ সং�া� িমল পাওয়া যায়। 

 

২। িসজেয়ড পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার – 
িসজেয়ড শে�র অথর্ হল বাইেরর জগেতর পিরবেতর্  িনেজর মেনর �িত েবিশ মেনােযাগ 
েদওয়ার �বণতা। অথর্াৎ বয্ি� বাইেরর জগত েথেক িনেজেক গিটেয় িনেয় িনেজর কা�িনক 

জগেত বাস কের। েযসব মানুেষর বয্ি�ে� এরকম িবকার থােক তাঁরা সামািজক স�কর্  ও 

সামািজক কাজ েথেক িনেজেক িবি�� কের রােখন।  িনেজেক িনেয় ভাবনা ও ক�নার �মতা 

থােক এেদর মেধয্। অনয্েদর সে� েমলােমশার সময় আেবেগর �কাশ কম থাকায় এবং েযৗন 

স�কর্  �াপেন অনা�হী  হওয়ায় এেদর সামািজক জীবন সংকুিচত হেয় পেড়। এেদর অ�জর্ গত 

যেথ� সমৃ� ও মন সংেবদনশীল। তেব ঘিন� স�কর্  ৈতরী বা পালন করা এেদর জনয্ ক�কর 

বা মশুিকেলর। তার পিরবেতর্  িনেজর মেনর জগেত থাকেত এরা েবিশ ��� েবাধ কেরন। 

 

৩। িসেজাটাইপাল পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার – 

এধরেণর পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার যােদর আেছ তােদর েচহারা, কথাবাতর্ া, িচ�া-ভাবনা ও 

আচরেণ িকছু অ�ুত খাপছাড়া িবষয় নজের পেড়। উ�ট িব�াস, ঐ�জািলক ধারণা, কুসং�ার, 

অ�ুত ক�না, সে�হ ও বার বার একই ভাবনায় আ�� থাকা এধরেণর িবকােরর ল�ণ হেত 

পাের। েসই বয্ি�র সামািজক ও পার�িরক স�েকর্  ঘাটিত ৈতরী হয়। এর মূল কারণ ভয় 

ও সে�হ। এছাড়া কারুর কারুর মেন এমন িব�াস জ�ায় েয িতিন েযন িবিভ� ঘটনার 

সে� স�িকর্ ত আেছন েয ঘটনাগেলা েকােনা বয্ি�র পে� ঘটােনা স�ৱ নয়। েযমন “আিম 

খুিশ বেলই আজ গােছ ফুল ফুেটেছ”। 
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৪। অয্াি�েসাশাল পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার - 

অনয্েদর অনভূুিতর �িত স�ূণর্ উদাসীনতা এই িবকােরর অনয্তম ৈবিশ�য্। সামািজক িনয়ম-

নীিতর �িত অব�া, উেত্তিজত বা িবর� থাকা, হঠকারী কাজ করা, অপরাধেবােধর অভাব 

ও অিভ�তা েথেক িশ�া না েনওয়া - এই ল�ণগেলা এধরেণর িবকাের েদখা যায়। মিহলােদর 

তুলনায় পরুুষেদর মেধয্ এই িবকার েবিশ েদখা যায়। বহ ে�ে� স�কর্  ৈতরীেত এই িবকার 

েকােনা বাধা সৃি� কের না বরং বাইের েথেক একজন মানুষেক আকষর্ণীয় কের তুলেত পাের। 

িক� স�কর্ গেলা �ায়শই জিটল, িহংসাপণূর্ বা �ণ�ায়ী হয়। অপরাধ �বণতার সে� স�� 
থাকার জনয্ অয্াি�েসাশাল পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার থাকা মানষুেদর আইন ভাঙা বা বি� থাকার 
ইিতহাস থাকেত পাের। 

 

৫। বডর্ ারলাইন পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার - 

এধরেণর িবকােরর ৈবিশ�য্ হল িনেজর আিম� েবাধ িনেয় েকােনা �ায়ী ধারণা না থাকা। এর 
ফেল বয্ি�র মেন শূনয্তার অনভূুিত �ায়ী হয় এবং পিরতয্� হওয়ার ভয় তার মেন কাজ 
কের। ঘিন� অথচ �ণ�ায়ী স�কর্ , আেবেগর ওঠাপড়া, তী� রােগ েফেট পড়া, হঠকারী কাজ 

এবং িহংসা (িবেশষত িবরপ সমােলাচনা শুনেল) এই িবকােরর ৈবিশ�য্। যার এধরেণর িবকার 
আেছ তার মেন একই বয্ি�র �িত েকােনা েকােনা সময় অিতির� ��া ও কখনও চরম 
ঘৃণার ভাব সৃি� হয়। এছাড়া িনেজেক আঘাত করা, আত্মহতয্ার হমিক/ েচ�া এসবও ঘটেত 

পাের। তাই এেদর িচিকৎসা পিরেসবায় আনা হয়। 
 
৬। িহি�য়িনক পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার - 
িহি�য়িনক পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার থাকেল েসই বয্ি�র িনেজর মলূয্ স�ে� আত্মিব�ােসর 
অভাব থােক। িনেজর ভােলা থাকার জনয্ িতিন অনয্েদর মেনােযাগ ও মতামেতর ওপর িনভর্ র 

করেত থােকন। অনয্েদর কােছ গরু�পণূর্ হেয় ওঠার জনয্ িতিন আেবগপণূর্ নাটকীয় বয্বহার 

করেত পােরন। এর সে� িনেজর আকষর্ক েচহারার �িত অিত যত্নশীল থাকা বা েযৗন �েরাচনা 

েদওয়া এই িবকােরর ল�ণ হেত পাের। এছাড়া েযেহতু তােদর মেধয্ উেত্তিজত হওয়ার চািহদা 
েবিশ থােক ও অনয্েদর কথায় সহেজই �ভািবত হেয় পেড় তাই তােদর দঘুর্টনায় পড়ার বা 
েশািষত হবার স�াবনা েবেড় যায়। অনয্েদর সে� স�েকর্  গভীরতার অভাব থােক যার 
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েনিতবাচক �ভাব পেড় সামািজক ও ভােলাবাসার স�েকর্ । এর েথেক আবার সমসয্া সৃি� হয় 

কারণ �তয্াখয্াত হওয়ার ভয় এেদর জনয্ খবু ক�কর। সমােলাচনা বা বয্থর্তা এরা েমেন 

িনেত পাের না। 
 
৭। নািসর্িসি�ক পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার - 

িনেজর কৃিত�, �মতা এবং গরু� স�ে� সবসময় সেচতন থাকা, িনেজেক িনেয় বয্� থাকা, 

সবার কাছ েথেক খািতর পাওয়ার ই�া - এগেলা এধরেণর িবকােরর ৈবিশ�য্। িনেজর সাফলয্ 
বা সুিবধার জনয্ িমথয্া বলেত বা অনয্েদর িনেজর কােজ বয্বহার করেত েকােনা অসুিবেধ 
হয় না। অনয্েদর কােছ এধরেণর মানুষেদর আত্মেকি�ক, �াথর্পর ও অসংেবদনশীল মেন হেত 

পাের। তার লে�য্ বাধা সৃি� হেল বা তােক িনেয় মজা করেল িতিন রােগর বেশ �িতেশাধ 

িনেত বা িকছু �ংস কের েফলেত পােরন।  

 

৮। অয্াভয়েড� পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার - 

সামািজক পিরি�িতেত িনেজেক অপটু বা তু� ভাবা, অনয্েদর উপি�িতেত িনেজেক িনেয় িব�ত 

ভাব, কু�ােবাধ, সমােলাচনার কথা েভেব স�ুিচত হেয় থাকা, সবসময় ল�া বা অনয্েদর 

হািসর পা� হওয়ার ভয়, �তয্াখয্াত হওয়ার ভয় - এগেলা এই িবকােরর ৈবিশ�য্। যার এই 

িবকার থােক েস ঘিন� স�েকর্ ও েখালােমলা ভােব চলেত পাের না। েকােনা বয্ি� তােক পছ� 

কের এই বয্াপাের েস িনঃশংয় হেল তেবই েস তার সে� সহজ ভােব িমশেত পাের। এধরেণর 

বয্ি�ে�র সে� উে�গ, িবষ�তা ও বাবা-মা/ ব�ুেদর েথেক �তয্াখয্াত হওয়ার ইিতহাস বা 

তার ভেয়র স�াবনা েবিশ থােক।  
 
৯। িডেপে�� পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার - 

এধরেণর িবকােরর ৈবিশ�য্ হল আত্মিব�ােসর অভাব ও অেনয্র �িত অিত িনভর্ রতা। অেনয্র 

আ�াস ও পরামশর্ ছাড়া ৈদনি�ন জীবেনর েছাট েছাট িস�া� �হণ করেত অসুিবধা হয়। 
যােদর এরকম অসংগিত থােক তারা জীবেনর বেড়া বেড়া িস�া�গেলা েনওয়ার দািয়� িনেজরা 
না িনেয় অনয্েদর িনেদর্শ পালন করেত পছ� কের। এধরেণর বয্ি�রা সব সময় অেনয্র 
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অধীেন েবঁেচ থাকেত চায়। স�কর্  ধের রাখার জনয্ এরা অেনক িকছু করেত পাের। িনেজেক 

তু� ও অসহায় েভেব িনভর্ র করার মেতা কাউেক েপেলই তােক বা�ােদর মেতা আঁকেড় ধের। 

িনেজেদর স�ে� এেদর গভীর ধারণা থােক না, যার ফেল িনেজেক অ�ম ভােব। এই কারেণ 

এরা সহেজই িনযর্াতন ও েশাষেণর িশকার হয়।      

 

১০। অবেসিসভ-ক�ালিসভ পােসর্ানািলিট িডসডর্ ার -  

এই িবকােরর ৈবিশ�য্ হল িনয়ম, তািলকা, রুিটন, �ম বা খুঁিটনািটর িদেক দরকােরর েচেয় 

েবিশ েখয়াল রাখা। িনখুঁত ভােব গিছেয় কাজ করার িদেক এত েবিশ মন থােক েয কাজ 

েশষ করাই কিঠন হেয় পেড়। স�কর্  বা অবকােশর েচেয় কাজ ও তার ফেলর �িত অতয্িধক 

মন থােক। যােদর এই িবকার থােক তারা িস�া� িনেত েদালাচেল েভােগ, সাবধানী, রসেবাধহীন, 

অনুদার ও অনমনীয় হয়। অনয্েদর িনয়�ণ করার চািহদা এেদর খবু েবিশ থােক। এর ফেল 

পিরবার, ব�ু ও সহকম�েদর সে� স�েকর্  ঝােমলা েলেগই থােক। পিরক�নার বাইের িকছু 

ঘটেল িনয়�ণ হািরেয় েফলার ভয় েথেক তার মেন অতয্িধক উে�গ ৈতরী হয়। তার ফেল েস 

আেরা েবিশ কের সব িকছু িনয়�ণ করার েচ�া করেত থােক।  
 
 
Reference: 

Psychology Today, The Top Ten Personality Disorders 

https://www,psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201205/the-10-personality-disorders  
    
  

https://www,psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201205/the-10-personality-disorders
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পােঠর উপাদােনর ি�তীয় ভােগর ভূিমকা 
কাউে�িলং-এর �াথিমক দ�তা 
    

এই ভােগর দশিট পাঠ উপাদােনর িবষয় হল কাউে�িলং ও সংেযােগর �াথিমক দ�তা। 
কাউে�িলং এক ধরেণর সংেযাগ �াপন যা আমােদর ৈদনি�ন বয্ি�গত স�েকর্ র েযাগােযােগর 
েচেয় িভ�। একজন সমাজকম� িকভােব একজন মানুষ বা সাহাযয্�াথ�েক �হণ করেবন, তার 
কথা মন িদেয় শুনেবন ও বুঝেবন এবং উপয�ুভােব তার �তুয্ত্তর েদেবন তার দ�তা অজর্ ন 
ও বিৃ� করেত হয়। এর ফেল িতিন েয সব িবপযর্েয়র মধয্ িদেয় আসা মানুষেদর সে� কাজ 
করেছন তাঁরা তাঁেক ভরসা কের, মন খুেল িনেজেদর সমসয্ার কথা বলেত পােরন। দ�তার 
�িশ�েণর পাশাপািশ এই পােঠর উপাদানগিলও সমাজকম�েদর সব সময় কােজ লাগেব। এর 
শুরুেতই রেয়েছ কাউে�িলং কী আর েকানটা কাউে�িলং নয় তার িবশদ িববরণ। ধারণা 
ৈতরীর পের নজর েদওয়া হেয়েছ দ�তা বৃি�র িদেক। �া�ফাের� ও কাউ�ার�া�ফাের�-
এর মেতা �� চিচর্ ত িক� গরু�পূণর্ প�িত স�েকর্ ও ি�তীয় ভােগ আেলাচনা করা হেয়েছ।  
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পাঠ উপাদান – ৪: কাউে�িলং  িক?  

 
 
আমরা আমােদর কােজর সূে� েয সব েকৗশল বয্বহার কের থািক কাউে�িলং তােদর মেধয্ 
একিট েকৗশল।  

    উদাহরণ �রপ: 

 সরাসির পদে�প: কােরা �েয়াজেন েকবল �-ই�ায় তাঁেক সাহাযয্ করা েযেত পাের, 

েযমন, যিদ েকউ তার পিরবােরর কাইেক েকান কথা বেল উঠেত পারেছ না 

সমাজকম�রা তাঁর সে� বয্ি�গতভােব েযাগােযাগ কের েস কথা জািনেয় িদেলন। 

 পরামশর্ েদওয়া: েকানও কােজ পদে�প েনওয়ার জনয্ বা েকানও িবষেয় অবগত করার 

জনয্ েকােনা বয্ি�েক িকছু উপেদশ েদওয়া েযেত পাের। উদাহরণ�রপ যিদ কােরা 

ঘুেমর সমসয্া হয়, তাহেল তােক বয্ায়ােমর, উে�গশূনয্ থাকার, ঘন ঘন কিফ পান না 

করার পরামশর্ েদওয়া েযেত পাের। 

  িশ�ণ: েকােনা বয্ি�েক তার িনেজর অসুিবধাগেলা েমাকািবলা করার েকৗশল েশখােনা 

এবং েসই িবষেয় তথয্ সরবরাহ কের সাহাযয্�াথ�েক সহায়তা দান। েযমন- একিট িচিঠ 

কীভােব িলখেত হয় তা িলেখ েদখােনা। 

 কাউে�িলং: কাউেক েকানও িবষয় িনেয় এমন ভােব অনুসি�ৎষ ুকের েতালার েচ�া 

করেত হেব, যােত েসই বয্ি� িনেজই কী করেত হেব তা িনধর্ারেণ সমথর্ হন। এর সে� 

থােক িবিভ� পিরি�িতেত স�ৃ আেবেগর িনয়�েণর েকৗশল িশ�া। উদাহরণ�রপ কােরার 

যিদ ঘুেমর অসুিবধা েদখা েদয়, তাহেল তাঁর কােছ জানেত চাওয়া েযেত পাের েকন, 

েকাথায় এই অসুিবধা ? এমন েকান িবষয় যা তাঁেক সবর্দা জািগেয় রাখেছ। যিদ িতিন 
এ স�েকর্  কথা বলেত আ�হী হন তাহেল একটা িনিদর্� সময় িঠক কের কথা   বলেত 
পােরন।  

 

কাউে�িলং একিট িবেশষ প�িত যার সাহােযয্ কে� থাকা মানুষেদর সহায়তা করা হয়। আর 

কাউে�িলং-এর মেতা কের েছাটেদর সে� িমশেল তােদর ক� সামলােত সুিবেধ হয়। েযমন, 
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ধরা যাক েকােনা একজন িকেশারীর ব�ুেদর সে� পার�িরক স�কর্  িনেয় সমসয্া হেয়েছ। 

তখন সরাসির তােদর ঝােমলা না িমিটেয়, বা উপেদশ না িদেয়, িকেশারীিটেক কাউে�ল করেল 

েস িনেজই তার সমসয্ার সমাধান খুঁেজ পােব এবং তার �মতায়েনর প�িত সচল থাকেব। 

 

আমরা �ায়ই মানুেষর সে� কাজ করার সময় েকৗশলগিলর সম�য় বয্বহার কির, িক� এখােন 

আমরা েকবল িবেশষভােব কাউে�িলং এই �ি�য়ািট িনেয়ই আেলাচনা করিছ। 

 

েকউ যিদ আপনার সে� তার েকানও সমসয্া িনেয় কাউে�িলং-এর মেতা কের কাজ করেত 

আ�হী হয় তাহেল আপিন অবশয্ই েযন: 

 সাহাযয্�াথ�র সে� িব�ােসর স�কর্  �াপন করেত পােরন। 

 তাঁরা েযন অনভুব করেত পােরন সাহাযয্কারী তাঁেদর কথা মন িদেয় শুনেছন। 
 তাঁরা েযন বুঝেত পােরন সাহাযয্কারী তাঁেদর অসুিবধা অনভুব করেত পারেছন এবং 

িবষয়িট �� কের বয্� করেত পারেছন।      

 

সাহাযয্�াথ�র �িত আপনার বয্বহাের  ��া, সমমিমর্তা আর উ�তা থাকা দরকার। 

               
এই অনভুবগেলা সাহাযয্�াথ�র কােছ েপৗঁেছ িদেত পারেল আপিন েসই মানুষিটেক েবাঝােত  
পারেবন আপিন তার বািচক ও অ-বািচক ব�বয্গিল মেনােযাগ সহকাের শুেনেছন েসগিল 

তাঁর অব�ান েথেক বঝুেত সেচ� হে�ন েসই সে� মানষুিটর �িত যত্নশীলও থাকেছন। আপিন 
তখনই এই কাজ করেত পারেবন যখন আপিন কাজ করেত ই�কু ও িনেজর কােজর �িত সৎ 
থােকন। 

 
আপনােক িব�াস করেত হেব েয সাধারণভােব মানষু তােদর িনজ� জীবনধারা িনয়�েণর 
�মতা বজায় েরেখ চলেত পাের এবং  চাইেল িনেজেক পিরবতর্ নও করেত পাের। 
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কখন কাউে�িলং করব ? 

 

সবার আেগ বয্ি�র িজ�াসয্ কী তা িনি�ত ভােব জানেত সেচ� হেত হেব । 

যিদ তাঁর েকবল তেথয্র �েয়াজন থােক, তাহেল তাঁেক েসই তথয্ সরবরাহ করা দরকার। 

এই িবষয়িট �� কের বয্� হওয়া দরকার, কাউে�লর সাহােযয্র েয �িত�িত িদেয় থােকন, 

েয েকানও বয্ি� েসই সাহাযয্ �হণ/ বয্বহার করেত পারেবন।  

সাহােযয্র দািয়� সবসময় কাউে�লেরর নয়। সাহাযয্কারীেক িনি�ত করেত হেব েয, েকউ 

েয-েকানও সমসয্া/ িবষয় িনেয় তাঁর সে� কথা বলার সময় চাইেত পােরন। সাহাযয্�াথ�রা 

েযন িব�াস করেত পােরন িনভর্ েয় শতর্ হীন ভােব ওই মানুষিটর সে� েযাগােযাগ করা যায়। 

  

একজন সাহাযয্কারীেক সেচতন থাকেত হেব কতগিল িবষেয়,  
েযমন 
 কাউে�লর যাঁর সে� কাজ করেবন তাঁর কােছ বারবার সাহাযয্ �হেণর সুেযাগ ৈতির 

করেত হেব যােত কের িতিন কাউে�িলং �ি�য়ার েভতর িকছু�ণ থাকেত পােরন আর  
এই �ি�য়ার ইিতবাচক �ভাব অনভুব করেত পােরন; বঝুেত পাের্ন জীবনচযর্ায় এই 

�ি�য়া অবল�ন করা কতখািন ে�েয়া । আর তেবই পরবত� সময় একজন বয্ি� তাঁর 

িনেজর পিরি�িত, �েয়াজন �� কের বয্� করেত পারেবন; েসইসে� িনেজর সমসয্ার 

ে��গেলােক শনা� করেত, অে�ষণ করেত আ�হী হেবন এবং িতিন চাইেবন তাঁর 

অনুভূিতর ওপর মেনােযাগ িনিব� করেত। 

 

 সাহাযয্কারী �� অথচ েজারােলা ভােব জািনেয় েদেবন কখন তাঁর উপল� সময় আেছ, 

কখন েনই। েকউ যিদ সাহাযয্কারীর কােছ সাহাযয্ চান তেব সাহাযয্কারী িনেজর সব 

কাজ মুলতুিব েরেখ তাঁেক উজার কের সাহাযয্ করেবন এমনটা করণীয় নয় । 
কাউে�লরেক যুি�বুি� িনেয় বুঝেত হেব এটা কী তাঁর জনয্ কাউেক সাহাযয্ করার 
সিঠক সময় ? সিতয্ িক িতিন এই সময়বৃেত্ত একজন মানুেষর সে� সহমিমর্তা অনুভব 

কের তাঁর কথা শুনেত ��ত ? যিদ তা না পােরন, তাহেল সাহাযয্�াথ�র সে� আেলাচনা 
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কের কেথাপকথেনর জনয্ অনয্সময় িনিদর্� কের েনওয়া �েয়াজন। তােত হয়েতা 

সাহাযয্�াথ�র খারাপ লাগেব িক� কাউে�লর যিদ তাঁর কােছ এই মুহূেতর্ র না-পারার 

কারণ �� কের বয্� কের িদেত পােরন তাহেল, েসই বাতর্ া সাহাযয্�াথ�র কােছ 

মানুষিটেক আরও েবিশ �হণেযাগয্ কের তুলেব।  

 

 আরও একিট িবষেয় সাহাযয্কারীেক সেচতন থাকেত হেব, ধরা যাক িতিন ৫ টার সময় 

েবিরেয় যােবন িক� েকানও বয্ি� তার কােছ ৪েট ৫০ িমিনেট এেস উপি�ত হেলন; 

তখন সাহাযয্কারীর অব�ান কী হেব? িতিন কী ওই সাহাযয্�াথ� মানুষিটর সে� বেস 

কথা বলেবন না কী অনয্ েকানও িদন তাঁেক সা�ােতর জনয্ সময় েদেবন?  

 

 এছাড়াও ভাবেত হেব িতিনই কী সিঠক মানুষ? িতিন ‘িতিন’ বেলই কী সাহাযয্�াথ�রা 

বারবার তাঁর কােছ সাহােযয্র জনয্ আেসন? তাঁরা িবেশষ কের তাঁেকই িনবর্াচন করেছন 

বেলই তাঁেদর সে� কাজ করেতই হেব এমনটাও িঠক নয়। অেনক পিরি�িতেত, 
সাহাযয্�াথ�রা তাঁর সে� কথা বলেত শুরু কেরন কারণ িতিনই হয়েতা েসখােন একমা� 
বয্ি�, যাঁর সে� কথা বলা যায় । তারপর এিট �কাশ হেত পাের েয তাঁেদর কথা 

বলার জনয্ আরও উপযু� েকউ আেছন। এমন েকানও মােন েনই েয েকউ আজ তাঁর 

সে� কথা বলেছন বেল পরবত� সমেয়ও তাঁর কােছই আসেবন। েক কার সে� কথা 

বেল আরাম অনভুব করেব তা সাহাযয্কারী ও সাহাযয্�াথ�র বয়স, িল�, সং�ৃিত, 

জািত, বয্ি�� ইতয্ািদ িবষেয়র ওপর িনভর্ র করেত পাের। েকানও সং�ায় কমর্রত  
একজন সাহাযয্কারী যিদ মেন কেরন েয অনয্ েকানও সং�ায় কমর্রত েকউ এই িবষেয় 
আেরা যথাযথ কাজ করার জনয্ উপযু� , তেব িতিন সবসময় িনেজর সং�ার বাইের 

কােরার কােছ িবষয়িট ে�রণ করেত পােরন। 
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কাউে�লর এটা কীভােব করেবন? 

 

�থেমই পিরেবেশর েখয়াল রাখেত হেব। কাউে�িলং-এর পিরেবশিট েযন সাহাযয্�াথ�র কােছ 

েসৗহাদয্পূণর্ অনভুব হয়। যিদ সময়-িবষেয় েকানও সীমাব�তা থােক তেব শুরু েথেকই তা 

িনি�ত কের জািনেয় রাখা উিচত। শুরু েথেকই পার�িরক স�কর্  উ� এবং ব�ু�পণূর্ হওয়া 

দরকার। 

  

িন�িলিখত েকৗশল �হণ করা েযেত পাের,--- 

 

১. অ� অ� কের আলাপপবর্ িনমর্াণ: 

- ধীের ধীের ৈধযর্ ধের আলাপ গেড় তুলেত পারেল কাউে�লর ও সহায়তা�াথ� দজুেনই 

�াথিমক জড়তা কািটেয় ভারমু� পিরেবশ ৈতিরেত সহায়ক ভূিমকা িনেত পারেব। 

- যিদ সাহাযয্�াথ�র সে� েশষ কেথাপকথেনর কথা �রণ করেত পারা যায় তাহেল েকান 

িবষয়গিলর উত্থাপন যুি�যু� নয় তা েবাঝা স�ব হয়।  

- আলাপ চালােত িগেয় আসল িবষয়গিল এিড়েয় না যান, েস স�েকর্  যেথ� সতকর্  থাকা 

স�ত। 

 

২. শরীরী ভাষা: 

- যিদ কাউে�লর িনেজ উে�গশূনয্ থােকন, তেব সাহাযয্�াথ� বয্ি�ও অেনক ভারমু� অনভুব 

করেত পারেবলন। �ি�র সে� কথা বলেত পারেবন। 

 

৩. েচােখর েচােখ কথা: 

- যিদ শুরু েথেক পার�িরক সংেযাগ যথাযথভােব �িতি�ত হয়, তেব সাহাযয্�াথ� বুঝেত 

পারেবন সাহাযয্কারী মেনােযাগী ে�াতা। 
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- তাড়াহেড়া না কের বরং েবাঝা দরকার সকেল সমানভােব েচােখ েচাখ েরেখ কথা বলেত 

নাও ��� েবাধ করেত পােরন। িকছু মানুষ হয়েতা এইভােব ি�র দিৃ� িনব� করেত প�� 

কেরন না, সাং�ৃিতক িভ�তা বয়েসর বয্বধান হয়েতা বা কখনও কখনও সংেযােগর পিরপ�ী 

হেয় ওেঠ। 

 

৪ অ-বািচক �িতবাতর্ া 

 -  সাহাযয্কারীর ি�ত হািস, মাথা নািড়েয় স�িত �াপন ইতয্ািদ অ-বািচক ভি� 

সাহাযয্�াথ�র কােছ এই বাতর্ াই েপৗঁেছ েদয় েয, কাউে�লর যেথ� মেনােযাগী ে�াতা। 

 - সাহাযয্কারীর আচরণ কখনও েযন সাহাযয্�াথ�র কথার েভতর বাধা সৃি� না কের। 

 - সাহাযয্কারী েয সাহাযয্�াথ�র কথা বুঝেত পারেছন তা সাহাযয্�াথ�েক েবাঝােনা দরকার। 

 - সাহাযয্�াথ�েক েখালা মেন কথা বলেত উৎসািহত করেত হেব। আসেল কাউে�লরেক এমন  
   সমানভুেবর আচরণ করেত হেব যােত সাহাযয্�াথ� তাঁর কথা চািলেয় েযেত আ�হী হেয়      
   উেঠন। 

তেব সব আচরণই অেনক সংযতভােব করেত হেব, তা না-হেল সাহাযয্�াথ�র িচত্তিবে�প ঘটেত 

পাের; সাহাযয্�াথ� অনয্মন� হেয় েযেত পােরন। 

 

৫. বািচক �িতবাতর্ া 

- ‘ও আ�া!’, ‘হয্াঁ, তাই েতা’ ‘তারপর’ ইতয্ািদ শ� বয্বহার কের সাহাযয্�াথ�েক িনেজেক 

�কােশর জনয্ উৎসািহত করেত হেব । 

- েকানও িবষয় �� করার জনয্ সাহাযয্�াথ�র বলা িবষয় েথেক তাৎপযর্পণূর্ শ� িনবর্াচন 
কের তাঁেক �� করা েযেত পাের। েযমন 

সাহাযয্�াথ� - “ আিম জািন না! আিম িকংকতর্ বয্িবমূঢ়?”  

কাউে�লর - “আপিন িব�া� তাই েতা?”   
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 ৬. �িতিবি�ত করা 

  ভাব�ায়া - সাহাযয্�াথ�র কথাগিল শুেন কাউে�লর সংি��ভােব েসই কথাগিল বলেবন; 

উে�শয্ : সাহাযয্�াথ� যােত বুঝেত পােরন কাউে�লর তাঁর কথা বঝুেত পারেছন। 

সাহাযয্�াথ� “ আিম অেনকটা সময় এমন কািটেয়িছ, েয সময়টা আমার সে� কথা বলার 

মেতা েকউ িছল না,েকউ েখয়ালও রােখিন। ” 

কাউে�লর - “ আপিন িছেলন একা”। 

--- এই �িতিবি�ত বাতর্ ার েভতর িদেয় েবাঝােনা স�ব হল কাউে�লয় সাহাযয্�াথ�র অনভুব 

উপলি� করেত পারেছন। তাঁর ক�টা মানয্তা িদেত পারেছন। 

  
৭ ব�েবয্র পুনিনর্মর্াণ 
ভাব�ায়া - সাহাযয্�াথ�র কথাগিল শুেন কাউে�লর সংি��ভােব েসই কথাগিল বলেবন। 

আর ব�েবয্র পনিনর্মর্ােণ কাউে�লর সাহাযয্�াথ�র কথার েভতর েথেক আেরা গভীর না- বলা 

কথা খুঁেজ আনেবন-- 

সাহাযয্�াথ� - “ আিম অেনকটা সময় এমন কািটেয়িছ, েয সময়টা আমার সে� কথা বলার 

মেতা েকউ িছল না,েকউ েখয়ালও রােখিন। 

 কাউে�লর -“এই কথা শুেন আমার েকাথাও েযন মেন হে� আপিন খবু িনঃস�তা অনভুব 

কেরন; তাই কী?” 

- সাহাযয্কারী এই �ের েদেখ িনেত করেত চাইেবন তাঁর েবাধয্গময্তা কতখািন যথাযথ। 

- সাহাযয্�াথ�েক আেরা িব�ৃতভােব িনেজেক বয্� করার সুেযাগ কের েদেবন। 

- সাহাযয্�াথ�র কােছ এই বাতর্ া ে�রণ করেবন েয িতিন ��ত আেরা গভীর িকছু েশানার 
জনয্। কারণ পির�হেণর �মতা তাঁর যেথ�। সাহাযয্�াথ�র আ�া ও িব�াস অজর্ ন। 

 
৮ ক��র 
  �� বিল� উে�গশনূয্।   
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৯ �� 
- কাউে�লর সাহাযয্�াথ�েক সহায়তা করেবন িনেজেক েমেল ধরেত, িনেজর হািরেয় যাওয়া 

সত্তােক অে�ষণ করেত।  

- েখালামুখ �� করেবন, ব�রপ �� নয়। অথর্াৎ েয �ে�র সরাসির হয্াঁ না েতই উত্তর 
িদেল চেল এমন �� না কের তাঁেক িনেজেক েখালার সুেযাগ কের িদেত হেব যােত েস 
কথা বলেত পােরন। 

ব�রপ �� - “আপিন ওেদর ঘণৃা কেরন?” 

মু�রপ �� - ‘ওেদর �িত আপনার অনভুব েকমন?”   

 

বহমখুী স�াবনাময় �� কের সাহাযয্�াথ�র মনেক িব�া� না করাই ভােলা। 

 
১০ সাহাযয্�াথ�র কােছ ব�বয্ িবষয় িনেয় �� বয্াখয্া জানেত চাওয়া 
    েযমন - “ আপিন িঠক এমনটাই েতা বলেত েচেয়েছন?” “আপিন িক েবাঝােত চাইেলন 

েয ...” কাউে�লর ও কাউে�িল দজুেনরই পার�িরক েবাঝাপড়া সিঠক হওয়া জরুির।  

- কাউে�লরেক েবাঝােত হেব িতিন বুঝেত পারেছন; েযমন- 

“ ও তার মােন আপিন বলেত চাইেছন” 

“আপিন এরকমটাই েতা ভাবেছন---“ 

“আমার মেন হে� আপিন বলেত চাইেছন--“ 

- িনিদর্� �সে� আসেত তাঁেক সাহাযয্ করা। িবষেয়র েক�েক �েবশ করেত উৎসািহত করা। 

 

েকন কাউে�লেরর �� বয্াখয্া জানেত চাওয়ার �েয়াজন হয়? 

 েয িবষয় সাহাযয্�াথ� বলেছন তা সাহাযয্কারীর অিভ�তার বাইেরর ঘটনা। তাই এই 

ঘটনা�মেক সিঠকভােব অনধুাবন করেত হেল িবশেদ িবষয়িট জানা ও েবাঝা �েয়াজন। 

 অেনক সময়ই সাহাযয্কারীেদর িনেজেদরও িবষয়িট িনেয় �� ধারণা থােক না। বয্াখয্া 

জানেত চাইেল তাঁরা িনেজরাও িবষয়িট িনেয় খিতেয় অনসু�ান করার সুেযাগ পােবন। 
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 অেনক সময় সাহাযয্�াথ�র কথা ভােলা কের েশানা যায় না; অথচ একই �� জানেত 

চাওয়াও কাউে�লেরর কােছ েশাভন হয় না। িক� বয্াখয্া জানেত চাইেল েসই অসুিবধা 

এড়ােনা স�ব। 

আসেল সাহাযয্�াথ� ব�বয্ েবাঝা অনধুাবন করা সবেচেয় জরুির। 

 
১১ সংি��করণ 
কাউে�িলং �ি�য়ায় এিট খবুই �েয়াজনীয় �ি�য়া। 

কেথাপকথন চলাকালীন মােঝমেঝই ব�েবয্র সংি��করণ কের েফলা কাউে�লেরর দািয়�। 

এর ফেল উভেয়রই সিুবধা হয়, আত্মিব�াস বােড়। কেথাপকথেন �াভািবক েছদ ৈতির হেলই 

যিদ সংি��করণ কের েফলা হয় তা হেল ভােলা হয়। 

- �েয়াজনীয় কথা হািরেয় যায় না। 

- �িত েসশেনর েশেষ সংি��করণ �ি�য়ার �েয়াগ করেল কাযর্কািরতা পিরমাপ করা যায়। 

- সাহাযয্কারী ও সাহাযয্�াথ�র মাথায় সামি�ক িবষয়িটর একিট ি�র �� ছিব ধরা থােক। 

- এখান েথেক পরবত� পদে�েপর িবষয়িটও পির�ার েবাঝা স�ব। েকান িবষয় িনেয় কাজ 

করা দরকার সাহাযয্কারী ও সাহাযয্�াথ� দজুেনই বুঝেত পারেবন। 

েযমন- কাউে�লর “েয িবষয়গিল এখনও পযর্� আেলাচনার উেঠ এল তার েভতর সবেচেয় 

তাৎপযর্পূণর্ েকানটা?’’ 

সাহাযয্�াথ� সংি��করণ �ি�য়ািটর মেধয্ িদেয় যাওয়ার পর বলেলন, “না, এ গেলার 

েকানওটাই নয়।” 

 
আসেল কাউে�িলং �ি�য়ার েভতর িদেয় েচ�া করা হয় মানুষিট যােত তাঁর আেবগেক বুঝেত 
পাের ও অনুভবেক বা�য় কের তুলেত পাের। মানুষ �ায়ই সাহাযয্ িনেত আেসন এইজনয্ েয,  

েস িকছুেতই সিঠক িজিনশ/িবষয়টা েদখেত পান না --- েযন গাছ েদখেত পাে�ন িক� কাঠ 

েদখেত পাে�ন না-- জীবেনর েফাকাস হািরেয় েফেল ল�য্চূয্ত হেয় যান। এেলােমেলা িবশ�ৃলতার 

েভতর �� েদখার দিৃ�র স�ান করেত সাহাযয্ করাই কাউে�িলং-এর উে�শয্। 
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সমাজ আমােদর আেবগ-অনুভবেক সংর�ণ করেত অনুেমাদন কের না। অনুভেবর �কাশ 

করেত িগেয় �ায়ই আমরা এেলােমেলা হেয় যাই, েকমন কের আেবগ-অনভূুিতেক সামলােবা 

বুেঝ ঊঠেত পারা যায় না, তখন �েয়াজন সহায়তার।  

 

কাউে�লর িহেশেব কাজ হেব বয্ি�র ে��ণেক তাঁর আেবগ অনুভবেক বুঝেত পারা, তাঁর 

সে� সহমিমর্তারেবাধ অনুভব করা। সাহাযয্কারী সাহাযয্�াথ�র আেবগ অনভূুিতেত �কােশর 

আরও মাধয্ম কের েদওয়া, েসই আেবগ অনভুবেক আরও সতয্ বেল �াপেনর সুেযাগ কের 

েদওয়া আর ঐ আেবগ-অনুভূিতেক যিু�স�ত বেল িবেবচনা করেত পারার দ�তােক স�ান 

ও সংর�ণ করেত �ািণত করা ।     

   
অ�তয্ািশত িবপেদর আশ�া ও সাবধানতা 
যথাযথ আত্ম উে�াচন   
- �েয়াজেন িনেজর অিভ�তা কথা সাহাযয্�াথ�র সে� িবিনময় করা েযেত পাের, ওই ঘটনার 

ে�ি�েত তথয্ও সরবরাহ করা েযেত পাের; 

েযমন কাউে�লর, “িঠক এমন ধরেনর ঘটনা�ম আমার সে�ও ঘেটিছল।” 

তার ফেল পার�িরক িব�ােসর িভত দঢ়ৃ হেব। এই আচরণ সাহাযয্�াথ�েক অনু�ািণত করেব, 

আ�া েরেখ িতিনও িনেজর আেবগ অিভ�তােক �কাশ করেত সেচ� হেত চাইেবন। 

িক� এই �ি�য়ািট সংগঠেনর সময় কাউে�লরেক সতকর্  ও সংযত থাকেত হেব; ল� রাখেত 

হেব এই ধরেণর কেথাপকথন সাহাযয্�াথ�র মেনর েভতর েনিতবাচক �ভাব না েফেল, িতিন 

েকানও ভােব েযন আহত না হন।  

েযমন - “ও আ�া! এ সব আিম জািন, এ আমার অিভ�তায় আেছ।“ - এই �কার বাকয্ 

ব� সাহাযয্�াথ�েক হতাশ করেত পাের, এই �স�িট তত জরুির নয় বেল িতিন �স�া�ের  

চেল েযেত পােরন। আর তােত কের এই িবষয়িট অনােলািচত অ-মীমাংিসত রেয় যােব। 

কাউে�িলং �ি�য়ার উে�শয্িট ন� হয়। 
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িবরু� পিরি�িতর েমাকািবলা  
 
কখনও কখনও কাউে�লেরর মেন হেত পাের সাহাযয্�াথ� �স� এিড়েয় যাে� বা সতয্ েগাপন 
করেছ তখন কাউে�লরেক েকৗশল িনেত হয় - সরাসির সাহাযয্�াথ�র িবষয়িট িনেয় েমাকািবলা 

করেত এিগেয় আসেত হয়। �ে�র েভতর িনেয় েযেত ি�ধা করেল সমসয্া কাযর্করী সমাধােনর 

পথ হািরেয় েযেত পাের। 

েযমন- কাউে�লর হয়েতা বুঝেত পারেছন কাউে�িল সতয্ অ�ীকার করেছন, হয়েতা এে�ে� 

সতয্ উ�াটন মানুষিটর ভােলা থাকার জনয্ জরুির তখন কাউে�লর বলেবন- “ এটা আমার 

কােছ খবু েজাড়ােলা সতয্ বেল মেন হল না। ”  

- এই বাতর্ া কাউে�িলেক বুঝেত সাহাযয্ করেব সাহাযয্কারী মানুষিট িভ� েকানও �েহর 
মানুষ নন।  

- এঁর কােছ তথয্ সতয্ েগাপন করেল েয আ�া িব�াস হারােত হেব এই আভাসও কাউে�িল 
েপেয় যােবন। ফেল কাউে�লরেক েকৗশেল িনয়�ণ করার আেগ িতিন ভাবেব।      

 
�বেণর পেথ �িতব�কতা  
 

ই�া েশানা: সামিয়কভােব মেনাজগৎ েথেক িব�� হেয় যাওয়া। 

 

একপলেক েচেয় েথেক েশানার ভান করা: খবু মেনােযাগী ে�াতার অিভনয় কের দী� েচােখ 

সাহাযয্�াথ�র িদেক েচেয় থাকা । 

তথয্ �বণ: সম� ঘটনা�ম �রণ কের মেনােযাগ িদেয় বঝুেত চাওয়া ব�বয্ িবষেয়র 

অ�রােলর সতয্েক, বঝুেত েচ�া করা ব�ার অিভ�ায়, এই ভাবনার েপছেনর অনভুব কী? 

শুনেত শুনেত সামি�ক অবয়বিট বুঝেত েচ�া করা। 

 

েপি�ল সহ েশানা: কাগজ েপি�ল হােত িনেয় �েয়াজনীয় েনাট রাখা। যিদও এই �ি�য়ায় 

সাহাযয্�াথ�র অ�ি� হেত পাের। কাউে�লর তাঁর কথা িলেখ রাখেছন েদেখ িতিন িনেজেক 
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গিটেয়ও িনেত পােরন, কাউে�লেরর ওপর আ�া হারােত পােরন। এমন ে�ে� কাউে�লর 

তাৎপযর্পূণর্ সূ�গিল েকবল িলেখ রাখেত পােরন, তা েথেক িতিন পরবত�সমেয় িবষয়গিল �রণ 

করেত পারেবন। 

 

েখালা কান, ব� মন: সাহাযয্কারী আেগ েথেকই িস�া� িনেয় েফেলন েয, সবটা না শুনেলও 

চলেব, সাহাযয্�াথ�র ব�বয্গিল েকবলই িবর� উে�গকারী, আগামী সমেয় িতিন কী বলেত 

চেলেছন তা সহেজই অনুেময় । আবার এমন িকছুও সাহাযয্�াথ� বলেত পােরন যা কাউে�লেরর 

বয্ি�গত িব�াস,দশর্েনর পিরপ�ী-- যা সাহাযয্কারীেক িবচিলত কের েদয়; এই পিরি�িতেত 

আত্মেক র�া করার জনয্ কাউে�লর �বেণ অনয্মন� অস�ত েবাধ।  
 
 হ�েগােলর েশানা: কাউে�লর যখন কােরা বলা কথা েবাঝার েচ�া করেছন তখন অেনক 

�িতব�কতাও আসেত পাের, যােত কের মেনােযাগ িবি�ত হেত পাের। শুরু েথেকই এই ধরেনর 

অনিভে�ত ঘটনা স�েকর্  সেচতন থাকা। েযমন- বারবার েফান �হণ। িক� অনয্ বাইেরর 

অ�ীিতকর পিরি�িত সামেল আরও দ� ও েকৗশলী হেয় উঠেত হইয়, তার জনয্ �েয়াজন 

অিভ�তা! 
  
সম� �বণ এবং কাউি�িলং �ি�য়ায় যা সবেচেয় গরু� সহকাের মেন রাখেত হেব তা হল 
সাহাযয্কারীেক েয েকানও পিরি�িতেত হেত হেব সুেচতক ও সুিবেবচক, েকানও রকম  

প�পাতেবাধ থাকেল চলেব না। সকেলই েয সকেলর সে� কাজ করেত স�ত হেবন তা নাও 

হেত পাের, তার মােন  এটা নয় েয, িতিন তাঁেদর সে� কাজ করেত পারেবন না। িক� 

সাহাযয্কারী কখনই সাহাযয্�াথ�র কমর্, িব�াস এবং আচরণ িবচার করার অব�ােন থােকন 

না; তা তাঁর কাজও নয় । িঠক েতমিন সাহাযয্�াথ�র ওপর িনেজর িস�া� চািপেয় েদওয়া 

তাঁেক পরামশর্ েদওয়া কাউে�লেরর অনুিচত কাজ, কাউে�িলং �ি�য়ার নীিত িবরু�।  

তাই কাউে�িলং �ি�য়ায় উে�শয্ স�া চমক, সমসয্ার সমাধােনর তাৎ�িণক পথ িনেদর্শ নয়। 
বরং সাহাযয্�াথ�র মানব অিধকার ল�ন না কের তাঁেক তাঁর মেতা কের িবক� পেথর স�ান 
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করেত সাহাযয্ করা; যােত কের েস িনেজই িনেজর জীবনেক নতুন কের অথর্ময় কের তুলেত 

পাের। 

 
�মতা 
এই ভাবনার েপছেন েয যুি� আেছ তা হল কাউে�িলং �ি�য়ার সময় সাহাযয্�াথ�েক অেনক 
েবিশ আত্ম-িনয়�ণ করেত িশখেত সহায়তা করেত হেব। আত্ম িনয়�েণর সামথর্য্ যার যত 

থাকেব িতিন তত পিরি�িতর সুিনয়�ক হেয় উঠেবন। তােত সাহাযয্�াথ� ভিবষয্েত পিরি�িতেক 

পড়েত পারেবন সহেজ। আর এর ফেল সে�াষজনক ফলাফল �তয্ািশত। ভিবষয্েত এই ধরেনর 

পিরি�িতেত সাহাযয্কারীর কােছ আসার, তাঁর ওপর িনভর্ র করার �েয়াজন অনভূুত হেব না। 

িতিন �বশ হেয় উঠেবন। সংহত ও সি�য় মানুষ িহেসেব িনেজই এিগেয় যােবন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
কাউে�লর যিদ সরাসির পিরি�িতর িনয়�েকর ভূিমকা �হণ কেরন তাহেল তাঁর অব�ান হেব 
এই েরখািচে�র িনেচর অেধর্। আর এর সবেচেয় স�বত ফলাফল হেব েয তাত্�িণক সমসয্ািট 

চেলযােব। িক� এেত কের সাহাযয্�াথ� বয্ি�িট আরও অসহায়, আেরা িনভর্ রশীল, হেয় উঠেবন; 

আেগর তুলনায় আেরা েবিশ চােপর স�ুখীন হেত পাের।  

 

সাহাযয্কারী 
 
মনেযাগী �বণ 
বলেত উৎসাহ দান  
সমসয্ার অে�ষণ ও 
রপেরখা অ�ন 
িফের তাকান 
িবে�ষণ ও সংে�ষ 
কেথাপকথন 
সারমমর্ 
��াবনা 
িবকে�র স�ান 
আগামীর পিরক�না 

সাহাযয্�াথ�র 
িনয়�ণ আেছ 

সাহাযয্কারীর 
িনয়�ণ 
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মেন রাখা �েয়াজন, সমসয্া বয্ি� সােপ�। আবার একই ধরেনর ঘটনা�ম ও পিরি�িতর 

অিভঘাত একই মানুেষর ে�ে� সময় অ�ের িভ� িভ�ও হেতই পাের। কারণ মানুেষ মানুেষ 

েযমন, েতমিন সমেয়র বদেল একই মানুেষর একই পিরি�িতেত ও ঘটনায় িভ� িভ� অনভুব, 

উপলি� আর �িতি�য়া ল� করা যায়। �িতিট মানুেষর েভতর একই ধরেনর ৈবল�ণয্ 

�তয্ািশত নয়। 

 

�াত�য্ মনুষয্ ধমর্। কাউে�িলং �ি�য়ার ৈশলী গেড় উঠেব বয্ি�র �কীয়তায়। েকানও েকৗশলই 

েশষ কথা হেত পাের না। �েতয্ক মানষু তাঁর িনজ� �বণতা অনুসাের তাঁর পথ িনমর্াণ কের 

েনেবন েসটাই �াভািবক। িনজে�র েঘরােটােপই কাউে�িলং �ি�য়ায় অিভনবে�র উ�াবন, 

পির�হণ ও েকৗশেলর �েয়াগ করেত হেব। আসেল এইসব েকৗশল েথেক ত� েথেক রসদ সং�হ 

কের তা একা� িনেজর কের গেড় তুলেত হেল সৃজনশি�র আবশয্ক হয়। মানুেষর সবেচেয় 

শি�শালী স�দ তাঁর আেবগ ও সহজাত �বণতা, এই দেুয়র ওপর আ�া রাখেত পারেলই 

অেনক দরূেদশ পযর্� েদখা যায় ---আর যিদ অ�েদর্শ পযর্� েপৗঁছয় এই েদখা, আর তখন 

িনেজেক েসই সে� অনয্েকও বুঝেত পারাটা সহজ হেয় যায়। 

 

 
Reference: 

Leeds University Careers Development Unit: Kim Hager, D. Harris, Lynn Hilburn, Deb Dobbin,  

Ruth Hood, Tish Elliot 

Rogers C.R. (1951), Helpee Centered Therapy Constable and Robinson Ltd. London 2003 
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পাঠ উপাদান – ৫: সাহাযয্�াথ�র �িত মেনােযােগর ে�ে� শারীিরক ভি�  
বা অয্ােটনিডং  

 
সাহাযয্ করার �ি�য়ায় েযাগােযাগ �াপেনর শুরু সাহাযয্�াথ�র �িত মেনােযাগ বা অয্ােটি�ং-

এর মাধয্েম। সিঠক অয্ােটি�ং-এর মাধয্েম সাহাযয্�াথ�র কােছ এই বাতর্ া েপৗঁছয় েয সাহাযয্কারী 

তার সে� রেয়েছ ও তােক �হণ করেছন। এর ফেল েস িনরাপদ েবাধ কের। 
মেনােযাগ েদওয়ার ে�ে� শরীেরর ভি�মা - 

 
S - Sit squarely সাহাযয্�াথ�র মুেখামুিখ বসুন   
 

O - Open posture আপনার শরীেরর ভি� েখালােমলা রাখনু। েযমন হাত-পা গিটেয় বসেবন 
না 

 
L - Lean forward সামেনর িদেক অ� ঝঁুেক বসুন   
 
E - Eye contact েচােখ েচাখ রাখনু   
 
R - Relax attitude ব�ু�পণূর্ভােব আরাম কের বসুন   
 

েয েকান ধরেণর সামািজক আদান-�দােনর সময় শরীেরর ভি�মার িবষেয় সাহাযয্কারীেক 

সেচতন থাকেত হেব। শরীেরর ভি�মার সাহােযয্ েযমন কাউেক কােছ টানা যায়, েতমন দেূরও 

েঠলা যায়; ভােলা লাগা বা খারাপ লাগা, অমেনােযািগতা (পা নাচােনা) বা িবরি� সবই 

েবাঝােনা যায়। সাহাযয্�াথ� বা সাহাযয্কারী দজুেনর জনয্ই এগেলা �েযাজয্।  গােয়র গ�, 

েবিশ �িতি�য়া েদখােনা, িকছু যায় আেস না ভাব েদখােনা বা বার বার ঘিড েদখা েয েকান 

মানেুষর কােছ েনিতবাচক বাতর্ া  েদয়। 
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পাঠ উপাদান – ৬: মন িদেয় েশানা 
 

েয েকান সাহাযয্ করার প�িতর মূেল আেছ মনেযাগ সহকাের, বুেঝ ও েখালা মেন 

েশানা | 

মন িদেয় েশানা = কােন েশানা + কথার অথর্ এবং অনভূুিতগিলেক েবাঝা 
সাহাযয্কারী ভােলা ে�াতা হেল 
• ব�ােক সাহাযয্কারী �হণ বা �ীকার করেছ এবং বঝুেছ েজেন ব�া আরাম পান। 

• ব�া িনেজেক �কাশ করেত উৎসািহত হন। িনেজর স�ে� িতিন মন খুেল কথা বলেত 

পােরন। 

• ব�া িনেজর অনুভূিতগেলােক সিতয্ বেল অনুভব করেত, েসগেলােক �ীকার করেত ও 

আেরা েবিশ কের �কাশ করেত পােরন।  

• িনেজেক সহায়তা করার দ�তা িবকিশত হেত থােক। 

• িনেজ দািয়� িনেত ও সমসয্া সমাধােন আ�হী হেয় ওেঠন। 

 

সাহাযয্কারীেক দরুকম েশানার জনয্ অভয্াস করেত হয় | 

অ�েরর েশানা মােন িনেজেক েশানা। এর মােন অনয্ কারুর কথা মন িদেয় েশানার সময় 

িনেজর মেন িক ঘটেছ (িচ�া-ভাবনা, অনভূুিত) েস িবষেয় সেচতন হওয়া। 

বাইেরর েশানা মােন েয কথা বলেছ তার কথা মন িদেয় েশানা ও েবাঝা। 

 
মন িদেয় েশানার ে�ে� বাধা  
 

• বাইেরর বাধা - ব�া �চুর/আে�/ খুব এেলােমেলাভােব কথা বলেছ, ভাষার তফাৎ, 

আশপাশ েথেক শ� আসেছ ইতয্ািদ। 

 

• িভতেরর বাধা - িনেজর মূলয্েবাধ, িব�াস, মানিসক বা শারীিরক পিরি�িত, অসু�তা 

ইতয্ািদ।  
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পাঠ উপাদান – ৭: সাহাযয্�াথ�র েয সব ৈবিশ�য্ সাহাযয্কারীর মন িদেয়  
েশানার ে�ে� বাধা হেত পাের 

 
সাহাযয্�াথ�র ৈবিশ�য্ 

1. সাহাযয্কারীর �িত ভরসার অভাব 
2. ল�া 
3. মন খুেল কথা বলা িবরুে� মেনর েভতেরর েকােনা িনয়ম বা আড়�তা 
4. উে�গ ও দিু��া 
5. আত্ম-সেচতনতার অভাব 

6. অনুভূিত �ীকার করেত ও �কাশ করেত সমসয্া 
7. অ�ি�কর আেবেগর �কাশ, েযমন, রাগ, �শংসা, েযৗনতা 

8. �মতার েরষােরিষেত জিড়েয় পড়া 
9. সাহাযয্কারী কথা শুনেছ না বেল মেন হওয়া 
10. ব�েবয্র উে�শয্ িনেয় অ��তা 
11. িকছু িবষয় সাহাযয্কারীর জানা ধের িনেয় িকছু অংশ না বলা 
12. ব�বয্েক েরেখ-েঢেক বলা 

13. ব�েবয্র সে� ক��র ও শারীিরক ভি� না েমলা 
14. মেনােযােগ অসুিবধা ঘটােনার মেতা শারীিরক ভি� 
15. খুব আে� বা তুতিলেয় কথা বলা 
16. উ�ারেণর অ��তা 
17. ভাষার বয্বহাের খামিত 
18. �চুর কথা বলা, একটানা একা বেল যাওয়া 

19. সাহাযয্�াথ� যিদ িভ� সং�ৃিতর মানষু হণ 
20. সাহাযয্�াথ� যিদ িভ� আথর্-সামািজক পিরম�ল েথেক আেসন 

21. সাহাযয্কারীর সে� িল�, বয়স, ধমর্ ইতয্ািদর তফাৎ 
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পাঠ উপাদান – ৮: সাহাযয্কারীর মেধয্ েশানার বয্াঘাত ঘটার স�াবয্  

উৎসগিল  
 

সাহাযয্কারীর চািরি�ক ৈবিশে�য্ অসুিবধা 
 
মেনােযােগর বাধা 
                  ক)  েশানার অসুিবধা 

                  খ)  িভ� দিৃ�শি� 

                  গ)  মেনােযােগ েছদ হওয়া, েযমন শে�র কারেণ 

                  ঘ)  �াি�, অস�ুতা 

                  ঙ) মেনােযাগ ধের রাখার �মতা কম থাকা 

                  চ)  অসমা� কাজ, বয্ি�গত িবষয়, বা অনয্ িকছু িনেয় িচ�া করা 

                  ছ)  সমেয়র চাপ 

                  জ)  ধীের ধীের চলা, িদবা�� 

 
বাতর্ া �হেণ বাধা 
• �ৃিতর সমসয্া 
• তথয্ েছেড় যাওয়া, িকছু েযাগ করা বা িকছু উপাদান বাদ েদওয়া 
• সীিমত বুি� 
• অনুভূিতর �শর্ েথেক দেূর থাকা এবং এর ফেল অেনয্র অনভুুিত পুেরাপুির �হণ করেত 

না পারা 
• অনুভূিত িচনেত ও বুঝেত পারার কম দ�তা 
• েমৗিখক ও ৈদিহক বাতর্ া বুঝেত পারার অদ�তা 
• িনজ� বয্ি�গত চািহদা ও পূবর্সং�ার অনযুায়ী িনিদর্� অংশ েশানা 
• দিু��া ও ভয় 
• িম�সাং�ৃিতক সেচতনতার অভাব 
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• ত�গত ঠুিল পের রাখা েচােখ 
• সাহাযয্�াথ�র সমসয্ার অকালীন ধারনা গেড় েতালা 
• িকভােব উত্তর করেত হেব তা িনেয় দিু��া 
• ফলাফল িনেয় চােপর অনুভুিত 
• সহমিমর্তার েচেয় সহানভূুিতর �কাশ 
• পােঠা�ােরর দ�তার অভাব 
• িববৃিতর দ�তার অভাব 
• মুল িবষয়ব� িচনেত পারার অ�মতা। 

 
সাহাযয্�াথ�েদর িনরুৎসািহত করার বাতর্ া পাঠােনা 

• �� মেনােযাগ ও ধারণ�মতা েদিখেয় েফলা 
• উৎসাহহীন শারীিরক বাতর্ া পাঠােনা 
• সমমম� হেয়  �িতি�য়া করার অ�মতা 
• সাহাযয্ �দানকারী �ে�র অভাব 
• উপযুে�র তুলনায় কম েযাগয্ িহেসেব অনভূুত হওয়া 
• কম িব�াসেযাগয্ িহেসেব অনভূুত হওয়া 
• কম আকষর্ণীয়  িহেসেব অনভূুত হওয়া 
•  ভাষাগত সমসয্া, েযমন - জািতগত সংখয্ালঘুেদর সােথ  েযাগােযােগর সময় 
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পাঠ উপাদান – ৯: িকভােব একজন ভােলা ে�াতা হেয় ওঠা যােব? 
 

• িনজ� িব�াস ও আেবগেক সিরেয় েরেখ বা িনয়�ণ কের  
• েবিশ কথা বলা ব� কের 
• সমােলাচনা না কের 
• কথার মধয্পেথ বাধা না িদেয় 
• িনেজর মেনােযােগর বাধােক সিরেয় িদেয়  
• ব�ার দিৃ�েকাণ েথেক েবাঝার েচ�া কের 
• ৈধযর্ ধের  
• তকর্  না কের 
• �শংসা না কের 
• �� না কের বা করেলও “িক”এবং “িকভােব” এধরেণর �� করা েযগিলর উত্তর সীিমত 

নয় 
• মূল ব�বয্ বারবার কের শুেন 
• মূল ব�েবয্ িকছু নতুন কের েযাগ না কের বা িকছু বাদ না িদেয়  
• িনেজর িচ�া ভাবনা ও উত্তেরর  উপর েজার না িদেয় 
• অনুভূিতর সে� শুেন 
• েযই অনভুুিত শুেন েবাঝা যাে�, তােক �হণ কের 
• িনেজর অনভূুিতর বয্াপাের সতকর্  েথেক 
• কখেনাই িস�া� বা সমাধােনর িদেক লািফেয় না িগেয় 
• েযসব কথা মুেখ বলেছ না, েসগেলাও ল�য্ কের, েযমন- েমজােজর পিরবতর্ ন, চালচলেনর 

পিরবতর্ ন,  অিভবয্ি�। 

 
শুনেত হেব 
• অনুভুিতমলূক শ� 
• উে�গ বা িচ�া 
• হতাশা 
• ি�ধা, েযমন-  ক) েগাপনীয়তা? খ) িনয়�ণ হারােনার ভয়? গ) বঝুেত না পারার ভয়? 

                  ঘ)  ে�াতার দ�তা িনেয় সে�হ?  
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এিড়েয় যাওয়া 
 

• �কৃত ঘটনািটই েকবল শুনেত হেব 
• িনেজর বয্ি�গত ৈনিতকতা েবাধ এিড়েয় চলার েচ�া করেত হেব 
• আেবেগর বশীভূত না হেয় পড়া 
• িনেজর স�েকর্  না বলা- যখন েকােনা ঘটনা িনেজর অিভ�তার সােথ িমেল যায়। 
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পাঠ উপাদান – ১০: �তুয্ত্তর করা 
 

আমােদর �তুয্ত্তর করার উে�শয্ িবিভ� হেত পাের। আমরা িক বুঝিছ এবং িক বলেত চাইিছ 

তার ওপর িনভর্ র কের। 

 

সিঠকভােব �তুয্ত্তর করা রকম হেত পাের - 

১। �� করা- তথয্ পাওয়ার জনয্। েযমন, “কী ঘেটেছ?” 

 �� দরুকম –  ক) Open ended / েখালা ��- যার উত্তের ব�া অেনক িকছু বেল।  

    খ) Close ended / যার এককথায় উত্তর েদওয়া যায়। 

 

২। েবাঝা- ব�ােক জানােনা েয তার কথাটা ে�াতা িঠক িঠক বুঝেত পারেছ িক না। েযমন, 

“আপনার কথা শুেন মেন হল যখন ওরকম ঘেটিছল তখন আপনার ক� হেয়িছল” 

 

৩। সমথর্ন করা- আ�াস েদওয়া। েযমন, “েসই পিরি�িতেত আপনার ক� হওয়া খুব �াভািবক”। 

 

৪। মলূয্ায়ণ করা- অ�গিত হেয়েছ িকনা জানােনা, িঠক-ভুল বলা। েযমন, “আপিন িঠক 

বেলেছন। আেগর েচেয় আপনার দিু��া আজকাল কম হয় েদখিছ”। দধুরণর – ক) ইিতবাচক 

খ) েনিতবাচক। 

 

৫। মােন করা- যা বলা হেয়েছ, তার মােনটা িক েস সমে� একটা িস�া� েনওয়া। েযমন, 

“েবােনর �িত আপনার িহংেস েথেকই আপনার এরকম �িতি�য়া হেয়েছ”। 

 

েবাঝার �তুয্ত্তর করা সবেচেয় কাযর্করী। এমন েকান বয্বহারেক সমথর্ন করেবন না যার ফেল 

আপনার ওপর িনভর্ রশীলতা ৈতির হেয় যায়। �ে�র সংখয্া সীিমত রাখাই ভােলা। মােন করার 
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সময় সতকর্  থাকেত হয়, যােত অসমেয় বা েকােনা ভুল না হেয় যায়। িবচার করা েথেক 

িবরত থাকা �েয়াজন।  

 

কাযর্করী �তুয্ত্তেরর ে�ে� ব�বয্, গভীরতা, অথর্ ও ভাষা এই চারিট িদকই গরু�পণূর্। 

এগেলা স�ে� সেচতন থাকা দরকার।  
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পাঠ উপাদান – ১১: িরে�িজং, িরে�ি�ং, আর িরে�িমং 
 

কাউে�িলং প�িতেত সাহাযয্�াথ� (�ােয়�) আর কাউে�লেরর মেধয্ েযাগােযাগ �ািপত হয় 

কথাবাতর্ ার আদান�দান চেল। ৈদনি�ন জীবেনর চািহদা পরূেণর জনয্ আমরা েয ধরেণর 

সামািজক আদান�দান ও পার�িরক স�কর্  �াপন কের থািক, এই েযাগােযাগ তার েচেয় 

অনয্ রকম। 

 
সাধারণতঃ �ােয়� এমন েকান সমসয্া িনেয় কাউে�লেরর কােছ আেসন েযিট িতিন 
কাযর্করীভােব সামেল উঠেত পারেছন না। েকউ েকউ তাঁেদর সমসয্া িনেয় সরাসির আেলাচনা 

করেত পােরন, আর েকান েকান �ােয়ে�র মন খুেল কথা বলার বয্াপাের িকছুটা সহায়তার 

�েয়াজন হয়। যখন তাঁর সমসয্ার কথা েকউ জানাে�ন, তখন তাঁর সবেচেয় আরাম হয় এটা 

উপলি� করেত পারেল েয তাঁর কথা েশানা ও েবাঝা হে�। েতমন ঘটেল কাউে�িলং প�িতর 
ওপর তাঁর আ�া জ�ায় এবং আরও গভীর সমসয্ার কথা মন খুেল আেলাচনা করেত ��� 
েবাধ কেরন।  

 

�ােয়� িকভােব বুঝেত পােরন েয কাউে�লর তাঁর কথা মন িদেয় শুনেছন? 

 

িরে�িজং: এই প�িতেত সাহাযয্কারী সাহাযয্�াথ�র ব�বয্েক, িনেজর শ� বয্বহার কের, 

পুণরায় বয্� কেরন। এর ফেল সাহাযয্�াথ� বুঝেত পােরন েয সাহাযয্কারী তাঁর ব�বয্েক 

বুঝেত েপেরেছন। ব�েবয্র েকান অংশেক  বাদ েদওয়া বা নতুন িকছু তথয্ তােত েজাড়া হয় 

না। 
উদাহরণঃ  
�ােয়� - “আিম সব িকছু িনেয় দিু��া কির। আমার েছেল দেুটা বড় হেয়েছ, অথচ তােদর 

িবেয়ও হয় িন, আর িঠকমেতা েরাজগারও কের না; আিম েযখােন থািক, েসখােন সব সময় 

ঝােমলা েলেগই আেছ; আমার �ামীর �া� আজকাল ভােলা থাকেছ না। আিম িনেজ েকােনা 

েরাজগার কির না; দিু��া করার মেতা সব িকছুই আমার আেছ”। 
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সাহাযয্কারী - “আপিন খুব উি��। েছেলরা এখনও �িতি�ত হয় িন, �ামীর �া�য্ সং�া� 

িকছু অসুিবেধ আেছ এবং আপিন িনেজ আিথর্কভােব �িনভর্ র নন। এছাড়া থাকার জায়গােতও 

নানারকম অশাি� আেছ”। 

 

িরে�ি�ং: অনভূুিতগিল উপলি� করা এবং েসটা সাহাযয্�াথ�েক জানােনা হয় িরে�ি�ং-এর 

মাধয্েম। এর ফেল সাহাযয্�াথ� উপলি� কেরন েয তাঁেক েবাঝা হেয়েছ। িতিন তখন িনেজর 

েগাপন কথাগিল ভরসা কের বলার বয্াপাের সেচ� হন। এছাড়াও িরে�ি�ং-এর মাধয্েম 

সাহাযয্�াথ�র অনুভূিতগিল নয্াযয্তা পায়, যা তাঁেক িরলয্া� করেত সহায়তা কের। 

 

উদাহরণ – 

সাহাযয্�াথ�, “আিম আবার আমার সহকম�র ওপর চীৎকার কের েফেলিছ। এটা এেকবােরই 

উিচত হয়িন। আমার এত খারাপ লাগেছ!” 

সাহাযয্কারী, “কােজর জায়গায় আপিন শা� থাকেত পােরন িন বেল আপনার অনুেশাচনা হে�” 

 

িরে�িমং: সমসয্া বলার পর ও তােক েবাঝা হেয়েছ উপলি� করার পর সাহাযয্�াথ�েক 

সমসয্ার সে� মািনেয় চলার িবিভ� পথ িনেয় ভাবােনার দািয়� সাহাযয্কারীর। েস কারেণ 

অনয্ দিৃ�ভি� িদেয় সমসয্াটােক েদখেত পারা জরুির। িরে�িমং প�িতর সাহােযয্ সাহাযয্কারী 

সাহাযয্�াথ�েক সহায়তা কেরন তাঁর সমসয্ােক অনয্ িদক েথেক েদখেত। �� কের ও অনয্ 

দিৃ�ভি�র কথা জািনেয় একািধক ধােপ তা করা েযেত পাের। 

 
উদাহরণঃ  
�ােয়� - “গত কেয়ক মাস ধের উিন খুব খারাপ বয্বহার কেরন। িকছুই ওর পছ� হে� না। 

বলেছন, উিন এই িবেয়টা েথেক েবর হেত চান। েকােনা কথা বলাই মুশিকল হেয় দাঁড়াে�। 

মেন হে� আমােক ঝােমলায় েফলাই ওর উে�শয্”। 

সাহাযয্কারী - “গত কেয়ক মােস উিন িক িবেশষ কের আপনােকই এিড়েয় চলেছন, না িক 

সকেলর কাছ েথেকই একটু আলাদা আেছন?”  
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�ােয়� - “না, সবার েথেকই সের থাকেছন। একা একাই ঘরুেত চেল িগেয়িছেলন। িফের আসার 

পর েদখিছ বািড় েথেক িবেশষ েবেরাে�ন না”। 

সাহাযয্কারী - “িনেজর মেধয্ হািরেয় েগেছন বেল মেন হে�। তার েকান কারণ থাকেত পাের? 

আেগ এরকম ঘেটেছ?” 

�ােয়� - “হয্াঁ, হয্াঁ, গাঁজা েখেল উিন এমনটা কের থােকন। েসটা ইদািনং বািড়েয়েছন েদখিছ। 

েসজনয্ই িক আমার সে� এরকম করেছন? ওঁর হয়েতা েকান মানিসক সমসয্া হে�”। 
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পাঠ উপাদান – ১২: সাহাযয্কারীর �হণেযাগয্তা,  সমমিমর্তা ও িনেজর  

�িত সততা 
 

শতর্ হীন �হণেযাগয্তা  
কাউেক িনঃশেতর্  �হণ করা মােন েস েযমন তােক েতমনভােব �হণ করা - তার সব 

ৈবিশ�য্, গণ ও সীমাব�তা সেমত। তার মােন এই নয় েয তার বয্বহার বা ভাবনােক 

সমথর্ন করা। এর মােন একজন মানুষেক তার বয্বহাের েথেক আলাদা কের েদখেত পারা। 
এক্জন মা যখন তার িশশুেক শতর্ হীন ভােব �হণ করেত পাের তখন িশশুিট মােয়র �তয্াশা 
পূরণ করল িকনা তা িতিন ভােবন না। 

 

অনয্েক িনঃশেতর্  �হণ করেত হেল দিুট িবষয় থাকেতই হয়- 

১) �থমতঃ িনেজেক সম� েদাষ-গণ িনেয় �হণ করা। 

২) সাহাযয্�াথ�েক তাঁর িভতের লিুকেয় থাকা সব স�াবনা ও সমসয্া সেমত একজন মানষু 
িহেসেব �হণ করা 
• িনেজেক সব েদাষ-গণ সেমত �হণ করা �েয়াজন, কারণ িনেজেক েমেন িনেত পারেল 

তেবই অনয্ মানুষেক �হণ করা যােব। 

িনেজেক �হণ করা বলেত েবাঝায় – 

• িনেজর ইিতবাচক ও েনিতবাচক ৈবিশ�য্গিল স�েকর্  সেচতন হওয়া । 
• এই গণগিল িনেজর মেধয্ থাকার জেনয্ িনেজর ইিতবাচক ও েনিতবাচক অনভুুিত 
স�েকর্  সেচতন হওয়া । 

• এইসব গণগিল িনেয় িকভােব এিগেয় যাওয়া যায় তার িদেক েখয়াল রাখা । 

একজন মানুষ িহেসেব িনেজর সীমাব�তােক যিদ েমেন েনওয়া যায়, তেবই অনয্ েয মানুষিট 

সাহােযয্র জেনয্ এেসেছন, তাঁেকও সহেজ �হণ করা যােব । িনেজেক িবচারেকর আসেন 

বিসেয় তাঁর িকেস ভােলা হেব বা খারাপ হেব, না িঠক কের িদেয়, তাঁেকই তাঁর িনেজর 

এিগেয় চলার পথ খুঁেজ িনেত সাহাযয্ করেত হেব । 
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সমমিমর্তা বা এমপয্ািথ 
সাহাযয্কারী সাহাযয্�াথ�র েচাখ িদেয় সমসয্ািট েদখেত েচ�া করেবন, সাহাযয্�াথ�র মন িদেয় 

সমসয্ািট অনভুব করেত েচ�া করেবন, িক� কখনই স�ণূর্ভােব তাঁর মেতা কের 

আেবগতািড়ত হেয় যােবন না । কারণ, তাহেল সাহাযয্কারী তাঁর িনরেপ� দিৃ�ভ�ী হািরেয় 

েফলেবন এবং �েয়াজনীয় সাহাযয্ করেত পারেবন না ।  

 

সমমিমর্তা দিুট �েরর হেত পাের - 

�াথিমক : েকবলমা� সাহাযয্�াথ�র অনুভুিতেক �শর্ করা ও তা �কাশ করা      

পিরণত : সাহাযয্�াথ�র বলা বা না বলা অনভূুিতর গভীের �েবশ ও তা �কাশ করার জনয্ 
তােক সহায়তা করা 
                                           

সা�িতক িকছু গেবষণা সমমিমর্তা ও সাহাযয্প�িতর মেধয্ ইিতবাচক স�কর্  েদিখেয়েছ, 
কারণ এে�ে�  
১. সাহাযয্�াথ� সাহাযয্কারীর কােছ শতর্ হীন �হণেযাগয্তা পাওয়ার জেনয্ িনেজেক জানেত/ 

আত্মানুস�ান শুরু কেরন । 

২. িনেজেক বুঝেত পােরন / আেত্মাপলি� হয় । 

৩. এই উপলি� েথেক আত্মিব�াস অজর্ ন কের । 

 

সাহাযয্কারীর সমমম� দিৃ�ভ�ী সাহাযয্�াথ�েক সমথর্ কের – 

• তার িচ�া ভাবনা ও অনুভূিতগেলােক  িচনেত, েসগেলার মােন আসেল তার কােছ িক তা 

বুঝেত। 

• েসগেলােক িনেজর বেল মেন কের িনেত । 
• তার  মেধয্ েযগেলা তার িনেজর কােছ ভীিত�দ বা উে�গজনক েসগেলা িচি�ত করেত 
ও তার কারণ বঝুেত ।  
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িনেজর �িত সততা 

মেনািবদ কালর্ রজাসর্ ‘িনেজর �িত সততা’ এই ধারণার �ব�া। �েতয্ক মানুেষর মেন 

িনেজর ‘আদশর্ স�া’র একিট ছিব থােক। অথর্াৎ েস কী হেত চায়, িনেজর েচােখ েকমন 

মানুষ হেয় উঠেত চায়, তার জীবেনর উে�শয্ কী এইসব ধারণা িদেয় েস আদশর্ স�া ৈতরী। 

এছাড়া �েতয্েকর মেন িনেজর একিট বতর্ মান ছিব থােক - বা�েব েস িনেজেক েযমনটা েদেখ 

েতমন েসই ছিব। এই দইু ছিবর মেধয্ িমল েবিশ থাকেল েসই মানুষিটেক িনেজর �িত েবিশ 

সৎ বলা যায়। েসে�ে� িতিন িনেজেক িনেয় স�� থােকন এবং িনেজর েভতেরর �মতার 

পূণর্ িবকােশর েচ�া কেরন। িক� অেনক মানেুষর ে�ে� তােদর দিুট ছিবর মেধয্ এমন িমল 

হয় না। অথর্াৎ িনেজক েযমন েদখেত চাই আর িনেজ েযমন আিছ তার মেধয্ অেনক 

পাথর্কয্। তার ফেল তােদর মেধয্ ক� ৈতরী হয়। িনেজেক িতিন শতর্ হীনভােব �হণ করেত 

পােরন না।  

 
সাহাযয্কারীর কাছ েথেক সমমিমর্তা ও শতর্ হীন �হণেযাগয্তা লাভ করেল ধীের ধীের িতিন 
িনেজেক িনঃশেতর্  �হণ করেত পারেবন ও তার মেন িনেজর �িত সততা গেড় উঠেব। 
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পাঠ উপাদান – ১৩: কাউে�িলং / সহায়তাকারী পিরি�িতেত ভাবস�ারন  

(�া�ফাের�) 
 

সব ধরেনর স�েকর্ র মেধয্ই ‘ভাবস�ারন’ ঘেট থােক। এটা একটা সাধারন বয্াপার। েযমন 

েকােনা বয্াি� (পরামশর্�াথ�) অনয্ বয্াি�র (সহায়তাকারী) �িত েযভােব সাড়া েদয়, তােত 

মেন হয় েযন সহায়তাকারী পরামশর্�াথ�র ৈশশেবর েথেক উেঠ আসা একিট চির�। এ ধরেনর 

সাড়া একিট অবয্� ছেকর মেধই পেড়। 

     

দ�ৃা� – ধরা যাক ৈশশেব আিম বুেঝিছ েয, বাবা-মােক আিম িব�াস করেত পাির না। কারণ 

তারা সুিবচার কেরন না এবং অনয্েক অযথা শাি� েদন। এ অব�ায় বড় হেয় েকােনা নতুন 

েলােকর সে� েদখা হেল আমার মেন অিব�াস ও ভেয়র অনুভূিত জাগেত পাের। 

 

ভাবস�ারনমলূক সাড়া ইিতবাচক হেত পাের। অথর্াৎ েসই অনুভূিতর মেধয্ থাকেব ভােলা্বাসা 

ও িব�াস। অনয্িদেক েনিতবাচক ভাবস�রেনর মেধয্ পেড় রাগ, ঘণৃা, অিব�াস, ভয় ইতয্ািদ। 

ভাবস�ারন একিট অেচতন �ি�য়া। 

 

টীকা: েকােনা বয্ি�র �িত সব  �িতি�য়াই ভাবস�ারেনর পেবর্র মেধয্ িদেয় চেলেছ, অথর্াৎ 
তার মেধয্ একটা িব�াস জে�েছ েয তার েভতেরর খারাপ অনুভূিতগিল জয় করেত 
সহায়তাকারী সাহাযয্ করেবন, েসই পেবর্ উভেয়র মেধয্ একটা ইিতবাচক েবাঝাপড়া �বল হেয় 

উঠেত পাের। 

 

িক কের বুঝেবন েকান সাড়াটা ভাবস�ারন? 

১) একিট িবেশষ আচরণ / মেনাভাব /�তয্াশা িনয়িমত ৈবিশ�য্ িহসােব েদখা যায়। 

২) সহায়তার পিরি�িতেত এ ধরেনর আচরেণর েকান যুি� স�ত কারণ েনই, পিরি�িতর 

মেধয্ এমনিকছু ঘেটিন যার ফেল এ ধরেনর আচরণ বা এই তী�তায় েদখা িদেত পাের। 
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৩) েকান েকান আচরণ উ�ট হেত পাের। েযমন – শরীর �দশর্ন। েকান েকান সাড়া অিতরি�ত 

হেত পাের, অথবা এমনও হেত পাের, সহায়তাকারী যা বেলেছন তার �িত েকান আেবগগত 

সাড়া এেকবােরই েনই।   

 

িক স�ািরত হে� ? 

ক) অেনয্র সে� স�েকর্ র অভয্� প�িতগেলা (অিব�াস,  �তয্াখয্াত হওয়ার ভয় ইতয্ািদ),   

সেচতনতার কাছাকািছ এবং সহেজই অনয্ বয্ি�র বা�ব অিভ�তা,  পযর্েব�েণর �ারা 

িচি�ত ও সংেশািধত হেত পাের। 

খ) �াতয্িহক জীবেন চাপা পেড় যাওয়া �ায় অস�ব জীবন স�ে� এমন পুরেনা েক�ীয় িকছু 

অনুভব যােদর অব�ান অেচতেনর গভীর �ের িনিহত। 
িববােহর মেতা গরু�পূণর্ স�েকর্ র মেধয্ এবং সহায়তার পিরি�িতেত ধরেনর গভীর 
অেচতন সাড়া েদয়। সামলােনার জনয্ েথরািপে�র যেথ� অিভ�তা দরকার। 

 

ভাব স�ারণমূলক েযসব সাড়া সাধারণত েচােখ পেড় তার দ�ৃা� :— 

— অনয্ানয্ সহায়তা�াথ�েদর সে� �িত��ীর মেতা আচরণ  (ভাইেবানেদর �িত�ি�তা)। 

— কতৃর্ প� স�েকর্  ভীিত (আিধপতয্কারী, শাি��বন েদখােশানা করার েলাক)। 

— কতৃর্ পে�র িবরুে� আ�াসী/ িবে�াহ�বণ হেয় ওঠা  (ৈশশেব িনযর্ািতত)। 

— �ামী বা �ীর কােছ বাবা-মার ভূিমকা �তয্াশা করা  (অিত অনুরি�)। 

— যা চায় তার সব িকছু পাওয়ার �তয্াশা  (ৈশশেব েবিশ লাই েদওয়া) 

— �শর্ ও নজর কাড়ার তী� ই�া (ৈশশেব ে�হভােলাবাসা েথেক বি�ত থাকা)। 

 

সহায়তাকারীর আচরণ িকভােব স�ারমলুক সাড়ােক তী�তর করেত পাের ? 

হয্াঁ,  সহায়তাকারীর অপূণর্ চািহদা/ অিব�াস,  �তয্াখয্ান ইতয্ািদর অনুভূিত �ােয়�-এর মেধয্ 

স�ািরত হেত পাের। 

দ�ৃা� —  িশশুেদর  সং�েশর্ এেল সহায়তাকারীর মেধয্ মাতৃসলুভ আচরেণর �বল চািহদা 

জাগেত পাের। 'সাবর্জনীন মা' হেয় ওঠার অেচতন তািগেদর ফেল িনেচর পিরি�িত ঘটেত পাের: 
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ক) সাহাযয্�াথ� বা �ােয়�েদর মেধয্ আেরা েবিশ আঁকেড় থাকা ও িনভর্ রশীল আচরণ। 

খ)  সহয়তাকারীর মেধয্ আেবগগত হতাশা েদখা িদেত পাের, যখন �ােয়� জননীসলুভ 

আচরেণ ইিতবাচক ভােব সাড়া েদয়না। —  সহায়তাকারীর মেধয্ �তয্াখয্াত হওয়ার অনভূুিত 

জাগেত পাের এবং তার ফেল 'অকৃত� িশশুেদর' িতিন �তয্াখয্ান করেত পােরন। 

 

সহায়তাকারীর �িত স�ারণ  (কাউ�ার�া�ফাের�) 

 

ৈশশেবর অিভ�তার ফেল েকান সহায়তাকারী তার �ােয়�,  সংকম� ইতয্ািদর �িত তার 

অপূণর্ চািহদা,  �তয্াশা, েযাগােযােগর অভয্� প�িত (েদেখ েশখা)  স�ািরত করেত পােরন। 

দ�ৃা� :—  েকান �ােয়ে�র িনভর্ রশীল সহায়তাকারীর মেধয্ নানা ধরেনর সাড়া জাগেত পাের। 

েযমন  –  িবরি�, মাতৃে�হ,  উে�গ এবং আত্মসংশয়। িবপরীেত �ােয়ে�র িবে�াহী আ�াহীন 

আ�াসী আচরণ সহায়েকর িদক েথেক আ�াসন,  শাি�দান ও লাি�ত করার ঘটনা ঘটােত 

পাের। 

সহায়তাকারীর িনেজেক িনেচর ��গিল করা খুবই জরুির  :–  

— �ােয়�েক  (িশশু অথবা �া�বয়�)  ওপর আিম েকান ভূিমকা আেরাপ করিছ? 

হেত পাের স�ােনর ভূিমকা,  বাবা–মার ভূিমকা,  েযৗনস�ীর ভূিমকা,  শ�র ভূিমকা, 

িনচু�েরর �াণীর ভূিমকা ইতয্ািদ। 

 

— আমার সহকম�েদর �িত আিম কী ভূিমকা পালন করিছ? 

�িত��ী,  �িতেযাগী,  র�ক,  �তরক,  অিব�� বয্ি�,  �িতিনয়ত েতায়াজ কের চলেত 

হয় – এমন বয্ি�, ভয়�র বয্ি�,  শ�, ব�ু,  বাবা–মা –এর েয েকান একটা ভূিমকা। 

 

— কতৃর্ পে�র �িত আিম েকান ভূিমকা আেরাপ কেরিছ? 
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আমার কােছ তারা হেত পাের শাি�ি�য় বয্ি� ভয়�র েলাক, পিুলশ অথবা আিম চাইেত পাির 

তারা েহান আপনার র�ক,  বাবা–মার মত,  িনযর্াতনকারী ,  েশাষক,  অসৎ বয্ি� ইতয্ািদ। 

 

�ােয়ে�র ভাব–স�ারন ও সহায়তাকারীর �িত স�ারন — 

একটা কাযর্করী একক িহসােব �িত মুহূেতর্  ি�য়াশীল। যিদ উভয়পে�র স�ািরত অনুভূিত 

/�তয্াশা / আচরণেক সিঠকভােব সহায়তাকারী িচি�ত করেত পােরন, তেব িতিন এই েবাধেক 

কােজ লাগােত পােরন। েসই কাজটা হেলা �ােয়� ও তার িনেজর অেযৗি�ক আচরণ /�তয্াশা 

/অনভূুিতেক সংযত করা এবং �ােয়ে�র বতর্ মান পিরি�িতর বা�বস�ত মলুয্ায়ন করা। 

 

সহায়তাকারীর অিতভ�রুতা :– 

ধরা যাক,  সহায়েকর মেধয্ ভােলাবাসা ও সমথর্ন পাওয়ার �বল চািহদা িবরাজ করেছ ;  

তাছাড়া �ােয়�  / সহকম� ও কতর্ াবয্ি�েদর হমিক,  সমােলাচনা ও অপমানসূচক আচরেণর 

সামেন িতিন সহেজই েভেঙ পেড়ন — েতমন পিরি�িতেত সহায়েকর পে� তার গরুদািয়� 

পালন করা কিঠন হেয় পেড়। 

 
সহায়েকর পােশ দাঁিড়েয় মন�াি�ক সহায়তা িদেয় তার ইিতবাচক স�াবনার পূণর্ িবকাশ ঘটােত 
সাহাযয্ করা অতয্াবশয্ক। এর ফেল িতিন আত্মিব�াসী,  আ�াশীল এক �া�বয়� মানেুষ 

পিরণত হেত পারেবন, যার সাহােযয্ সহায়তা করার পিরি�িতেত িতিন আদশর্ ভূিমকা �হণ 

করেত স�ম হন। 

 

 

 

 

 

 

 



Page 52 of 118 
 

পাঠ উপাদােনর তৃতীয় ভােগর ভূিমকা: 
ৈশশব ও বয়ঃসি�কালীন মানিসক �া�য্র সে� সংি�� িবষয় 

 
এই অংেশর পােঠর উপাদােন ৈশশব ও বয়ঃসি�র মন�� িনেয় 
িবিভ� তথয্ রেয়েছ যােত িশশু ও বয়ঃসি�র েছেলেমেয়েদর আরও ভােলাভােব েবাঝা যায় 
ও তােদর সে� সমমিমর্তার সে� কাজ করা যায়। েযসব িবষয় আেলািচত হেয়েছ তার মেধয্ 

রেয়েছ – িশশু মেনর িবকাশ, িশশু ও বয়ঃসি�র েছেলেমেয়েদর আেবগজিনত দবুর্লতা, 

তােদর শি�, স�ত ও অস�ত আচরন ইতয্ািদ। জীবনচে�র  এই সময়কােল �েতয্ক বয্ি�ই 

খুব �ত শারীিরক ও মানিসক পিরবতর্ েনর মেধয্ িদেয় জায়। েসজনয্ এই তফাৎ করেত 
পারা খুব জরুির েয েকান িবষয়টা এই বয়েষ �াভািবক ও �তয্ািশত এবং েকান বয্বহার 
বয়েসািচত বা �হণেযাগয্ নয়। অসু�তার ে�ে� এই রকম িকছু বয্বহার স�েকর্  সতকর্  থাকা 

দরকার। অসুিবধাজিনত সে�তগেলা িচনেত পারা, মােণািবদ বা মেনািচিকৎসেকর  পরামশর্ 

েনওয়া বা তােদর কােছ েরফার করার িবষেয় সমাজকম�রা গরু�পণূর্ ভূিমকা িনেত পােরন। 
িনয়মানুবিতর্ তা সং�া� িবষয় হেল ইিতবাচক িনয়মানবুিতর্ তার দ�তা গেড় েতালার জনয্ 
সমাজকম�েদর সহায়তার �েয়াজন হেত পাের। 

 

ইিতবাচক িনয়মানবুিতর্ তায় িচরাচিরত ‘পুর�ার ও শাি�র’ প�িতর নজর েদওয়া পিরবেতর্  

িনয়ম ৈতরী ও েমেন চলার �ি�য়ায় িশশুর অংশ�হণেক েবিশ গরু� েদওয়া হয়। এই 

প�িতর েবিশরভাগ ে�ে� দেল �েয়াগ করা হয়, একজন িশশুর সে� নয়। িশশু বা িকেশার-
িকেশারীেদর এধরেনর দল স�ুভােব পিরচালনা করার জনয্ অ�দর্ল স�কর্  ও দল পিরচালনা 
সং�া� পাঠ উপাদান এইভােগ সংেযািজত হেয়েছ। 
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পাঠ উপাদান – ১৪: িশশুর িবকােশর িবিভ� িদক  
 

• শারীিরক িবকাশ  
• মানিসক িবকাশ (বুি� ও ভাষার িবকাশ) 
• আেবেগর িবকাশ 
• ৈনিতক িবকাশ (মুলয্েবাধ, মানিসকতা) 

• সামািজক িবকাশ (স�েকর্ র িবকাশ) ও সামািজকীকরণ 

• িনজ ভাবমূিতর্ র িবকাশ (আিম েক? আিম ভােলা না ম�? আিম িক ভােলাবাসার 

েযাগয্?) 

        

িবিভ� ধরেনর িবকাশ একসে� হেত থােক। িবকােশর হার িনভর্ র কের বড় কের েতালার 

িবিভ� শেতর্ র উপর; েযমন শারীিরক, সামািজক ও েবৗি�ক উ�ীপনা, পািরপাি�র্েকর ভাষা, 

পিরেবেশর আথর্সামািজক ও সাং�ৃিতক �ভাব, েয ধরেনর আচরন েদেখ েবেড় ওঠা ইতয্ািদ। 

    

একই িশশুর েকান এক ধরেনর িবকাশ েবিশ হেলও অনয্ ধরেনর িবকাশ কম হেত পাের। 
েযমন শারীিরকভােব বা বিু�র িদক েথেক এিগেয় থাকা িশশুর সামািজক েমলােমশার সুেযাগ 
কম থাকায় সামািজক বা ৈনিতক িবকাশ কম হেত পাের। 

    

েয েকান একিট ে�ে� খবু কম বা অিতির� িবকাশ ঘটেল আচরন সমসয্া বা মানিসক / 

শারীিরক অসু�তা েদখা িদেত পাের। 
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পাঠ উপাদান – ১৫: িশশুেদর মানিসক �া�য্ িনণর্য়কারী মূল �িতপাদয্ িবষয় 
   

 
িন�িলিখত কারণগিলই �ান হওয়া েথেক িশশুেদর সামি�ক িবকােশর উপর গরু�পণূর্ �ভাব 
িব�ার কের : 

 

১। উত্তরািধকার সূে� �া� �াভািবক িবষয়গিল । 

২। মা'র ৈদিহক ও মানিসক �া�য্ । 

৩। জ� পবূর্বত� ক� জ� পরবত� সমেয় �িত করেত পাের । 

৪। জ�কালীন আঘােতর ফেল ৈদিহক অসু�তা েথেক জাত িবিভ� রকেমর শারীিরক ও 

মানিসক েগালেযাগ । 

৫। সামািজক এবং সাং�ৃিতক �ভাব,  েযমন–িল�,  জািত বা স�দায়গত উপলি� । 

৬। আথর্ সামািজক অব�ান, খাদয্ �া�য্ পিরেষবা েথেক বি�ত হওয়া । 

৭। মানিসক আঘাত, েশাক, দঘুর্টনা, অসু�তা এবং িনযর্াতন । 

৮। আকি�ক দিুবর্পাক, গৃহ হারােনা, রাজৈনিতক বা ধেমর্র কারেণ হয়রািন, দা�া হা�ামা, 

উ�া�র মেতা জীবন যাপন �ভৃিত । 

৯। মাতৃবৎ েসবা বা �িতপালন কতটা স�ণূর্ । 
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পাঠ উপাদান – ১৬: েয সব ল�ণ েদেখ সতকর্  হেত হেব 
 

বয্বহােরর সমসয্া েদখেল েসগেলা েবাঝার জনয্ িশশু বা অ�বয়সীেদর সে� কথা বলনু। 
তারপেরও তার সমসয্া না কমেল বা বৃি� েপেল তােক মানিসক �াে�য্র িবেশষে�র কােছ 
পাঠােত হেব। 

 
েকােনা অ�বয়ে�র মেধয্ যিদ এই ল�ণগেলার মেধয্ েকােনা একিট েদখা যায় ও তা কেম না 
যায়, তেব তােক মানিসক �াে�য্র িবেশষে�র কােছ পাঠােত হেব। 

 
• েবশ িকছুিদন ধের অতয্িধক অি�রতা 
• তার �ভােবর সে� অস�তভােব তী� রােগর �কাশ, শারীিরক আে�াশ, অনুতােপর 

অভাব 
• তী� উৎক�া যার জনয্ েরাজকার কাজ বয্হত হয় 
• ভালভােব ঘুম না হওয়া 
• মনেযাগ িদেত না পারা 
• অতয্িধক িদবা�� েদখা 
• খুব েবিশ মা�ার উদয্মহীনতা, েকােনা শারীিরক অসু�তা না থাকা সে�ও 
• উে�খেযাগয্ভােব কমর্�মতা কেম যাওয়া 
• িনেজর স�ে�, অেনয্র স�ে�, আর ভিবষয্ৎ স�ে� েনিতবাচকভােব কথা বলা 
• িনেজর যত্ন না েনওয়া 
• মৃতুয্/মের যাওয়া/আত্মহতয্া স�ে� কথা বলা 
• ��াব কের িবছানা িভিজেয় েফলা 
• িনেজর �িত হেব েসইধরেণর বয্বহার করা 
• একা একা কথা বলা, হাসা 
• সে� েকউ না থাকেলও কাউেক েদখেত পাওয়া বা শুনেত পাওয়া 
• অনয্েদর েথেক খুব েবিশ গিটেয় থাকা, েকানরকম েযাগােযাগ না রাখা 

• িঠক ভােব েযৗন ি�য়া করেত অ�মতা বা সমসয্া, বা অেনক অসুরি�ত েযৗন 
স�কর্  
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পাঠ উপাদান – ১৭: িশশুেদর ও �া�বয়�েদর ৈশশবকালীণ ে�হ– 

মায়ামমতার অভাবেবাধজিনত ল�ণ 
 

 
জীবেনর একদম �থম পযর্ােয় ভােলাবাসা ও  যেত্নর  অভােবর  ফল�রপ উ�ুত 
স�াবয্ আচরণ – 

 

১। ভােলাবাসা , উ�তা এবং সুর�ার �িত অপিরসীম চািহদা । 

২। খাদয্,  অথর্ এবং েয েকােনা ব�র চািহদা েশষ হয়না । 

৩। একা থাকেত অস�ব উে�গ । 

৪। সাহাযয্কারীেক আঁকের ধরা । 

৫। স�ুর স�কর্  গেড় েতালার অ�মতা । 

৬। অ�িতেরাধয্, �িতকারক রােগর �কাশ এবং তারপর অপরােবাধ এবং মানিসক সমসয্া 

েথেক উ�ুত শারীিরক ল�ণ সমূহেক । 

৭। িব�াস করার অ�মতা েথেক �িতিনয়ত ভােলাবাসা পাওয়ার আ�ােসর চািহদা জ�ায় । 

৮। আত্মেকি�ক আচরণ েথেক িনকট ব�ুর অভাব একািক� জ� েনয় । 

৯। মা বা মাতৃ�রুপ বয্ি�র �িত অনভূুিতর চূড়া� ৈবপরীতয্,  েযমন– একসে� ভােলাবাসা 

এবং ঘণৃা । 

১০। ৈশশেবর িবেশষ েকােনা অভয্াস আঁকের থাকা। 

১১। িববািহত জীবেন েদওয়া-েনওয়া এই মানিসক ভােবর অনুপি�িতর কারেণ িবিভ� ৈববািহক 

সমসয্ার উৎপিত্ত । 

 

এ ধরেণর সম� বয্বহার একসে� একজন মানুেষর মেধয্ েদখা যােব এমনটা নয়। িকছু িকছু 

ল�ণ একসােথ এক একজেনর মেধয্ নজের পেড়।  
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পাঠ উপাদান – ১৮: ৈশশব / বয়ঃসি�র অবসাদ 

 
িশশু বা বয়ঃসি�র েছেলেমেয়েদর মেধয্ অবসাদ িচি�ত করার জনয্ িন�িলিখত ল�ণগিলর 
�িত নজর রাখুন  — 

• মেনােযাগ ধের রাখার সময় উে�খেযাগয্ ভােব কেম যাওয়া 
• িদবা�� েদখা 
• েলখাপড়া বা কােজর মান খারাপ হওয়া 
• একেঘেয়িম,  িনরুদয্ম,  েকান কােজ আ�েহর অভাব 

• শারীিরক সমসয্া েযমন মাথাবয্থা,  িবিভ� অে� বয্থা,  �াি�,  দবুর্লতা 
• অনয্েদর সে� িবেরািধতা কের তােদর েথেক গিটেয় থাকা 
• েনশা বা অপরাধমূলক কােজ জিড়েয় পড়া 
• িনেজর �িতকরা,  আত্মহতয্া বা মতুৃয্র কথা ভাবা 

• (অয্াকিটং আউট):  অনিভে�ত আচরেণ আেবেগর �কাশ— িহংসা,  অসামািজক আচরণ,  

আত্মহতয্ার েচ�া,  িবে�াহীভাব,  অবাধয্তা, িবচারহীন ভােব েযৗনসে�াগ করা,  

আত্মহতয্ার েচ�া,  রু� বয্বহার,  অবাধয্তা, েমজােজর ওঠাপড়া,  েনশাকরা 

• অ�ীকার করা (denial)  - অবসােদ ভুগেলও অিধকাংশ কমবয়িসরাই েসটা বুঝেত 
পাের না বা অ�ীকার কের 
 

�িতেরাধ / �িতকার:  

• িশশুর �িত িনঃশতর্  ভােলাবাসা,  ে�হ,  মনেযাগ 

• িশশুর জনয্ উপি�ত থাকা,  তােক সাি�ধয্ দান,  তার পােশ েথেক একসে� সময় 
কাটােনা 

• িশশুেক আ�� করা,  উৎসাহ েদওয়া,  ইিতবাচক বয্বহােরর �শংসা করা 

• কাউে�িলং,  েথরািপ, েখলার সাহােযয্ মেনািচিকৎসা 
• িচিকৎসেকর সহায়তা 
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পাঠ উপাদান – ১৯: বয্ি�ে�র িবকাশ 
 
েমেয়েদর বয়ঃসি� 
 

েমেয়েদর বয়ঃসি� িকছু সাধারন িদক (শারীিরক, মানিসক, সামািজক, সংেবদিনক)পৃথকভােব 

আেলািচত হেয়েছ। একিট েমেয় িনেজেক বািলকা বা পণূর্বয়�া িহসােব কতটা ও েকমনভােব 
সমােজ �িতি�ত করেব তা তার পূেবর্ �া� সামািজক ও পািরপাি�র্ক অিভ�তার উপর অতয্� 
িনভর্ রশীল। এই েমেয়িট যখন বয়ঃসি�র গ�ীেত পা েদয় তখন িতনিট পর�রযু� �র েদখা 

যায়।  

 

১) �াক-বয়ঃসি�কাল (আনমুািনক ১১ বছর েথেক ১৩ বছর) 

 কােজ  কেমর্  অিধকতর  িল�  হবার  গভীর  ই�া। এই ই�া  েকানিদেক  যােব  তা  

িনভর্ র  কের  বাবা  মােক  েস েকমন  েদখেছ,  তােদর  কাছ  েথেক  কতটা  সিঠক  

ে�রণা  েপেয়েছ  তার  উপর।  অথর্াৎ  তােদর  বয্বহার সাম�সয্পূণর্,  অিত ��য়  পণূর্  

বা  অিতমা�ায়  েবঁেধ  রাখার   �বণতা,  স�ােনর  �িত  উদাসীনতা  অথবা  �াথর্পরতা 

ইতয্ািদ  স�ােনর  আেবগগত  িবকােশর  ে�ে�  গরু�পূণর্। 
• েমেয়র �িত উদাসীনতা অথবা মা�ািতির� ভােলাবাসা তােক বািহের ও িভতের উশ�ৃল 

কের তুলেত পাের। 

• একিট েমেয়র তার মােয়র �িত মেনাভাব সাধারণত ি�মুখী। েস তার মার ভােলা বা 
ম� েকান রপিটর মধয্ িদেয় িনেজেক �কাশ করেত চাইেছ তা তার ভিবষয্েতর 
িবকােশর পে� অতয্� গরু�পূণর্। 

• একিট সু� ও স�ু পিরবাের েমেয়িট তার বাবা ও বড় দাদােক ভােলাবাসার সােথ ও 
আকষর্ণীয় ভােব েদেখ। 

• বাবা মা'র েভতর খুতঁ খুঁেজ েপেল েমেয়িট তােদর েথেক দেূর সের যায়। 
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• পিরবােরর রে�র স�েকর্ র মেধয্ ৈদিহক েযৗন িনপীড়ন েমেয়িটেক তার পিরবােরর 
সদসয্েদর স�ে� �ু� কের েতােল এবং তা েথেক গভীর মানিসক আঘাতও ৈতির হয়। 

এই ঘটনা েমেয়িটর মানিসক �াে�য্র পে� �িতকারক হেয় দাঁড়ায়। 

 

২)  বয়ঃ�াি�  (আনমুািনক  ১৩  েথেক  ১৬  বছর) 

ক)  ঋতু�রজিনত  মানিসক  আঘাত   – একিট  েমেয়র  �থম  রেজাদশর্নজাত  অিভ�তা  
কেয়কিট  িবষেয়র  উপর  িনভর্ রশীল েযমন  িবষেয় তার সু� ও স�ু পিরিধ তার মা এিটেক 
েকমন ভােব েদখেছন ও েমেয়িটর নারী সলুভ অনয্ানয্ জীবন েথেক ল� অিভ�তা। 

খ) তার এই ৈদিহক ও সহস�িকর্ ত মানিসক পিরবতর্ নগিলেক �াভািবকভােব �হণ কের েনওয়া 

সামািজক পটভূিমেত অতয্� �েয়াজনীয়। 

গ)  এই সময় েস �কৃিতগতভােব েদহ সেচতন হেয় ওেঠ ও ৈদিহক েযৗন স�কর্  বজর্ ন করেত 

সেচতন হয়। 

ঘ)  এই  সময়  তার আ�াসী মেনাভাব, খামেখয়ািলপনা ও িবষােদর মা�া বৃি� পায়। 

ঙ) এরই পাশাপািশ েমেয়িট সমিজক দািয়� সেচতনতা, ে�হ, িহংসা, ঘণৃা �ভৃিত পর�র 

িবেরাধী ভাবগিল বয্ি� িবেশেষ েদখেত থােক। 

চ) েমেয়রা  �-িবচার ও সুিবচার পাওয়া স�ে� এবং আত্মমযর্াদা সমে� িবেশষভােব 

অনুভূিত�বণ যিদও বািহয্কভােব তারা েদখায় েয তারা এগিল স�ে� উদাসীন, অনভূুিতহীন। 
যিদ এ বয্াপারগিলেত তারা  আঘাত পায় তেব �িতিহংসা পরায়ণ ও সুসংঘতভােব আঘাত�বণ 
হেয় উঠেত পাের। 

ছ) সাধারণভােব তার বয্ি�ে�র িবকােশ সব �ধান িদকগিল অিধকতর ক�র্ পার�ম, 

আত্মিব�াসী ও  �াধীনভােব বয্া� হওয়ার অিভমখুী। 

 

৩) বয়ঃসি�  (Adolescence)  (আনমুািনক  ১৬ – ২০ বছর) 

 ক)  পূবর্বত�  �ের  মন  েযসব  পেথ  চািলত  হেয়েছ  েসইসব  পেথই  আরও  পিরপণূর্তা  

ও  িবকাশ  লাভ  কের।  তেব  েসটা  ইিতবাচক/ েনিতবাচক /উভেয়র  িম�ণ  হেত  
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পাের। এই সমেয়  তােদর  মেধয্  জীবেন  িনেজেক  যথাথর্ভােব  ৈতির  করার  ও  বয্ি��  

�িত�ার  রা�ায়  িনেয়  যাওয়ার  যু�  চলেত  থােক। 

 
নারী  বয়ঃসি�কােলর  অসংগত িবকাশ 
ক)  েপৗরুষ :- েমেয়েদর  পরুুষালীভাব   �কট  হওয়া।  সােথ  অবশয্  পরুুেষর  মত  

হওয়ার  এক  ই�া  কাজ  কের।  বালক  ও  পুরুষ  পিরবজর্ ন।  পরুুষব�ু  ও  �ামীর  

উপর শাসন কােয়মী করার এক ই�া �ারা নারীর  চািলত  হওয়া।  সাধারণভােব  এইসব  

েমেয়রা  অবসাদ��।  বদেমজাজী  ও  আ�াসী  মেনাভাবী  হয়। 

খ)  �পীড়ন (নারীর) :- সাধারণত েযৗন িনপীড়ন েযৗন উদাসীনতার পটভূিমকা এই ধরেনর 

নারী� সিৃ� করেত পাের। 

গ)  অিত�বণতা :-  অেনকে�ে�ই  �-িনপীড়ন  কামনা ও িল�েভদ স��ীয় পর�র িবেরাধী 

িচ�াধারা েথেক জ� েনয়। 

ঘ)  েদহপসার  (পিরবৃিত্ত) :-  সু�বয্াি�� িবকাশ েথেক  নানা  কারেণ  বহদেূর  সের  

েগেল  তার  ফল  �রপ  নারী�  এই  রপ  িনেত  পাের। শারীিরক  েযৗন  অ�মতা  
অসংেবদনশীল  অথবা  বহকামী  হওয়ার  ই�াও  এই  মানিসকতার  িপছেন  কাজ  করেত  
পাের। 

ঙ)  িনভর্ রশীল / বাৎসলয্ভাব :-   ভীিত,   িনেজর  স�েকর্   েছাট  ধারণা। 
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পাঠ উপাদান – ২০: েছেলেদর বয়ঃসি� 
 

মন�ে�র িদক েথেক েছেল-েমেয়েদর বয়ঃসি�র সময় �েয়াজনীয় কাজ হল: 

ক) পিরবােরর সােথ িকছুটা ব�নচুয্িত ঘটােনা যােত নতুন স�কর্  গেড় েতালা স�ব হয় । 

খ) পুেরােনা মূলয্েবাধ েথেক েবিরেয় এেস নতুন মূলয্েবাধ গেড় েতালা, আত্ম-পিরচয় গঠন, 

�াধীনতা ও িনেজেক দঢ়ৃভােব �কাশ করার স�মতা ৈতরী।  

 

আেবেগর িবকাশ: 

আেবেগর অি�রতা, ঘন ঘন ভােলাম� লাগার েবােধর পিরবতর্ ন- কখনও আন�া�লতা 

কখনও বা অিতিবষাদ, নানা দেুবর্াধ য্ পর�র িবেরাধী ভােবর সমােবশ, যা েথেক কখনও 

কখনও গভীরভােব একমুখী চরমপ�ী হওয়ার �বণতা ( েযমন ধমর্ , রাজনীিত ইত য্ািদ িবষেয় 

বা সাধারণ ে�ে�) েদখা যায় । 

 

সামািজক িবকাশ: 

েছাট েছাট অ�ায়ী ব�ুে�র সােথ সােথ গভীর ও দীঘর্�ায়ী ব�ুে�র ৈতরী। দেল �ীকৃিত খুঁেজ 

েনওয়ার সােথ সােথই এক একাকীে�র বাসনা। মেনর নানা ভােবর কােছ আত্মসমপর্ণ ও 

�েণ�েণই অিতমা�ায় ক�না �বণতা ও তার ওপর আ�া �াপন করা। অেনয্র কথায় �ভািবত 

হওয়ার স�াবনা বােড় ফেল েলােক তার সুেযাগ েনই।  

 

শারীিরক িবকাশ: 

িনেজর  ভাবমূিতর্ র পিরবতর্ ন ও �ী বা পরুুষ িহেসেব সমােজ িনেজর �ান নতুন ভােব িনধর্ারণ। 
েযৗনতা সং�া� অনভূুিতগল ুসরাসির ঘিন� স�েকর্ র বদেল িদবা�� বা �াটর্  করার মধয্ 
িদেয় �কািশত হয়। 
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পর�র স�িকর্ ত এই সমেয়র িতনিট �র – 

(ক) �াক বয়ঃসি� (�ায় ১০ েথেক ১৩ বছর) 

(খ) ৈকেশার (�ায় ১৩ েথেক ১৬ বছর) 

(গ) বয়ঃসি� (�ায় ১৬ েথেক ২০বছর) 

 

(ক) �াক বয়ঃসি� :- 

এই সমেয়র �ধান কাজ ইি�েয়র িবকাশ। তার কারণ-  

(ক) একিট েবঁেড় ওঠা বালেকর এই সংকটপণূর্ পৃিথবীেত লড়াই কের েবঁেচ থাকার অ� িহেসেব 

তার �েয়াজনীয় সংেবদনশীলতার িবকাশ। 

(খ) তার েযৗন ও ৈদিহক চািহদার �েয়াজন েমটােনার জনয্ যথাযথ জীবনস�ী খুঁেজ েনওয়া। 

 

এই সময় এর গরু�পূণর্ িবষয়: 

আ�াসী মেনাভাব: 
িনেজর শি� ও �মতা বাড়ায় েস উেত্তজনা�বণ হেয় ওেঠ এবং তার অধর্ িবকিশত বয্ি�� 
তােক উেত্তিজত কের রােখ। আর এর ফেল েস আ�াসী মেনাভাব িনেয় বাইেরর জগেতর সােথ 

েমাকািবলা করেত ��ত হয়। 

 

একািক� েবাধ: 
এই পিরিস্হিতেত একদল বালক শূনয্তার সামেন দাঁিড়েয় এক েবাধ কের আর িনেজেক মূলয্হীন 
মেন কের। তখন একধরেনর অ�মতা েবাধ তার মেধয্ উে�গ ৈতরী কের। েস এই একাকীে�র 

িবরুে� লড়াই কের সমােজ তার �ান েপেত চায়। 

 

পরী�া-িনরী�া: 
িকেশােররা তােদর শি� ও সামথর্য্েক পরখ কের েদখেত চায় ও বাইেরর পৃিথবীর ঘাত 
�িতঘােতর স�ুখীন হওয়ার ভয় সরােনার েচ�া কের। 
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পূণর্বয়�েদর নানাভােব অপদ� করার �য়াস: 

পূণর্বয়�েদর �মতার �িত িবরপ মেনাভাব িনেয় তােক েছাট করার �েচ�া। পের িনেজর 
সােথ পণূর্বয়�েদর দরূ� কিমেয় পণূর্বয়ে�র সােথ িনেজর িবিভ� িদক েথেক িমল েদেখ িনেজেক 
পুনরািব�ার, সিঠক মলূয্ায়ন ও ধীের ধীের িনেজ একািক� েবােধর বাইের পদাপর্ন। 

 

উ�ীপনাময় কাজকেমর্র �য়াস: 

নানা ঝঁুিক ও িবপদ�নক অব�ার স�ুখীন হেয় আত্ম�িত�া লাভ করা, িনেজর মূলয্ স�েকর্  

সেচতনতা ও আত্মিব�াস বাড়ােনা। 

 

�িত�ান ও দল: 

িকেশােররা এই পযর্ােয় দেলর মেধয্ েথেক িনেজেদর অি�� ও িভিত্ত খুঁজেত থােক। 

 

(খ) ৈকেশার:- 

• �াক বয়ঃসি� বা তারও আেগ েয িবকাশ শুরু হেয়েছ তার অিধকতর পিরপণূর্তা লাভ, 

েযমন ৈদিহক রদবদেলর সােথ মন�াি�ক রদবদল। যারফেল কােরার ৈশশব েথেক ৈকেশাের 

উত্তীণর্ হওয়ার জনয্ গবর্েবাধ হেত পাের আবার কােরার সংেকাচ বা ভয় হেত পাের। হ� ৈমথনু 
েথেক পাপেবাধ বা অিত উি��তা হেত পাের যা ৈশশেবর িবিভ� িবিধিনেষেধর মা�ার সােথ 
ঘিন� ভােব জিড়ত। 
• িবচারমলূক িচ�াধারার মেধয্ েফেল িনেজেক ও নানা পিরপারিশকতােক িবচার করা 
এবং তার ফেল হঠকািরতােক িনয়�ণ করেত পাের। অভয্�রীণ মানিসক অি�রতার ফেল �াি� 

ও অনয্মন�তা। 

• পার�ািরকতার িবচাের ব�তাি�ক মেনাভাব ও পিরবােরর সদসয্েদর সােথ স�কর্ , 

বালেকর বয্ি�গত পিরচয় একিট িবেশষ �ান েনয় এবং আরও দঢ়ৃতা স�� হয়। 
• একিট বালেকর এই আ�াসী মেনাভাব তােক িশশু অপরাধী কের তুলেব িকনা তা িনভর্ র 
কের। তার মানিসক শ�ৃলার ভারসাময্ েকান শি�গেলার �ারা িনধর্ািরত হে� , েযমন – ‘ 

িবেবকেবাধ’, আত্মসংযম, িশ�া ও সং�ৃিতর আবহাওয়া পিরম�লী অথবা অসংযমীআগামী 
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মেনাভাবগিলেক শৃংখলাযু� করা এই সমেয় একিট �ধান কাজ। এই সব মেনাভাবগিল 

িন�িলিখত বয্াপার গিলর উপর িনভর্ রশীল- 

     ক) জ�সূে� ল� মানিসক �বণতা । 

     খ) একি�ত েযৗনশি�র আ�াসী শি�েত পিরবতর্ ন । 

     গ) পণূর্বয়�েদর হৃদয়হীন ও েনিতমূলক মেনাভােবর �িত �িতি�য়াগিলর েথেক ম�ু 

হওয়ার জনয্ ক�না ও িবিভ� ধরেণর কােজর মেধয্ িনেজেক বয্াপতৃ করা । 

     ঘ) পিরেবশ ও গণমাধয্েমর �ভাব। 
• একিট বালেকর এই আ�াসী মেনাভাব তােক িশশু অপরাধী কের তুলেব িকনা তা িনভর্ র 

কের। তার মানিসক শ�ৃলার ভারসাময্ েকান শি�গেলার �ারা িনধর্ািরত হে� , েযমন 

– ‘ িবেবকেবাধ’, আত্মসংযম, িশ�া ও সং�ৃিতর আবহাওয়া পিরম�লী অথবা অসংযমী, 

তাৎ�িণক আ�াসী শি�। 

 

(গ) বয়ঃসি�:- 

এই সময় �িনভর্ র পণূর্বয়� হওয়ার গভীর �েচ�া চেল। তেব অবাি�ত �াকৈকেশােরর 

সমসয্াগিলর ফল�রপ নানা জিটলতাও বৃি� েপেত থােক যিদ না েসগিল স�ুুভােব করা যায়। 

 

 পুরুষ বয়ঃসি�কােলর অস�িতপূণর্ িবকাশ: 

             ক) অিতমা�ায় পরিনভর্ রশীল হওয়ার িবকাশলােভ বাধার স�ুখীন হওয়া। 

             খ) অবসাদ ও শুিচ বায় ু�� অসু�তা। 

             গ) মাদক বা অনয্ েনশােত আসি�। 

             ঘ) �িতকারক দ�ুুিম ও অপরাধ �বণতা। 

             ঙ) িবকৃতকািমতার �বণতা। 
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পাঠ উপাদান – ২১: িশশু ও িকেশার-িকেশারীেদর সহায়তা 
 

সমাজকম�েদর ল�য্ হল -  

 

1.  শা�, সংযত বয্বহার করা: রাগারািগর পিরি�িত সামেল, গালাগািল না িদেয়, 
েদাষােরাপ বা অপমান করার বদেল কিঠন পিরি�িতেত নতুন রকম যথাযথ বয্বহার 
করার িদেক মন েদওয়া �েয়াজন। মারামাির বা কিঠন শাি� েদওয়া েথেক িবরত 

থাকেত হেব। 

 

2.  সুস�কর্  বজায় রাখা: মন িদেয় ঘটনা শুেন, েবাঝার েচ�া করা �েয়াজন। ে�হ ও 
শতর্ হীন �হণেযাগয্তার মধয্ িদেয় িশশুেদর মেন ভরসা ও সহনশীলতার েবাধ গেড় 
তুলেত সহায়তা করুন। সমেয়র সােথ চািহদার পিরবতর্ েনর সে� মািনেয় চলার েচ�া 

করা �েয়াজন। �মতার লড়াই, েজার করা বা বাধয্ করা, উপহাস এিড়েয় চলনু। 

  

3.  িশশুেদর আত্ম-মূলয্ ও আত্ম-িব�াস বাড়ােত সহায়তা করা:  

স�ান কের স�ব হেল আলাদা েডেক কথা বলা দরকার। িশশুেক দািয়� িদন ও বা�ব 

বুঝেত সহায়তা করুন। তার �মতাগেলা বািড়েয় েতালার জনয্ তার অ�গিতেক পরু�ৃত 

করা জরুির। েমজােজর পিরবতর্ ন �ীকার কের, িশশুেক সমসয্া িনেয় ভাবেত সহায়তা 

করুন। িনেজর �িত েস িকভােব েখয়াল রাখেব েস িবষেয় তার সে� আেলাচনা করুন। 

যতটা স�ব �িনয়�েণর অিধকার িদন, িশশুর সরু�ার কথা মাথায় েরেখ বয়েসািচত 

সীমােবাধ গেড় তুলেত সহায়তা করুন। তােদর শি�েক গঠনমূলক কােজ লাগান। অনয্ 

বা�ােদর �িত সহানভূুিত ও সহেযািগতার মেনাভাবেক উৎসািহত করুন। সজৃনশীলতােক 

উৎসাহ িদন। মজা বা অবসর িবেনাদেনর িবিভ� উপায় খুজঁেত িশশুেদর সহায়তা 

করুন। বা�বস�ত �তয্াশা গেড় তুলেত ও িনেজর খামিতগেলা িচনেত িশশুেক সহায়তা 

করুন। িনেজর েচােখ িনেজর মূলয্ বাড়ােত ও িনেজর ইিতবাচক আত্ম-পিরচয় গেড় 

তুলেত িশশুেক উৎসাহ িদন। সং�ায় িশশু-েকি�ক মানিসকতা গেড় তুলুন।      
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4.  েছেল-েমেয়েদর সামলােনার জনয্ অিভভাবকেদর সহায়তা করা: 
   িশশুর আকি�ক আঘােতর ঘটনার সে� েমাকািবলা কের তােদর িনেজেদর জীবন 

চালােনার জনয্  অিভভাবকেদর সহায়তা �েয়াজন। িশশুেদর আেবগ ও িবকােশর জনয্ 

পিরবতর্ গেলা স�ে� তােদর জানান। তােদর জীবেনর িবিভ� পিরি�িতর বা�বস�ত 

মূলয্ায়ণ ও সমসয্া সমাধােনর মানিসকতা গেড় েতালা দরকার। তােদর মেন 
অপরাধেবাধ বা অনমনীয় িচ�া থাকেল েসগেলা কািটেয় উঠেত সহায়তা করা েযেত 
পাের। 
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পাঠ উপাদান – ২২: ইিতবাচক িনয়মানবুিতর্ তা (পিজিটভ িডিসি�ন) 
 

িনয়মানুবিতর্ তা িশশুেদর বা�বেবাধ গেড় েতােল, তােক িনেজর ও পিরি�িতর ওপর িনয়�ণ 

েপেত সাহাযয্ কের এবং তােক যথাথর্ িবকােশর পেথ এিগেয় েযেত সহায়তা কের। 

 

পিজিটভ িডিসি�ন িশশুেদর েশখােনার এবং পথ েদখােনার একিট প�িত, যার মাধয্েম কেঠার 

অথচ সদয় এমন একিট �ি�য়ায়, ওরা জানেত পাের িকরকম আচরণ সমােজ �হনণেযাগয্।  

শাি� হল অনয্েদর আচরণেক িনয়�েণর একিট উপায়, েযখােন িকছু িনিদর্� িনয়ম বা িনেদর্শ 

েমেন চলেত হয়। েসখােন অবাি�ত আচরণেক শাি� েদওয়া হয়। ‘িডিসি�ন’ কথািট এেসেছ 

লয্ািটন শ� ‘িডিসি�না’ েথেক, যার অথর্ ‘েশখােনার জনয্ িনেদর্শ েদওয়া’। সা�িতক মি�� 

গেবষণায় িনি�ত ভােব জানা েগেছ েয, মানষু সবেচেয় ভােলা েশেখ যখন েস একটা িনরাপদ 

স�েকর্ র আবেহ িনেজেক সরুি�ত ও সুস�িকর্ ত েদখেত পায়। েসজনয্ই পিজিটভ িডিসি�েনর 

ল�য্ েশখােনার শুরুেত িশশুেদর সে� একটা িনরাপদ স�কর্  গেড় েতালা। যিদ িডিসি�েনর 

দীঘর্�ায়ী সুফল েপেত হয়, তাহেল ওেদর পিরবতর্ েনর আেগ ওেদর সে� স�িকর্ ত হওয়াটা েবশী 

জরুির। িশশুেদর েশখােনার জনয্ সবেচেয় কাযর্করী উপায় হল মেডিলং, অথর্াৎ িনেজ েসটা 

কের েদখােনা, েযরকমটা ও করুক বা হেয় উঠুক বেল আিম চাইিছ। 

 

পিজিটভ িডিসি�ন েকন জরুির: 

১. এটা িশশুেদর েশখায় দািয়�েবাধ, �িনয়�ণ, সহেযািগতা, সুিচি�ত ভােব সমসয্া সমাধােনর 
দ�তা অজর্ ন করেত 
২. এটা িশশুেদর এবং বড়েদর - উভেয়র জনয্ই স�ানজনক 

৩. এটা স�কর্ েক সদুঢ়ৃ কের, স�েকর্  আ�া গেড় েতােল, যার ফেল িশশুর মি�ে� নতুন নতুন 
�ায়িবক েযাগােযাগ গেড় ওেঠ 
৪. এটা িশশুর আত্মিব�াস গেড় েতােল এবং বজায় রােখ 

৫. এটা িশশুেক তার আেবগ িনয়�ণ করেত েশখায় 
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৬. এটা িশশুেক মানিসক চােপর পিরি�িত স�ুভােব সামলােত েশখায় 

৭. এটা িশশুেক িবিভ� িবষেয় অথর্পুণর্ ভােব অংশ�হণ করেত এবং িনেজর স�েকর্  একটা 
গরুে�র েবাধ েপেত সাহাযয্ কের 
৮. এটা িশশুর মেধয্ এই েবাধ গেড় েতােল েয তার িনেজরই �মতা বা সামথর্য্ আেছ, তার 

জীবেন তার সােথ কী ঘটেব, েসটা িনয়�ণ করার 

 
িশশুর েভতর েথেক িনয়ম েমেন চলার �বণতা ৈতরী করার িকছু উপায় 
• েরাজকার কােজর অভয্াস ৈতরীর জনয্ শা�ভােব িনয়িমত িনেদর্শ িদন। 

• িশশুর কথা মন িদেয় শুনুন। তার অনভূুিতেক �ীকার কের তােক স�ান িদন। এর ফেল 

তার সে� আপনার সংেযাগ দঢ়ৃ হেব। 

• আপিন তার মেধয্ েয গণ েদখেত চান েসগেলা আপনার বয্বহাের �কাশ করুন। 
• িশশুর স�েকর্  মতামত েদওয়ার আেগ শা�ভােব তার কাছ েথেক তার বয্বহােরর কারণ 

জানেত চান। তােক তার বয্বহােরর উে�শয্গেলা বলেত সাহাযয্ করুন। 

• িশশুর সীমােবাধেক স�ান িদন। অথর্াৎ েস চাইেল সরাসির েচােখর িদেক তাকােনা এিড়েয় 

েযেত পাের। �থম �শর্  তার িদক েথেকই হওয়ার কথা। 

• তােক আ�� করুন েয আপিন তার �িত যত্নবান। 

• িশশুর বয্বহােরর ফল কী হেত পাের তার কাছ েথেক জানেত চান।  

• পিরি�িতেত আপনার েকমন েলেগেছ ‘আিম’ বােকয্ িশশুেক জানান। এর ফেল িশশুর মেন 

হেব না েয তােক কেঠার সমােলাচনা করা হে�। 
• যিদ অনয্েদর বা স�িত্তর েকােনা �িত হেয়েছ তেব তার সুরাহা করার জনয্ েকােনা 

পিরক�না করেত িশশুেক বলুন। সি�য়ভােব তােক এেত অংশ িনেত হেব। আপিন ওপর 

েথেক সরুাহার উপায় চািপেয় েদেবন না।  
• ভিবষয্েত এধরেণর পিরি�িতেত েস কী করেব তার পিরক�না করেত তােক সহায়তা 

করুন।  
• ভরসােযাগয্ মানুেষর কাছ েথেক সহায়তা চাওয়া বা তােদর সে� কথাব বলা েয ভােলা 

একথা িশশুেক জানান। 
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• সবসময় বা অ�েয়াজেন িশশুর কােজ বাধা েদেবন না বা ‘না’ বলেবন না। যখন তার 

েকান বয্বহােরর ফেল েকান �িতর স�াবনা রেয়েছ শুধ ুতখনই তােক বারণ করুন। তার 

পিরবেতর্  েস িক করেত পাের েসটা তােক জানান। 

• েকান িশশু িহংসা �কাশ করেল তােক থামান, আপিন পা�া িহংসা িদেয় তার জবাব েদেবন 

না। 

• আত্ম-িনয়�ণ হল মলূ উে�শয্, শাি�র ভয় বা পুর�ােরর েলাভ েদিখেয় বয্বহার পিরবতর্ ন 

নয়। েকান িশশু িনেজর বয্বহার পিরবতর্ ন করেত েচ�া করেল তােক �শংসা কের উৎসািহত 

করুন। েযমন, েয িশশু তার বই-খাতা সব সময় অেগাছােলা রােখ তােক িকছু গিছেয় 

রাখেত েদখেল আপিন বলেত পােরন েয েস েচ�া করেছ েদখা যাে�। িবপ�নক নয় এমন 

বয্বহােরর ে�ে� িশশুেক িনেজর বয্বহােরর ফল েভাগ করেত িদন। েস িনেজই বুঝেত 

পারেব েয িকছু কাজ করেল ঝােমলায় পড়েত হয়। েযমন, েস যিদ সমেয় তার েলখার 

কাজ েশষ কের িন তেব তার েখলার সময় কেম যায়, কারণ তােক েস সময় েলখার কাজ 

েশষ করেত হয়। 

 

 
Reference: ‘What is Positive Discipline?’ www.shrd.org 
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পাঠ উপাদান – ২৩: দল পিরচালনার দশিট উপায় 

 
ল�য্ : িকেশার-িকেশারীেদর অংশ�হেণর মাধয্েম �মতায়ন এবং �া�বয়�েদর সে� তােদর 
সহেযািগতার স�কর্  গেড় েতালা । 

১. উৎসাহদান ও সাম�সয্ বজায় রাখা : েযমন “েক িনেজর িবষেয় বলেত চায় ? আজ 

এখনও েক বেল ওেঠিন?” “কারুর অনয্ মত থাকেল বেল েদখেত পার”, “ঘেরর এিদেক যারা 

বেসেছ তােদর েতা অেনক কথা শুনলাম । এবার ওিদক েথেক েকউ েকউ বলকু।“ 

২. শরীেরর ভাষা : আপিন েয মন িদেয় শুনেত আ�হী তা েযন আপনার শরীেরর ভাষায় 

�কাশ পায় । ব�ার িদেক আপনার েফাকাস থাকেল তা দলেক একটা বাতর্ া েদয় । 

৩. েচক-ইন : কাযর্�ম শুরুর সময় দেলর কী অব�া একবার েদেখ িনন । েসিদেনর জনয্ 

আপনার �তয্াশা তাহেল বা�বস�ত হেব । অংশ�হণকারীরাও বঝুেত পারেব েয তােদর 

ফীডবয্াক গরু�পণূর্ । 

৪. নমনীয়তা : েশখােনার মুহূতর্ গেলা েখয়াল কের কােজ লাগান । 

৫. দল েথেক িনয়ম ৈতরী : িকেশার-িকেশারীরাই দেলর িনয়ম বানােল দলগত প�িতর �িত 

তােদর একাত্মতা বাড়েব । তারা দলেক িনেজর �ান বেল ভাবেব ও িনয়ম পালেনর বয্ব�া 

করেব । 

৬. ই�াকৃত নীরবতা : ৫ েসেকে�র নীরবতা কখনও খুব কাযর্করী হেত পাের । যখন েকউ 

�তুয্ত্তর করেছনা েসসমেয় , একজন লাজকু মানুষেক আত্ম�কােশ সহায়তা করেত বা েকান 

কথা িনেয় ভাবেত নীরবতা কােজ আেস । 

৭. পয্ারাে�জ করা :  েকান একজেনর ব�বয্েক তুেল ধরা বা অনয্েদর কােছ তা আেরা �� 

করার জনয্ পয্ারাে�জ করেত পােরন । 

৮. ইিতবাচক �শংসা : ভাবনা-িচ�ার �ীকৃিত িদন ও মতামেতর িবচার করা েথেক িবরত 

থাকুন । 

৯. তাৎপযর্ : দেলর সদসয্রা যা বলেছন বা করেছন তা তােদর কােছ েকন তাৎপযর্পূণর্ তা 

জািনেয় িদন । দেলর লে�য্র সে� দেলর অিধেবশেনর আেলাচনা বা কােজর সংেযাগ �� 

কের বুঝেত তােদর সহায়তা করুন । 
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১০. সমাধানসূ� দেলর মেধয্ থাকেত পাের এবয্াপাের ভরসা রাখুন । �ে�র জবাব দলই িদেত 
পাের 
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পাঠ উপাদান – ২৪: �প ডায়নািম� সামলােনা 
 
দল পিরচালেকর সবেচেয় কিঠন একিট কাজ হল দেলর সদসয্েদর নানারকম বয্ি��েক সামেল 
চলা। এটাও তােক িনি�ত করেত হয় যােত �েপর আেলাচনায় সব সদসয্ই অংশ�হেণর সুেযাগ 

পায়। েবিশর ভাগ দেলর আেলাচনায় অ�ঃত একজন সদসয্ খবু চুপচাপ থােক। েকউ আবার 

েবশী কথা বেল কের। েকউ দেল একািধপতয্ কােয়েমর েচ�ায় থােক। েকউ আবার িনেজেকই 

�েঘািষত িবেশষ� বেল দাবী কের। দেল উপি�ত এই সব অিত পিরিচত বয্ি��েক সামলােনার 

িকছু উপায় িনেয় একটু আেলাচনা করা যাক। 

 

১. চুপচাপ সদসয্: দেল উপি�ত িকছু সদসয্ আেলাচনার সময় এেকবাের িন�ুপ থােক অথবা 

আেলাচয্ িবষয় িনেয় খুব েছাট েছাট ম�বয্ কের। এই সব চুপচাপ সদসয্েদর কথা সহেজই 

নজর এিড়েয় েযেত পাের দল সহায়েকর, যিদও এেদর মতামতও সমান জরুির। অেনক সময় 
দল সহায়কেক একটু বাড়িত েচ�া কের এই সব চুপচাপ সদসয্েদর দিৃ�ভি�েক েবর কের 
আনেত হয়। 

সামলােনার উপায়: ওেদর অংশ�হণেক �াগত জানাবার জনয্ েছাটখাট ��, েখালােমলা শরীির 

ভাষা এবং যথাযথ দিৃ�িবিনময় বয্বহার করা েযেত পাের। অেনক ে�ে� �প সহায়ক েকান 

একজন চুপচাপ সদেসয্র দিৃ�ভি�েক মূলয্ িদেয় তােক উৎসািহত করেত পােরন। েযমন, 

“মািরয়ম, আমরা িক� েতামার মতামতেকও মূলয্ িদই; এই িবষেয় েতামার িক েকান মতামত 

আেছ?” িনেজর িবচার �মতােক বয্বহার করুন। বলার জনয্ কারুর ওপর চাপ ৈতির করার 

�েয়াজন েনই। “আজ এখনও যারা িকছু বেল ওেঠিন তার েকউ এবার বলেল েকমন হয়?” 

 

২. একািধপতয্কামী সদসয্: এরা দেল একািধপতয্ কােয়েমর েচ�ায় সব িবষেয়ই সকেলর 

আেগ িকছু না িকছু বলেত চায়, অথবা অনয্েদর েচেয় অেনক েবশী সময় িনেয় িনেজর ব�বয্ 

বেল চেল। দল সহায়েকর জনয্ চয্ােল� হেয় দাঁড়ায়, িকভােব এমন একজন সদসয্েক িনেজর 

মতটা তুেল ধরেত সহায়তা করেব, িক� অনয্েদর বলেত বাধা িদেয় দেল তার একািধপতয্ 

কােয়েমর েচ�ােক আটকােব। 
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সামলােনার উপায়: এমন সদসয্েক সামলােনার জনয্ �প সহায়ক ওর কথার েশানার বয্াপাের 

কম উৎসাহ েদখােত পাের শরীির ভাষায় ইি�ত কের, েযমন - ওর সােথ দিৃ� িবিনময় কিমেয় 

িদেয়, অথবা ওর িদেক িনেজর কাঁধ ঘিুরেয়। যিদ এসব কাজ না কের, তখন সরাসির মুেখই 

বেল আেলাচনাটা ঘুিরেয় েদওয়া েযেত পাের, অনয্েদর মতামেতর সুেযাগ কের িদেয়। েযমন, 

“েতামার মতামেতর জনয্ ধনয্বাদ, জন”। (তারপর �েপর অনয্েদর িদেক ঘুের) “আর কােরা 

এর েথেক আলাদা রকম িকছু মতামত আেছ এই িবষেয়?” 

 

৩. �েঘািষত িবেশষ� সদসয্: েকান েকান সদসয্ দাবী কের েয তারা আেলাচয্ িবষেয়র 

বয্াপাের িবেশষ�। ওই িবেশষ িবষেয় অনয্েদর েচেয় তােদর �ান অেনকটাই েবশী। ওরা 

অেনক সময় িনেজেদর বয্ি�গত মতামতেকই সিতয্ বেল দাবী কের। যিদও এরা েবশীর ভাগ 

ে�ে�ই ওই আেলাচয্ িবষেয়র বয্াপাের সিতকােরর িবেশষ� নয়, তেব ওরা শী�ই দেলর মেধয্ 

একটা উ�-নীচ েভদােভেদর আবহ ৈতরী কের েফেল। অনয্ সদসয্রা তখন মেন কের তােদর 

িনেজেদর মতামেতর মলূয্ কম। 

সামলােনার উপায়: এমন সদসয্েক সামলােনার জনয্ তার ব�বয্েক সংে�েপ বলুন। তােত েস 

স�ািনত েবাধ করেব। তারপর অনয্েদর িদেক ঘুের তােদর মত জানেত চান। দল সহায়ক 

তােক �েঘািষত িবেশষ�র জায়গা েথেক �মতাচুয্ত করার েচ�া করেত পােরন এই বেল েয, 

এই �েপ সকেলই একজন িবেশষ�, েসজনয্ই তােদর এখােন অংশ�হেণর জনয্ আ�ান জানান 

হেয়েছ। 

 

৪. �মাগত কথা বলেত থাকা সদসয্: এরা অেনক সময় দেলই িনেজেদর কথা বলেত 

��� েবাধ কের। তাই অেনক িব�ািরতভােব িনেজর অিভ�তা বেল চেল যার েতমন েকান 

�াসি�কতা বা �েয়াজন েনই। 

সামলােনার উপায়: এমন সদসয্েক সামলােনার জনয্ �প সহায়ক ওর সােথ দিৃ� িবিনময় 

এিড়েয় চলেত পােরন। আেলাচনাটা অনয্ িদেক ঘুিরেয় িদেত পােরন। অথবা, তােক থািমেয় 

িদেয় অনয্েদরও আেলাচনায় অংশ�হেণর সুেযাগ কের িদেত পােরন। 
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৫.  মলুতুিব িবপযর্য় বা ‘েডফাের� এেফ�’: অেনক সময় দেলর সদসয্রা তােদর িনেজেদর 

বয্ি�গত অিভমত মলুতুিব েরেখ, দল সহায়ক কী শুনেত চান তা অনুমান কের িনেয়, শুধুমা� 

েসটুকুই বেল চেল। যিদ েদখা যায়, েকান দেল সকেলই একটা িবষেয় চট কের সহমত হেয় 

যাে� এবং তােদর মতামেতর মেধয্ েকােনা িবিভ�তা থাকেছ না, তখন বুঝেত হেব হয়েতা 

তারা এই মুলতুিব িবপযর্য় বা ‘েডফাের� এেফ�’-এর িশকার হে�। 

সামলােনার উপায়: দল সহায়ক এই রকম পিরি�িতেত েজার িদেয় জানােত পােরন েয �েতয্ক 

সদেসয্র বয্ি�গত মতামত খুব দামী। সদসয্েদর সদথর্ক ও ৈনঞথর্ক - দ’ুরকম মতামতেকই 

সমান ভেব উৎসািহত করা দরকার। এছাড়া, দল সহায়ক আেলাচয্ িবষেয় িনেজর মতামত 

শুরুেত উহয্ রাখেত পােরন, যােত সদসয্রা এই িবষেয় সাহযয্কারীর বয্ি�গত অব�ান স�েকর্  

অ�কাের থােক।  

 

 

 
Reference: Reproduced from OMNI's Toolkit for Conducting Focus Group Discussions  েথেক 

পুনিনর্িমর্ত, পাওয়া যােব এখােন:  http://www2.omni.org/docs/Focusing on lot.pdf 
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চতুথর্ ভােগর পােঠর উপাদােনর ভূিমকা : 
আকি�ক আঘাত ও িনযর্াতন েপিরেয় আসা িশশুেদর 
সহায়তা 
 

এই অংেশ আেলািচত হেয়েছ িনযর্াতন, আকি�ক আঘাত ও তার িনরামেয়র উপায়। 
সমাজকম�রা যােত িশশুেদর মেধয্ আকি�ক আঘােতর ল�ণগিল িচি�ত করেত পােরন ও 
তার �ভাব স�ে� সেচতন থােকন তার জনয্ েসগিল বণর্না করা হেয়েছ। িনযর্াতন বা 
আকি�ক আঘােতর �ভাব কািটেয় েতালার উে�েশয্ িকভােব িশশুেদর মানিসক সহায়তা ও 
িনরাপত্তা েদওয়া যায় তা আেলািচত হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
ছিব Fernando @cferdo on Unsplash 
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পাঠ উপাদান – ২৫: িশশু িনযর্াতন কী? 

 
িশশুর �িত অনয্ েকান মানুেষর েয বয্বহার িশশুিটর �াভািবক িবকােশর অ�রায় হেয় পেড় 
তােক িশশু িনযর্াতন বলা হয়। 

িশশু িনযর্াতন কত ধরেনর হেত পাের? 

�ধানতঃ চার �কার – 

১) ৈদিহক িনযর্াতন  –   আঘাত করা, েবঁেধ রাখা / আটেক রাখা ইতয্ািদ। 

২) মানিসক িনযর্াতন –   অিতির� িনয়�ণ করা, বয়েসর সে� অসাম�সয্পূণর্ চািহদার চাপ                                    

                   েদওয়া / দািয়� েদওয়া, িশশুর সামেনর িনকটজেনর পার�ািরক            

                   িহংসা �কাশ (violence)। 

৩) েযৗন িনযর্াতন  –    িশশুর সে� েযৗন স�কর্  �াপন, েযৗনা� �শর্ করা বা েদখােনা,   

                   েযৗন উেত্তজনাপণূর্ ছিব বা দশৃয্ েদখেত তােক বাধয্ করা ইতয্ািদ।  

৪) অবেহলা (Neglect) – িশশুর �াথিমক চািহদাপূরণ না করা (অথর্াৎ তার খাদয্, ব�,  

                   আ�য়, ে�হ, িনরাপত্তার অিধকার েক খবর্ করা), সামািজক কােজ   

                   অংশ�হণ করার সু্েযাগ না েদওয়া, মানিসক ভােব তােক একা   

                   েরেখ েদওয়া। 

িশশুর আথর্সামািজক ও সাং�ৃিতক অব�ান, তার বয়স, শারীিরক ও মানিসক গঠন ও 

�মতার উপর িনভর্ র কের েকান বয্বহার তার �িত িনযর্াতন �রুপ। 

 
েযৗন িনযর্াতেনর বয্াবহািরক �ভাব 
িনে� উি�িখত বয্াবহারগিলর মেধয্ কেয়কিট িবেষশভােব শুধুমা� েযৗন িনযর্াতেনর ফলাফল 
রেপই েদখা যায়। অনয্ানয্ ধরেনর িনযর্াতেনর ে�ে�ও অবিশ� বয্বহারগিল েচােখ পড়েত 

পাের। 

1. েযৗনল�ণ সমূহ – েযৗনতার িবষয় িনেয় সারা�ণ িচ�া করা, েযৗন ই�ার সরাসির 

�কাশ, অিতির� বা অনয্েদর সামেন হ�ৈমথনু করা, হ�ৈমথুন করার তাড়না / িবরত 
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থাকেত না পারা, িনেজর েচেয় েছাট িশশু বা পশুেদর সে� েজার কের মখু / পায় ু/ 

েযৗনাে� স�ম, েপাশাক পিরবতর্ ন বা িচিকৎসেকর কােছ েযৗনা� পদশর্েনর সময় 

অতয্িধক ভয়। 

2. েযৗন বয্বহােরর সে� স�িকর্ ত শারীিরক ল�ণ, েযমন িনেজেক আহত করা, অ�বর্ােস 

রে�র দাগ ইতয্ািদ। 

3. িচিকৎসা সং�া� শারীিরক ল�ণ – েফালা / লাল েযৗনা�, েযৗনাে� �ত, র�পাত 

েযৗন সং�ামক বয্ািধল। 

4. ঈষর্া – ঈষর্ার কারণ খুঁেজ না পাওয়া। 

5. বািড় েথেক পালােনা ও েযৗনকম� হওয়া – গেবষণার ফেল জানা েগেছ েয িনকটজেনর 
�ারা েযৗন িনযর্াতেনর সে� বািড় েথেক পালােনা এবং েযৗনকম� হওয়ার সে� েযৗন 
িনযর্াতেনর স�কর্  রেয়েছ। 

6. িশশুর জানােনা তথয্ – বার বার একই ধরেনর নড়াচড়া, বয্বহার, েযৗনাে�র �িত 

িনেদর্শ করা, মুেখ বণর্না েদওয়া, বয়েসািচত নয় এমন শে�র বয্বহার, িনিদর্� তথয্ 

িবশেদ বলেত পারা, �তঃ�ূতর্ তার সে� ঘটনার বণর্না েদওয়া, েগাপন রাখার েচ�া, 

�কািশত হেল অিভযু� বয্ি� েজেন যােব এই ভয়। 

 

  



Page 78 of 118 
 

 

পাঠ উপাদান – ২৬: আকি�ক আঘাত বা িনযর্াতেনর অিভ�তা 
 

এধরেণর অিভ�তা িশশুর মেন অসহায়তা, রাগ, ভয় ও মলূয্হীনতার েবাধ সৃি� কের 

 

আকি�ক আঘাত /িনযর্াতেনর বয্বহািরক �ভাব - 

1. আ�ার অভাব - সামািজকভােব একা হেয় থাকা, গিটেয় থাকা, সে�হ 

2. িনেজেক আঘাত - আত্মহতয্ার েচ�া, দঘুর্টনায় পড়ার �বণতা েবেড় যাওয়া 

3. আেবেগর অসংগিত - অসাড়তা, তী� রাগ, িন�ুরতা, আ�মণাত্মক ভাব 

4.  বয্বহােরর অসংগিত - িবশৃ�লা, উে�শয্িবহীন ঘুের েবড়ােনা, িমথয্া বলা, ঠকােনা, 
চুির করা 

5. পারফরেমে�র ঘাটিত - মেনােযােগর সমসয্া, অকৃতকাযর্তা 

6. ভয় - অমূলক তী� ভয়, ঘুেমর সমসয্া, িবছানা েভজােনা 

7. PTSD - বাের বাের মেন পড়া, উৎক�া, দঃু��, অপরাধেবাধ 
8. অসংগিতপূণর্ েযৗন বয্বহার 
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পাঠ উপাদান – ২৭: েয িবষয়গিলর উপর িনযর্াতেনর �ভাব িনভর্ র কের 
 

১) িশশুর বয়স – িশশুর  বয়স যত কম হেব তার উপর িনযর্াতেনর �ভাব পড়ার 

স�াবনা তত বাড়েব। এছাড়া বয়ঃসি� আেরকিট সময় যখন িশশুেদর িনযর্াতেনর িশকার 

হওয়ার বা িনযর্াতেনর �ারা েবিশ �ভািবত হওয়ার স�াবনা বােড়। 

২) িনযর্াতনকারীর সে� স�কর্  – িশশু ও তার িনযর্াতনকারীর মেধয্ স�কর্  যত ঘিন� 

হেব �ভােবর মা�া তত বৃি� পােব। 

৩) িনযর্াতেনর অিভ�তার সময়কাল – িনযর্াতেনর অিভ�তা যিদ দীঘর্সময় ধের হয় 

অথবা ঘন ঘন হেত থােক তেব িনযর্াতেনর �ভােবর ল�ণগিল েবিশ �ায়ী হয়। 

৪) শারীিরক-মানিসক অব�া – িশশুর শরীর মেনর �া�য্ িনযর্াতেনর ঘটনার পূেবর্ েকমন 

িছল, এবং তার উপর ৈদিহক-মানিসক অব�া েকমন তার উপর িনযর্াতেনর �ভাব িনভর্ র 

কের।  

৫) বিু� – িশশুর বুি� যিদ �াভািবেকর েচেয় অেনককম বা অেনক েবিশ হয় তেব তােদর 

মেধয্ িনযর্াতেনর �ভাব েবিশ পেড়। 

৬) শারীিরক বা মানিসক �িতব�কতা – �িতব�কতা থাকেল তা দবুর্লতা ৈতরী করেত 

পাের। 

৭) ব�না ও কে�র তী�তা – িনযর্াতেনর ল�ণগেলা তত েবিশ ফুেট ওেঠ, ব�না ও 

কে�র েবাধ যত েবিশ হয়। 

৮) আেবেগর চাপ – িশশুর এই ধরেনর চাপ (েযমন ‘ঘটনাটা েগাপন রাখেতই হেব’) েবিশ 

হেল। 
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পাঠ উপাদান – ২৮: িশশুেদর ে�ে� আকি�ক আঘাত ফেল সৃ� মানিসক  

অসু�তার (PTSD) ল�ণ 
 

অ�ত এক মােসর জনয্ িন�িলিখত িতনিট গে�র ল�ণগেলা থাকেত হেব - 

 

1. িশশুর মেন হয় েযন বাের বাের আঘােতর অিভ�তা ঘেটই চেলেছ 
- বাের বাের একই ধরেণর েখলা ও �� 
- আকি�ক আঘাত (�মা)-র কথা মেন পড়েল শারীিরক ও মানিসক ক� 

 

2.  েসই সম� উ�ীপক এিড়েয় চলা যা মানিসক আঘাতেক মেন কিরেয় েদয় এবং সে� 
আেবেগর অসাড়তা 

- আকি�ক আঘােতর সে� ভাবনা ও অনভূুিত এিড়েয় চলা 
- অ�সংখয্ক আেবগ অনভূুত হওয়া 
- ভিৱষয্েতর স�ে� একেপেশ ধারণা 

 

3.  উ�ীপনার ল�ণ 
- িবরি� বা রােগর উ� �কাশ 
- ঘুেমর সমসয্া, অতয্িধক তী� সতকর্ তা 

 

4. আেরা িকছু ল�ণ 
- রাগ, আ�াসন 

- অপরাধেবাধ, ল�া, ঐ ঘটনা আবার ঘটেব এই ভয় 

- েশাক. অনয্ কারুর জনয্ দিু��া 
- পিরি�িত সামলােনার ক�না 
- ভাবনা ও আেবেগর সংেযাগ িবি�� হওয়া 
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পাঠ উপাদান – ২৯: সংকেট থাকা িশশুেদর সহায়তা 
 

1. িশশুর সে� সসু�কর্  /সখয্তা ৈতরী কের তার িনরাপত্তা বতর্ মােন কতটা িবি�ত হে� 

তা িনধর্ারণ করা। 

— পিরবােরর পিরে�ি�েত কতটা ঝঁুিক (েযমন েনশার সমসয্া) রেয়েছ মূলয্ায়ণ 

করেত হেব। 

— অপরাধমূলক এবং/  অথবা অস�িতপূণর্ েযৗন বয্বহার েসখােন হয় িক ? 

2. িশশুর মেধয্ যিদ েকান সমসয্ার ল�ণ থােক তা িচি�ত করা। 

— েযমন দঃু�� েদখা,  আকি�ক আঘাতেক �কাশ করেছ এমন ধরেনর 

েখলা, শারীিরক �িতি�য়া। 
— েপা��ময্ািটক ে�স িডসঅডর্ ার ল�ণসমূহ এবং তার সে� য�ু 

আেবেগর সমসয্া। 

3. অনুভূিত �কােশর জনয্ উৎসাহ েদওয়া ও আেবগগত সহায়তা দান। 

— িবচার না করা,  শা� থাকা,  নমনীয় থাকা,  িশশুর সে� সৃজনশীল 

ভােব কাজ করা। 

4. বা�ব স�তভােব িনেজর জীবেনর পিরি�িতেক যাচাই করেত িশশুেক সহায়তা দান। 

— িশশুর িনেজর �মতা,  স�দ (িরেসাসর্)   পিরেবশ মূলয্াযন। 

— নতুন ল�য্ ি�র করেত সাহাযয্ করা, িনেজ িস�া� েনওয়া ও েসই 

অনুযায়ী চলার বয্াপাের িশশুেক উৎসািহত করা। 

— িনেজেক সুরি�ত রাখার দ�তা েশখান। 

5. সহায়তা দােনর জনয্ যা যা করা হল িশশুর ওপর তার িক �ভাব পড়ল মুলয্ায়ন করা 
ও পরবত� কমর্প�িত ি�র করা।  

— কােজর �িশ�ণ েরাজগােরর দ�তা বাড়ােনার জনয্ পরবত� কাজ 
িকভােব করা দরকার তার পিরক�না (অ য্কশন �য্ান) করা। 

— সমাজ পিরবাের েফরােনার �ি�য়া। 

আইিন,  আিথর্ক কমর্সং�া� সাহাযয্ িকভােব পাওয়া েযেত পাের তার বয্ব�া করা। 
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পাঠ উপাদান – ৩০: আকি�ক আঘাত (�মা) িক? 

 
আকি�ক আঘাত হল এমন একিট তী� অ�তয্ািশত ধা�া যা মানিসক এবং/অথবা শারীিরক 

�েতর সৃি� কের, এবং আহত বয্ি�র মেন পুনরায় একইভােব আহত হবার ভেয়র উে�ক 

কের। আহত বয্ি�র মেন হয়, তাঁেক েযন অি�ে�র এক �র েথেক অনয্ একিট �ের ছঁুেড় 

েফলা হেয়েছ। 

বিহরাগত েকােনা ঘটনার জেনয্ েয আঘাত সৃি� হয়, তােক আকি�ক আঘাত বলা যায়। 

ইংেরজীেত “Trauma” একিট �ীক শ� েথেক এেসেছ যার অথর্ “�ত”। মন��িবদ রিন জানফ 

বুলময্ান ‘শয্াটাডর্  অয্াসা�শন’ নামক তাঁর বইেত আকি�ক আঘােতর �ভােবর বণর্না িদেয়েছন| 
তাঁর মেত তী� আকি�ক আঘােতর ফেল জগৎ স�ে� মানুেষর িব�াস আমলূ পিরবতর্ ন হেয় 
যায়| এই ধরেণর অিভ�তার আেগ তােদর মেন হয়  

১. পৃিথবীেত দয়া-মায়া আেছ 

২. জগতটা একটা অথর্পূণর্ �ান 

৩. িনেজর মলূয্ আেছ 
আকি�ক আঘােতর অিভ�তার স�ুখীন হেল এই িতনিট িব�ােসর সতয্তা স�ে� িনেজর 
মেনই �� জােগ | অেনেকর মেন হয় েয তােদর জগতটা েযন েভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় েগেছ, 

েকান িকছুর েকান মােন েনই | িনেজর সে� এরকম হেয়েছ ভাবেল িনেজেকই এেকবাের ভুল 

বা খারাপ মেন হয় | েয সব মানষু আকি�ক আঘােতর স�ুখীন হেয় এইভােব �িতি�য়া 

জানান, তাঁরা “Post Traumatic Stress Disorder” বা ‘আকি�ক আঘাত পরবত�কালীন 

মানিসক �িতি�য়া’ – এই সমসয্ায় ভুগেছন বেল পিরগিণত হন। 

 
আকি�ক আঘােতর উৎস 

• িনযর্াতন (শারীিরক, মানিসক, েযৗন) 

• অসু�তা, শযয্াশায়ী হেয় যাওয়া, �িতব�কতা 

• মৃতুয্, অনাথ হেয় যাওয়া 
• দঘুর্টনা 
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• �াকৃিতক দেুযর্াগ (েযমন বনয্া, ভূিমক�, দাবানল) 

• স�িত্তহািন, উে�দ, উ�া� হেয় যাওয়া 

• রায়ট, যু�, গণিহংসা 

• পুিলশ বা েকােটর্ র অিভ�তা, অতয্াচার 

 
আকি�ক আঘােতর বয্বহািরক �ভাব 
অসহায়তা, রাগ, ভয়, ও মূলয্হীনতার অনুভূিত 

১। অিব�াস / অনা�া – সামািজকভােব িবি�� অব�া, িনেজেক গিটেয় েনওয়া, িনযর্ািতত 

হওয়ার ধারণা, �িতি�য়াশীল, তী� সে�হ। 

২। িনেজর শরীরেক আঘাত েদওয়া – আত্মহতয্ার েচ�া, আত্মহতয্া করা, দঘুর্টনা ঘটােনার 

�বণতা। 

৩। মানিসকভােব খাপ খাওয়ােত না পারা – অনুভূিতেবাধহীন হেয় যাওয়া, েরেগ যাওয়া, 

িহংসাত্মক আচরণ, আ�মণাত্মক হওয়া। 

৪। দবুর্য্বহার – িনয়ম না মানা, উৎশৃ�ল জীবন-যাপন করা, অপরেক ঠকােনা, িমথয্া বলা, 

চুির করা। 

৫। কমর্দ�তায় ঘাটিত – দবুর্ল মনঃসংেযাগ, ভাল কের কাজ করেত না পারা, বয্থর্তা। 

৬। ভয় – আত�, ঘুেমর বয্াঘাত, িবছানা িভিজেয় েফলা। 

৭। আকি�ক আঘােতর পরবত�কালীন মানিসক সমসয্া – অতীেতর ঘটনাগিল ক�না করা, 

িচ�া, দঃু��, আত্ম�ািন / অপরাধেবাধ, অিতির� সতকর্ তা। 

৮। ে�হ, মায়ামমতার অভাবজিনত সমসয্া – স�কর্  ৈতরী করেত না পারা, আঁকেড় ধরা,  

 অিধকারেবাধ, পরিনভর্ রশীলতা। 

৯। অনুপযু� েযৗন আচরণ – একািধক েযৗন স�কর্ , �দশর্ন�হৃা, Impulsive বয্বহার 

করা, নারী/পরুুষেক ভয়, ঘিন� স�েকর্ /�েশর্ ভয়, বাধয্তামলূক ভােব বাের বাের 

হ�ৈমথুন করা। 

১০। আকি�ক আঘােতর অিভ�তাগিলর/ঘটনাগিলর সে� স�িকর্ ত উ�ীপেকর �িত শারীিরক 

বা মানিসক �িতি�য়া। 
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পাঠ উপাদােনর প�ম ভােগর ভূিমকা : 

িল�িভিত্তক িহংসা েপিরেয় আসা মিহলােদর সহায়তা 

 

 

এই অংেশ বড়েদর আকি�ক আঘাত িনেয় আেলাচনা হেয়েছ, িবেশষত মিহলােদর ওপর ঘটা 

িল� িভিত্তক িহংসা ও তার িনরামেয়র উপায় িনেয়। সমাজকম�রা এর ফেল �া�বয়�েদর 
মেধয্ আকি�ক আঘােতর ল�ণগেলা িচনেত পারেবন ও িবপযর্য় েপিরেয় আসার যা�াপেথ 
তােদর সহায়তা করেত আেরকটু েবিশ স�ম হয় উঠেবন। িল� ও েযৗনতা িনেয় একিট েলখা 

এখােন রাখা হেয়েছ। এিট পড়েল এসব িবষেয় সমাজকম�েদর ধারণাগেলা আেরকটু �� হেব 

বেল আশা করা যায়। তাঁরা জানেত পারেবন �চিলত সামািজক ধারণাগেলা িকভােব 

সারভাইভারেদর মানিসক �াে�য্ �ভাব েফলেছ। জানা জরুির কারণ, অেনক সময় িল� িভিত্তক 

িহংসার �ভােব �ভািবত মানুষেদর সে� সমাজকম�েদর কাজ করেত হে�। এছাড়া এই অংেশ 
একিট �ে�ামালা েদওয়া আেছ যার সাহােযয্ পািরবািরক িহংসার মধয্ িদেয় আসা মিহলােদর 
শনা� করা যােব।    
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পাঠ উপাদান – ৩১: েযৗনতা ও িল� 

 
েযৗন ও িল� পিরচেয়র ছক 
 

ৈজিবক েযৗন পিরচয় 
(শারীর সংগঠন, ে�ােমােজাম, হরেমান ) 

পুরুষ……………………....িম�িল�……… ………………….�ী 

 
িল�গত আত্মপিরচয় 
(মন�াি�ক আত্মেবাধ) 

পুরুষ…………………… ি�মেনাভাব/তৃতীয় িল�……………………�ী 

 
িল�গত ভাব�কাশ 

(িল�গত অিভবয্ি�/ েযাগােযাগ) 
পুরুষািল……………..…িল� উদাসীন/উভয় �ভাবী ……………েমেয়িল  

 
েযৗন অিভমুখ 

(ে�মজ / কামজ সাড়া) 
নারীর �িত আকৃ�………উভমখুী/ েযৗন উদাসীন……....পরুুেষর �িত আকৃ� 

 

 

• ৈজিবক েযৗন পিরচয় (Biological Sex) 

(উপেরর ছেক উি�িখত)- এর মেধয্ পেড় বিহঃেযৗনা�, অ�গর্ত জননা�, ে�ােমােজাম, হরেমান 

�র এবং েগৗণ েযৗন ৈবিশ�য্, েযমন, �ন, মখু, ও শরীেরর েলাম এবং চিবর্র িবনয্াস । এই 

ৈবিশ�য্গেলা বাইের েথেকই েদখা যায় এবং উপযু� যে�র সাহােযয্ পিরমাপ করা যায়। েসজনয্ 

এগিল ব�গত ৈবিশ�য্। এই মাপকািঠ শুধমুা� পরুুষ ও নারী এই দইু ে�ণীর িবভাজন নয়, 

বলা যায় এটা আসেল �ম�বাহ । েবিশর ভাগ মানুষ এই দইু �াে�র েকােনা একিট িদক 
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েঘঁেষ থােক।মাঝখােনর পিরসের থােক িম� িলে�র  মানুষ । আেগ যােক বলা হেতা উভিল�।  

তােদর মেধয্ পুরুষ ও �ী জািতর িনিদর্� ৈবিশ�য্গিলর সমােবশ েদখা যায়। েযমন – অ�েকাষ 

ও িড�াশয়, XY ে�ােমােজাম ( �াভািবক পুরুষ ৈবিশ�য্)  ও েযািন। এমনও হেত পাের 

তােদর মেধয্ পুেরা পরুুষ বা পুেরা নারী ৈবিশ�য্ েকােনাটাই েনই , েযমন , েদখা েযেত পাের 

এমন একটা অ� যােক �ু�াকৃিত িল� অথবা বৃহদাকৃিত ভগা�ুর বলা যায়। এমন ও হেত 

পাের, এেদর মেধয্ আেছ ে�ােমােজােমর XXY ছক ।  

 

িল�গত আত্মপিরচয় ( Gender Identity) 

েকােনা বয্ি� িল�গতভােব িনেজেক  িক মেন কের, েযমন- পুরুষ, মিহলা, বালক, বািলকা – 

েসটাই িল� গত আত্মপিরচয়। িল� গত আত্মপিরচয় একিট মন�াি�ক ৈবিশ�য্। ৈজিবক েযৗন 

পিরচয়, েযমন – েদখা বা মাপা যায়,এটা েতমন  েদখা বা মাপা যায় না ( অ�ত �চিলত 

প�িতেত) । এই আত্মপিরচয় উি�� বয্ি�ই বানােত পাের। ৈজিবক েযৗন পিরচয় এর মেতা 

এেক দিুট �াি�ক বেগর্ ভাগ করা যায়, এবং মােঝর পিরসের যােদর অব�ান তারা িনেজেদর 

তৃতীয় িল� িহেসেব মেন কের (ি�-মেনাভাবী  বা অমেনাভাবী)। এই মধয্বত� অব�ােক ভাষায় 

�কাশ করা অস�ব, কারণ আমােদর  সং�ৃিতর �েতয্েকর কােছই সুিনি�ত ভােব দইু �াি�ক 

বেগর্র েযেকােনা একিটেত অ�ভুর্ � আশা করা হয়। আসেল বহ েলাক মেন কের তারা 

মেনাভােবর িদক েথেক পুরুষািল বা েমেয়িল ভােব �াভািবক। েকউ েকউ ভীত হেয় িনেজেদরেক 
একটা িদক েথেক িবি�� কের অনয্িদেকর িল� ৈবিশ�য্ অনুযায়ী অিতরি�ত আচরণ কের 
থােক।  

 

িল�গত ভাব�কাশ ( Gender Expression)  
অনয্েদর কােছ িনেজেদর িল�পিরচয় েযসব আচরেণর �ারা �কাশ করা হয় তার সবগেলাকই 
িল�গত ভাব�কাশ বেল। েযমন- েপাশাক, চুেলর  কায়দা, মু�ােদাষ, কথা বলার ধরণ, 

েযাগােযােগর ে�ে� ভূিমকা পালন ইতয্ািদ সবিকছুই এর মেধয্ পের। এই সংেযাগ সাধন হেত 

পাের উে�শয্মলূক অথবা আকি�ক। মানুেষর মেধয্ পার�ািরক ি�য়া �িতি�য়ার সে� েযেহতু 

িবষয়টা যু�, তাই এেক ‘ সামািজক িল�গত’ বলা যায়। িশশু িহেসেব বা �ুেলর েপাশােকর 
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িনয়েম বয্াপারটা চািপেয় েদওয়া হয়।  িল�গত ভাব�কাশ একটা �ম�বাহ যার এক �াে� 

আেছ �মশালী আর অনয্ �াে� েমেয়িল। তােদর মাঝখােন পাওয়া যায় িল� উদাসীন ও উভয় 

�াভাবী। েকােনা বয্ি�র পে� িবিভ� িদেন অথবা িবিভ� পিরি�িতেত িল�গত ভাব�কােশর 

পিরবতর্ ন ঘেট। েলােক এই মানদে�র একটা িব�েুত িনেজেক সবেচেয় �ি�কর েবাধ কের। 

েকউ েকউ অনয্েদর েচেয় েবিশ বয্া� পিরসের িনেজর আত্মপিরচেয় স�� েবাধ কের।  

 

 

েযৗন অিভমখু (Sex Orientation) 

   েকান িলে�র �িত আকষর্ণ অনভূুত হয়- েসটােকই বেল েযৗন অিভমখু। এই মানদে�র 

দিুট �াে�র পিরিচিতর িচ� ‘নারীর �িত আকৃ�’ এবং ‘ পরুুেষর �িত আকৃ�’ । এর বদেল 

সমকামী ও িবষমকমী িচ� বয্বহার না করাই উিচত। কারণ েযৗন ও িল� পিরচেয়র ধারণা  

িনেয় আেলাচনার িব�াি� ঘটেত পাের। এই মানদে�র মােঝর পেবর্ থােক উভমুখীতা। এমন 

বয্ি�ও আেছন যারা েযৗন উদাসীন ( নারী বা পুরুষ কােরা �িতই আকৃ� নয়) । আমরা 
�াভািবক ভােবই েভেব থািক েয  অিধকাংশ বয্ি�ই দিুট �াে�র েযেকােনা একিটেত অব�ান 
কের ( নারী বা পরুুেষর �িত আকৃ� ) । তারা িবষমকামী অথবা সমকামী।  শুধ ুখবু েছাট 

একটা সংখয্ালঘ ুঅংশ মােঝর উভকািমতায় অবি�ত।  িক� Kinsey1 এর গেবষণায় েদখা 
েগেছ েবিশরভাগ মানুষ কাযর্ত দিুট �াে� অব�ান কের না এবং দইু এর মাঝখােনই তােদর 
অব�ান। 

      

�িতিট মানদে�র ে�ে� সাধারণ েলােকর একটা ধারণা আেছ েয , সব েলাকই েকােনা একটা 

�াে� িনিদর্� ভােব অব�ান কের।  এটা একটা সমাজ স�ৃ ধারণা। বা�ব (�কৃিতও বলা যায়) 

এই সব েচৗহাি� েমেন চেল না।  �কৃতপে� যা আেছ,েসিদেক তাকােল আমরা শুধ ুমেধয্ 

জায়গা তা েদখেত পাই। িনি�ত ভােব বলা যায় েবিশর ভাগ েলাক েকােনা �াে�র কাছাকািছ 

                                                           
1 Sexual Behavior in the Human Male (1948) and Sexual Behavior of the Human Female (1953) are known collectively as 
the Kinsey Reports. It used a seven-point scale developed by Drs. Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy, and Clyde Martin to 
understand sexual expression of a person. It has been supplemented by The Klein Sexual Orientation grid and the 
Storms Scale to further define sexual expression of persons. 
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থাকেলও সবর্েশষ �াে� খুব কম েলাকই থােক। তাছাড়া �শপবােহর �িতিট িব�েুত েকােনা 

না েকান মানুষেক পাওয়া যায়। িল� পিরচয় ও েযৗন অিভমখু পিরবিতর্ ত হয় না। এগেলা 

িক ৈজিবক �ভােব না মন�াি�ক �বােহ ঘেট অথবা দেুটা �ভাবই এে�ে� কাজ কের? এ 

�ে�র েকােনা সুিনি�ত উত্তর এখেনা আমােদর কােছ েনই। তেব একটা িবষয় আমরা জািন 

েয, জীবেনর খুব আিদ পেবর্ , স�বত জ��হেণর আেগই এগেলার সূ�পাত। এমন েকােনা 

কাযর্করী প�িতর �মান পাওয়া যায়িন যা িদেয় এর েকােনা একটােক বদলােনা স�ব। ৈজিবক 

েযৗনতার েকােনা েকােনা উপাদানেক কম েবিশ ক�সাধয্ �ি�য়ায় বদলােনা েযেত পাের। যারা 

িল� পিরবতর্ ন করায় শুধ ুতােদর ে�ে�ই ইটা সীমাব� নয়। অেনেক মিহলা �েনর বৃি� ঘটান 

যােত তারা েযৗন মানদে�র এেকবাের েশেষ েমেয়িল �াে� েপৗঁছেত পােরন। েতমিন অেনক 

পুরুষ পরুুষািল ভাব বাড়ােনার জেনয্ িল� বধর্ন করান। িল�গত ভাব�কাশ কােরা কােরা 

ে�ে� খবু সাবলীল, কােরা কােরা ে�ে� কিঠন। অিধকাংশ মানুষ অ�গর্ত িল�গত পিরচেয়র 
সােথ স�িতপণূর্ ভােব দঢ়ৃ মেনাভাব �কাশ করেত চান এবং অনয্ভােবর অিভ�তা �কােশ 
বাধয্ হেল অ�ি� েবাধ কেরন।  

      

এে�ে� চারিট িনজ� মাপকািঠ আেছ।  আমােদর সাং�ৃিতক �তয্াশা অনুযায়ী, পরুুষ মাপকািঠর 

েশষ�া� দখল কের আেছ ( েছেল, পরুুষ মানষু, পরুুষািল- যারা নারীর �িত আকৃ� হয়) , 

�ী আেছ মাপকািঠর এে�বাের েদন �াে�। িক� একজন মানষু , িতিন শারীিরক গঠেন পরুুষ 

হেলও পুরুেষর �িত আকৃ� হেত পােরন ( সমকামী) , অথবা িল�গত আত্মপিরচেয় ‘নারী 

সুলভ’ (উভয় �ভাবী), কখেনা কখেনা িল�গত ভাব�কােশও ‘ েমেয়িলভাব’ (িবপরীত িলে�র 

েপাশােক) থাকেত পাের।  

       

অনয্িদেক একজন মানষু িতিন শারীিরক গঠেন মিহলা, িল�গত আত্মপিরচয় ও মিহলার িক� 

িল�গত ভাব �কােশ পুরুষািল এবং মিহলােদর �িতই আকৃ� ( েপৗরুষপূণর্ সমকামী) হেত 

পােরন।   এই দিুনয়া িবিচ� িম�েনর েমলব�ন। যত মানুষ িনেজেদর িল�েচতনা িনেয় ভািবত, 

তত ধরেণর িম�ণই স�ব। 
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এই পিরক�না একমা� ‘ বা�বতা’ িনভর্ র তা নয়, িক� এই �াি�ক প�িতর েথেক স�বত 

েবিশ কাছাকািছ এই চারমাি�ক মাপকািঠ। বা�বতা িনঃসে�েহ আেরা েবিশ জিটল। এই চারিট 

মাপকািঠর �েতয্কিটেক েভেঙ অেনক মাপকািঠ ৈতরী করা েযেত পাের। েযমন, ৈজিবক েযৗন 

পিরচেয়র মাপকািঠেক বািড়েয় বিহঃেযৗনা�, অ�গর্ত জননা�, হরেমান �র, ে�ােমােজােমর 

নকশা এবং আেরা অেনক িকছু। একজন বয্ি� মানুষ স�বত এগেলার েকােনা একিট িনিদর্� 

জায়গােতই পড়েব এমন নাও হেত পাের। ‘ ৈজিবক েযৗন পিরচয়’ আসেল হেলা িবিভ� চলেকর 

গিতর সারাৎসার।  

       

এই �মপবাহমানতার েকােনা অব�ােনই খাপ খাওয়ােনা যাে� না – এটাও শতর্ াধীন: েকউ 

েকউ XX (েমেয়) েমেয় ে�ােমােজােমর নকশায় পেরন না। িক� অনয্ানয্ ধাঁচ, েযমন – 

শুধুমা� X , XX, ও XY মাপকািঠর মােঝ েকাথাও একটা অব�ান করেছ। তাছাড়াও 

মাপকািঠ গেলােক স�ূণর্ ভােব আলাদা বা িবি�� কের েদওয়া স�ব নয়। যিদ ৈজিবক 

উপাদােনর মেধয্ িল�গত আত্মপিরচয় এবং েযৗন অিভমুখেক েফলা হয়, তাহেল ৈজিবক েযৗন 

মাপকািঠর মেধয্ েসগেলা এেক ওপেরর সােথ জিড়েয় যােব। 

         

এখােন েযই ছকিট (মেডল) েদওয়া হেয়েছ তা আসেল সাদা কােলার বদেল জগেত ছিড়েয় থাকা 

নানা বণর্ময়তার আভাস। এই বণর্নায় সব রেঙর পিরচয় পাওয়া েগল- তা নয়। িক� আেরা 

সমৃ�তর, আেরা আকষর্ণীয় একটা ধারণার ছিব পাওয়া েগল। েকন শুধ ুিকছু �িতকর অ�� 

ধূসরতায়, শুধু সাদা কােলা অয্ালবােম পৃিথবীেক েদখব? পৃিথবী তার সব রপ-রস-গ�-�শর্ 

িনেয় কেব আমােদর েচােখর সামেন রামধন ুরঙ েমেল ধরেব?  
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পাঠ উপাদান – ৩২: িনযর্ািতত মিহলােদর সহায়তা – িবপযর্য় েপিরেয় 
আসা : সারভাইভার েথরািপ 

 
িনযর্ািতত মিহলােদর েচকিল� 

হয্াঁ না আপিন যােক ভােলাবােসন তােক… 

  ১.  আপিন সবসময় েকাথায় থােকন তা জানােনা �েয়াজন? 

  ২.  �মাগত িব�াসঘাতক বেল দায়ী কের ? 

  ৩. পিরবার ও ব�েদর সােথ স�কর্  িনেয় উৎসাহ েদখায় না? 

  ৪.   কাজ  করেত বা িব�ালেয় েযেত েদয় না ? 

  ৫.  আপনার েছােটা েছােটা িবষয় িনেয়ও সমােলাচনা কের ? 

  ৬.  েনশা করেল িক সহেজই েরেগ যায়?  

  ৭. আিথর্ ক �াপার িনেজর িনয়�েণ রােখ এবং আপনার খরেচর টাকাপয়সার িহেসব চায়? 

  ৮.  চাকির ধের রাখেত �তয্া�ান কের এবং  আপনােক টাকা েদওয়ার জে� েজার কের ? 

  ৯.  অ�া�েদর সামেন আপনােক েছােটা বা অপমািনত কের ?  

  ১০.  আপনার �ি�গত স�ি� বা  পছে�র িজিনস ন� কের ? 

  ১১.  আপনােক বা আপনার িশশুেদর িক আঘাত কের,ঘুিষ মাের, চড় মাের, চুল ধের টােন, লািথ 
মাের, ছঁুেড় েফেল বা হাত-পা মচেক েদয়? 

  ১২.  আপনােক বা আপনার িশশুেদর আঘাত করার ভয় েদখায়?  

  ১৩.  আপনার বা আপনার িশশুর উপর িক অ� তুেল ধরার ভয় েদখায়? 

  ১৪.  আপিন না চাইেলও িক শারীিরক স�কর্  দািব কের ? 

  ১৫.  আপনােক িক আপনার ইে�র িবরুে� েযৗন আচরণ করেত  েজার কের বা বা� কের ? 
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পাঠ উপাদান – ৩৩: সারভাইভার েথরািপর �াথিমক ল�য্ 
 
ল�য্ 

• মিহলােদর িনরাপত্তা িনি�ত করার জনয্ সাহাযয্ করা । 

• িনযর্াতেনর িবক� িকছু েদখেত সাহাযয্ করা এবং তার উপায়গেলা িবে�ষণ করা । 

• তােদর অনভুুিত, িচ�াধারা ও পছ�গেলােক যথাথর্ সমথর্ন করা । 

• তােদর পির�ারভােব ভাবেত ও িবচারবুি� পনুরায় অজর্ ন করেত সাহাযয্ করা । 

• একজন মিহলােক তার িনজ� িস�া� �হেণ ও তােত িব�াস করেত সাহাযয্ করা । 

• েকােনা আকি�ক আঘােতর �ভাব েথেক আেরাগয্ লাভ করেত সাহাযয্ করা । 

• তােক পুনরায় সীমােবাধ সং�া�  েচতনা জাগােত সাহাযয্ করা।  

• সমথর্ন পাওয়ার মেতা বয্ি�গত স�কর্ গেলা �াপেন সাহাযয্ করা । 

•  তার িনপীড়েনর মূেল থাকা বৃহত্তর সামািজক-সাং�ৃিতক ধারণাগেলােক বুঝেত সহায়তা 

করা। 
• সমমাি�ক স�েকর্ র আদেল তােক ৈতরী করা েযখােন দজুেনর অবদান ল�য্পরুেণর 

জেনয্ িনেয়ািজত। 

 
িনযর্াতেনর ইিতহাস জানার উপায় 

• সহজ েখালা �� করা 
• সারভাইভােরর বয্বহৃত শে�র অথর্ �� বুেঝ েনওয়া 
• পরামশর্ না েদওয়া  
• চার ধােপর েকৗশল ( পরবত� পাতায় উি�িখত)  
• েয �িত�� হেয়েছ তার েসই িনেজর গ� জানা 
• সহায়তাকারী িক� অসমােলাচক ভি�মার �কাশ 
• �িত�� েয হেয়েছ তােক েদাষােরাপ না করা বরং সমমিমর্তার সে� তােক েবাঝার 

েচ�া করা 
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পাঠ উপাদান – ৩৪: িনযর্ািতত মিহলােদর সংকেটর সহায়তা 
 

• িনযর্াতেনর নমুনা পিরমাপ করা।  মিহলােক তার িনযর্াতেনর চারিট ঘটনার কথা বলেত 

বলা হেব; ঘটনািট �থম যখন ঘেটিছল, সা�িতক কােল যখন ঘেটেছ, সবেচেয় 

খারাপভভােব যখন ঘেটেছ, এবং  এই জাতীয় আেরা িনযর্াতেনর ঘটনা স�েকর্  । 

•  িনযর্াতেনর  িব�ািরত তথয্ েজাগাড় করা – কখন িনযর্াতনকারী িকভােব বলেছ (তার 

ক��র, মুখভি�মা); েনশার �ভাব (যিদ েথেক থােক ); শারীিরক ভি�মা ইতয্ািদ।   

• েকাথায় �থম িনযর্াতনকারী িনযর্াতন শুরু কেরিছল তার  েখাঁজ করা । 

• িনযর্ািততা েকােনা ভূিম পিরক�না ৈতির কেরেছ িকনা । 

• িক েথেক মিহলািট পালােত চাইেছ েসটা জানেত হেব।  

• একটা িনরাপদ জায়গা েপেত হেব েযখােন িনযর্ািততা েযেত পাের।  

• আেলাচনা করেত হেব মিহলার িনযর্াতনকারীেক িক বলা উিচত – সময় েশষ, িফের পাওয়ার 
স�াবয্তার শতর্ াবলী 

• ��ােনর মহড়া েদওয়া (বার বার) । 

 
দ�িতর মেধয্ যখন একজন িনযর্ািতত   
িনযর্াতনকারী অবশয্ই করেব :  

• িনযর্ািততার দািয়� �হণ করেব। 

• সম� রকেমর হয়রািন করা ব� করেব । 

• সব রকেমর  ব�সং�ার ও পীড়নদায়ক বয্বহার ব� করেব (িনেজর েথরািপ করােব)। 

• িনয়�ণ করার চািহদা সামলােনার দ�তা অজর্ ন । 

• িনেজর রাগ সামলােনা ও �� কািটেয় ওঠার প�া িশখেব । 

• পািরবািরক সমসয্ার সমাধােনর চািবকািঠ খুঁেজ েপেত হেব । 
• সামািজকীকরেণর দরুন নতুন েযৗন ভূিমকা পালন করা িশখেত হেব 
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সহায়তার িবিভ� ধাপ 
সারভাইভার েথরািপর ৫িট েমৗিলক �র হেলা – 

১. িনযর্াতেনর পিরমাপ ও িচি�তকরণ । 

২. িনরাপদ পিরক�নার উ�য়ন ও পুনরায় তা পালন। 

৩. মানিসক এমন িক িকছু ে�ে� শারীিরক আঘােতর �ভােবর সােথ মািনেয় েনওয়া। 

৪. অনয্ানয্ িনযর্াতেনর ঘটনা েযমন েছাটেবলার এধরেণর েকােনা অিভ�তার মানিসক �ভাব 

িচি�ত করা । 

৫. সহায়তার পিরসমাি�র জেনয্ ��িত । 

সাধারণত, মিহলােদর িনরাপত্তা অজর্ েন সাহাযয্ করা – যােত িতিন িনেজেক পিততা মেন না 
কেরন এবং তার সােথ আেরা �িত হওয়া েথেক িনেজেদর র�া করেত পােরন এবং িনেজেদর 
উ�িত করেত পােরন – যা �ধান িতনিট �েরর পূবর্শতর্  অনুযায়ী তােদর িনেজেদর জীবন 

সংেশাধন করেত সাহাযয্ কের । 

 

যখন সারভাইভার েথরািপর পাঁচিট   �াথিমক �র বতর্ মান, এই িবষয়িট গরু�পণূর্ ভােব 

মাথায় রাখেত হেব েয এিট একমা� পথ নয়; এটা বুঝেত সাহাযয্ কের েয �িতিট মিহলার 

িভ� িভ� অিভ�তা ও চািহদা বতর্ মান । কখেনা েকােনা ে�ে� �রগিল এেক ওপেরর সােথ 

জিড়েয় পের বা েপিঁচেয় িপিছেয় যায় বা এিগেয় যায় । উপর�, এই প�িতিট িহংসার চ�েক 

�ভািবত কের । অেনক ে�ে� মিহলারা িনেজেদর শি�শালী কের তুলেল িনযর্াতনকারীরা আেরা 

েবশী  মিরয়া বা িহংসাত্মক হেয় ওেঠ । মিহলােদর িনরাপত্তার বয্াপার সুিনি�ত করার উে�েশয্ 

এই েথরািপিট চলেত থােক ।  

 

িনযর্ািতত মিহলােদর (যােদর PTSD আেছ) মানিসক �িতর ে�� 

১। িনয়�েণর চািহদা 

২। রাগ ও ে�ােধর সীমা 

৩। েযৗন ৈবিশ�য্ ও শারীিরক ভি�মা 

৪। িব�াস ও িব�াসঘাতকতা 
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৫। আেবগীয় ঘিন�তা 

৬। স�িত ও েমাকািবলা ।  

 
েয শতর্ গেলা গাহর্ �য্ িহংসা বািড়েয় েদয় 
সামািজক 

• িল�-িভিত্তক সামািজকীকরণ  
• স�েকর্  ভুিমকাপালেনর চািহদা 
• পুরুষেদর জ�গতভােব উ�মােনর মেন করার িব�াস  
• মিহলােদর উপর পুরুেষর মািলকানার মূলয্েবাধ 
• পিরবার মােনই তা বয্ি�গত পিরম�ল ও পরুুেষর িনয়�ণাধীন 
• িববােহর রীিতনীিত ( পণ�থা ) 
• �ে�র সমাধােন িহংসােক �হণ 

 
আিথর্ক 

• মিহলারা আিথর্ক ভােব পরুুেষর উপর িনভর্ রশীল 
• �� পিরমােন টাকা খরেচর জেনয্ মিহলােদর েদওয়া 
• স�িত্তর অিধকার, সা�দািয়ক জিমর বয্বহার, জ�গত আইন, িববাহিবি�� বিবধবার 

র�ণােব�েণ প�পাতমলূক আইন 
• আনু�ািনক বা েয েকােনা বড় কােজ পুরুষেদর �াধানয্ 
• িশ�া ও �িশ�েণর বয্াপােরও মিহলােদর সীিমত  �েবশািধকার 

 
আইনগত 

• িলিখত ভােব বা  অভয্ােস মিহলােদর আইনত পদমযর্াদা কম 
• িববাহ িবে�দ, িশশুর েহফাজত, র�নােব�ন ও জ�গত আইনাবলী 
• ধষর্ণ ও পািরবািরক িনযর্াতেনর আইনত িববরণ 
• নীচু মােনর আইনত িশ�া মিহলােদর মেধয্ 
• েমেয় ও মিহলােদর �িত পুিলেশর এবং িবচােরর অমানিবক আচরণ 
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রাজৈনিতক 

• �মতা, রাজনীিত, গণ মাধয্ম, আইন ও �া�য্ িভিত্তক জীিবকায় মিহলারা অেনয্র 
অধীেন কাজ কের 

• পািরবািরক িহং�তােক  �াধানয্ না েদওয়া 
• পািরবািরক জাতীয় বয্াপার বয্ি�গত ও তা রােজয্র িনয়�েণর বাইের 
• ধম�য় আইন এর ি�তাব�ার ঝঁুিক 
• মিহলােদর রাজৈনিতক সংেঘর সীিমত অব�ান, রাজৈনিতক �হসন রেপ 
• সংগিঠত রাজৈনিতক �ণালীেত মিহলােদর �� অংশ�হণ এর সুিবধা 

 

 

 

Reference: Lenore E.A. Walker edited (1994) The Abused Woman, A Survivor Therapy 
Approach, APA Books USA 
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পাঠ উপাদান – ৩৫: আকি�ক আঘােতর ফেল স�ৃ মানিসক অসু�তা  
(বড়েদর PTSD) 

 

অেনেকর ে�ে� আকি�ক আঘাত মানিসক অসু�তার সৃি� কের। এই অসু�তােক বলা হয় 

েপা� �মািটক ে�স্ িডস্অডর্ ার। PTSD িচনেত পারার ল�ণ : 

১। আকি�ক আঘােতর ঘটনার �ৃিত বাের বাের মেন পড়া 
- বাের বাের িফের আসা �ৃিত যা চাইেলও সরােনা যায় না 
- �ে�র অভাব 
- বয্ি�র মেন হয় েযন বাের বাের আঘােতর অিভ�তা ঘেটই চেলেছ 
- ঘটনার একবছর পর আবার অিভ�তা মেন আসা এবং বয্বহািরক পিরবতর্ ন েদখেত 

পাওয়া। এেক  বাৎসিরক �িতি�য়া বলা হয়। 
 

২। পিরি�িতর স�ুখীন না হওয়ার  ল�ণ 

- আঘাত/অতয্াচার স�ণূর্ ভুেল যাওয়া 
- েসই সম� পিরি�িতর স�ুখীন না হওয়ার �বণতা যা মানিসক আঘাতেক মেন 

কিরেয় েদয় 
- ভুেল যাওয়া (Psychogenic Amnesia) 
- সবিকছুেতই ইে� বা আ�েহর অভাব  
- অনয্ মানুষেদর েথেক দরূ� বজায় রাখার েচ�া 
- েবিশর ভাগ ে�ে� েকােনা েকােনা আেবগ অনভুব করেত না পারা 
- সবিকছু েযন �ংস হেয় যােব এরকম ভাবনা 

 
৩। অিত সেচতনতার ল�ণ 

- তী� উে�গ, উে�গজিনত অসু�তা, আত�, ভয় 
- ঘুম না আসা বা িঠকঠাক ঘমু হওয়ার অসুিবধা 
- িবরি� বা রােগর উ� �কাশ 
- মেনােযােগর অভাব 
- তী� সতকর্ তা, অতয্িধক েবিশ চমেক যাওয়া 
- েয সব ঘটনার আঘােতর ঘটনার সােথ সাদশৃয্ আেছ, েসগিল স�েকর্  অতয্িধক 

�শর্কাতর হওয়া 
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৪। অনয্ানয্ ল�ণ 
- দীঘর্�ায়ী শারীিরক ল�ণ এবং মানিসক ক� 
- েযৗনি�য়ায় অসিুবধা/ অনীহা 
- অপরাধেবাধ, ল�া, অনুভূিতর অভাব, আত্মহতয্ার েচ�া 
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পাঠ উপাদান – ৩৬: আকি�ক আঘাত েথেক েসের ওঠা 

 

আকি�ক আঘাত বা ‘�মার’ অিভ�তার এেকবাের গভীের রেয়েছ অ�মতা ও িবি��তার 

েবাধ। আকি�ক আঘােতর �ভাব কািটেয় ওঠার জনয্ তাই সারভাইভারেদর �েয়াজন �মতায়ন 

ও নতুন স�কর্  ৈতরী।  

 
সাহাযয্কারীেদর মেন রাখেত হেব িবপযর্য় েপিরেয় আসা মানষু বা সারভাইভােরর কাছ েথেক 
�মতা চেল যায় এমন েকান পদে�প েনওয়া যােব না। তার িনেজর বা অনয্েদর �িতর 
স�াবনা থাকেল বা িনেজর েখয়াল রাখার েকান �মতা না থাকেল তেবই একমা� তার মত 
না থাকেলও তার সরু�ার জনয্ েকান পদে�প েনওয়া েযেত পাের। েসরকম ঘটেলও 

সারভাইভােরর ইে�গেলা জানেত হেব, পদে�পগেলা তােক জানােত হেব এবং বয্াপারটা েয 

সামিয়ক েখয়াল রাখেত হেব। 
আকি�ক আঘাত কািটেয় ওঠার পেথ িতনিট �র রেয়েছ  
 

১। িনরাপত্তা 

এই �েরর ল�য্ হল সারভাইভােরর িনরাপত্তা সুিনি�ত করা। 

তার জনয্ িন�িলিখত িবষয়গেলা েখয়াল রাখেত হেব -  

ক) �মার ল�নগেলা িচি�ত কের বয্াি�েক জানােত হেব। িনেজর ক� বা সমসয্াগেলার  

স�ে� তথয্ েপেল বয্ি�র �মতায়েনর পথ পির�ার হয়। সাহাযয্ চাওয়া ও �হন করা েয 

সাহেসর বয্াপার তা সারভাইভারেক জানােত হয়। 

খ) সারভাইভার যােত িনেজর জীবেনর ওপর আেরা েবিশ িনয়�ন িফের পান তার েচ�া 

করেত হয়। ওষুধ, মানিসক চাপ সামলােনার িবিভ� উপায়, সুর�ার পিরক�না ৈতির এবং 

কাউে�লেরর সে� ভরসার স�কর্  গেড় েতালা এর অ�ভুর্ �। 

গ) সরুি�ত পিরেবশ গেড় তুলেত সাইভারভারেক সাহাযয্ করেত হয়। �েয়াজন হেল আ�য়�ল, 

পুিলশ বা আইিন পরামশর্ েদওয়ার মত মানষুেদর সে� েযাগােযাগ কিরেয় িদেত হেব। ভিবষয্েতর 
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সুর�ার জনয্ পিরক�না করা ও িতিন যােত ভরসােযাগয্ মানুষেদর সে� েযাগােযাগ রাখেত 
পােরন তার বয্ব�া করার কােজও সারভাইভােরর সহায়তার �েয়াজন হেত পাের।  

 

২। �ৃিত ও েশাক 

িনরাপত্তা সুরি�ত হেল তেবই এই �ের �েবশ করা যায়। এই �েরর ল�য্ হল আ�িমক 

আঘােতর �ৃিতেক সারভাইভােরর জীবন কািহনীর সে� অ�ীভূত করা। 

এরজনয্ �েয়াজন –  

ক) কািহনীর পুনিনমর্ানঃ- আকি�ক আঘােতর আেগকার জীবেনর স�েকর্  জানা, �মার 

অিভঞতার িবশদ িববরণ (শারীিরক �িতি�য়া সহ) 

খ) আকি�ক আঘােতর �ৃিতর রুপা�রঃ- বয্ভািরক েকৗশল, ে�ােসিসভ িরলয্া�েসশন, দেল 

কাউে�িলং বা ওষুেধর �েয়াজন হেত পাের। 

গ) �িতর জনয্ েশাক করাঃ- কাউে�লেরর কােছ িনরাপেদ িনেজর ে�াধ �কাশ করেত পারেল 

সারভাইভােরর অসহায় ে�াভ ধীের ধীের সে�াষজনক রােগ রপা�িরত হেত পাের।  

 

৩। নতুন সংেযাগ ৈতরী 

এর �েরর ল�য্ নতুন সৎতা ও জীবেনর নতুন উে�শয্ ৈতরী।  

• লড়াই করেত পারা। ‘আিম অেনক শি�র অিধকারী —মানিসক এবং শারীিরক েযটা 

আমােক আমার আঘাত েথেক েবিরেয় আসেত সাহাযয্ কেরেছ।  

• েমেন েনওয়া েয েসই শি�গিল জীবনেক আবার নতুন কের গড়েত পাের। (এতদরূ 

পযর্� যখন আিম এেসিছ, আেরা দেূর েযেত পারব।) িনেজর �শংসা করা, নতুন ধরেনর 

বয্বহােরর বা অনভূুিতর �কাশ, িনেজেক উ��ু করা, নতুন েযাগােযাগ ৈতরী, সমসয্া 

সমাধান, এবং  �� সমাধান করা। 

• বা�বেক বুেঝ এিগেয় যাওয়ার পিরক�না করেত সাহাযয্ করা — ল�য্ িনধর্ারণ করা, 

পড়ােশানা, অথর্ উপাজর্ েনর িশ�া�হণ, আইন এবং অথর্ৈনিতক সাহাযয্, স�কর্  �াপন 

ইতয্ািদ। 
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• বয্ি�গত লড়াইেক সমাজ পিরবতর্ েনর হািতয়ার কের েতালা, সামািজক বদলেক জীবেনর 

ল�য্ কের েতালা। 

 

 

 

 

Reference: 

Trauma and Recovery by Judith Herman, M.D., Associate Clinical Professor of Psychiatry at the 

Harvard Medical School and Director of Training at the Victims of Violence Programme at 

Cambridge Hospital. 
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পাঠ উপাদােনর ষ� ভােগর ভূিমকা  
সমাজকম�েদর মানিসক �া�য্র সে� সংি�� িবষয় 

 
 
এই অংেশর পাঠ উপাদােনর উে�শয্ হল সমাজকম�েদর মানিসক �া�য্ সং�া� চািহদার �িত 
েখয়াল রাখা ও সহায়তা েদওয়া। িবপযর্য় েপিরেয় আসা মানষু বা সারভাইভারেদর পনুবর্াসেনর 

মত জিটল ও কিঠন িবষয় িনেয় এই সমাজকম�রা কাজ কেরন। এই কােজর অংশ রেপ তােদর 

কখনও সারভাইভারেদর সে�, কখনও তােদর পিরবার বা �িতেবশীেদর সে�, সরকাির কম�েদর 

সে� েযাগেযাগ �াপন কের আেলাচনা চালােত হয়। এই �ি�য়া অতয্� জিটল। এর ফেল 

কখনও কখনও সমাজকম�েদর মেন রাগ, হতাশা, িনরুদয্ম ও মানিসক চাপ ৈতির হয়, যা 

খুব �াভািবক। জরুির িবষয় হল, এসেবর মেধয্ও িনেজর ভােলা থাকা ও আেবগগেলা 

সামলােনার উপায় েবর করা। সমাজকম� িনেজ যিদ মেন কেরন, িতিন এত েবিশ চােপর মেধয্ 

আেছন েয, তাঁর ভােলা থাকার েবাধ �ু� হে� এবং িতিন তা েমাকািবলা করেত অ�ম, তেব 

তাঁর পে� সারভাইভারেক স�মতার িদেক পিরচালনা করা অস�ব। মানিসক �া�য্ সেচতন 

েকয়ারিগভােরর পে�ই সারভাইভােরর মানিসক �াে�য্ পুি� েজাগান স�ব। তাই এই অংেশর 

পাঠ উপাদােন রাগ, মানিসক চাপ, বানর্ আউট ও অবসাদ িচি�তকরেণর মত িবষয়গেলা 

অ�ভুর্ � করা হেয়েছ। 
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পাঠ উপাদান – ৩৭: রাগারািগর পিরি�িত সামলােনা  
 

রাগ কী ? 

 
�েতয্কিট মানুষ িবিভ� সমেয় িবিভ� মা�ার রােগর বা ে�ােধর অনভূুিত উপলি� কের থােক।  

মানব অিভ�তার খুব সাধারণ একটা অংশ এই রাগ। িবিভ�  �সে� রােগর উৎপিত্ত ঘেট 

থােক, েযমন-  অনয্ায় আচরেণর অিভ�তা, েকােনা সমােলাচনা শুনেল, অথবা যা চাওয়া হয় 

তা না পাওয়া। রােগর অিভ�তােক একিট পিরসেরর মেধয্ েফলা যায়, সামানয্ িবরি� েথেক  

হতাশা,  �িতিট অব�াই উেত্তজনা মলূক ি��তার সিৃ� কের।  এমনিক বা�েব, যা ঘেট চেলেছ 

তােত অস�ি� হেল তা েথেক একেঘেয়িম পযর্� রােগর উ�ব ঘটায়। 

        

রাগ বা ে�াধ যখন একিট �াকৃিতক অনভুুিত হয়  মানুেষর জেনয্, তখন তা মানব জািতেক 
িনেজর কৃতকমর্ বা বলা কথার জেনয্ অনুেশাচনা না কের সমােজ সসু্হ ভােব থাকেত আেরা 
সুদ� কের েতােল। 

       

মােঝমেধয্ রাগ েকন �েয়াজন হয়? কারণ রাগ বয্তীত আমরা অনয্ায় বা অসাধতুার িবরুে� 

রুেখ দাঁড়ােত পাির না।  রাগ হেলা আমােদর অভয্�রীণ  সংেকত �িন যা আমােদর মেন 

কিরেয় েদয় িকছু একটা ভুল হে�।  দভুর্ াগয্বশত, কখেনা কখেনা রাগী মানষু কম গরু�পণূর্ 

কারেণও েরেগ যায়।  

 
রাগ হল একিট েগৗণ আেবগ 
অেনেকই রাগ বা ে�াধেক েগৗণ ে�ণীর আেবগ িহেসেব উপলি� কেরন না।  এর মােন িক? 

ব�ত, �াথিমক আেবগ েযমন, ভয় বা দঃুখেক রােগর েভতের েদখেত পাওয়া যায়।  উে�গ 

ও দিু��া ভেয়র অ�গর্ত এবং দঃুখ আেস হারােনার অিভ�তা, হতাশা ও আত্মিব�াসহীনতা 

েথেক। 
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এই ভয় বা দঃুখ অনভুুিতগিল সাধারণ মানুেষর জেনয্  অ�ি�দায়ক, যা মানুষেক এসুরি�ত 

ও অিনয়ি�ত কের েতােল।  এসব কারেণ মানুষ সাধারণত এই আেবগ গিল এিড়েয় চেল 

যতটা স�ব। আর এটাই অবেচতেন রােগ পিরণত হয়। রাগ এই �াথিমক আেবগ দিুটর 
িবপরীেত েথেক মানুষেক  অসরুি�ত বা অসহায়তার তুলনায় অেনক েবিশ সি�য়তার �ীিত 
ঘটায়। মূলত, রাগ অসুরি�েতর িবপরীেত িগেয় �মতা ও িনয়�েনর মােন ৈতির কের।  

 

আমােদর েকন রাগ সামলােনা �েয়াজন ? 

রাগ হেলা একটা শি�শালী এবং �মতাস�� আেবেগর  িবে�ািরত রপ। মানুষ িবিভ� 

কারেণ েরেগ যায় এবং তা িবিভ�ভােব �কাশ কের থােক।  িকছু িকছু বয্ি� েরেগ িগেয় 

িহংসাত্মক হেয় ওেঠ আবার েকউ বা েরেগ িগেয় িনেজই অনুভুিত িনয়�েণ েরেখ শা� থােক।  
েরেগ যাওয়া একটা খবুই সাধারণ বয্াপার িক� িকছু কারণ বশতঃ মানষুেক রাগ িনয়�ণ 
করা �েয়াজন, েযমন –  

•  রাগ স�েকর্ র �িত কের। যখন একজন বয্ি� কােরার উপর েরেগ যায় তখন েস 

অেযৗি�ক কমর্কা� করেত থােক অেনয্র �িত। সবেচেয় েবােরা বয্াপার,  েবদনাদায়ক 

কথাবাতর্ া স�কর্ েক �ভািবত কের। একিট �চিলত প�িত হেলা, েরেগ িগেয় কাউেক 

িকছু বলার আেগ ১ েথেক ১০ পযর্� গণনা করা।  

 
• যিদ  েকােনা বয্ি� সবর্দাই েরেগ থােক এবং িনেজর রাগ িনয়�ণ করেত বা সামলােত 

না পাের , তেব তার শারীিরক �িতর স�াবনার সৃি� হয়।  �াভািবক শরীের েরেগ  

েগেল মাথা য�না, িবষ�তা, িন�াহীনতা, এবং হজেম েগালেযাগ েদখা যায়।  যখন 

েকােনা বয্ি� েরেগ যায় তার মেধয্ ে�াক হওয়ার স�াবনা েবেড় যায়, র�চাপ বিৃ� 

পায়, এমন িক হাটর্  অয্াটােকরও স�াবনা বািড়েয় েতােল।  

•  রাগ েকােনা বয্ি�েক তার েক�িব� ুেথেক সিরেয় িদেত পাের।  বািড়েত যিদ েকউ 

সবসময় েরেগ থােক, তেব েসই বয্ি� তার পিরবােরর সােথ ভােলা সময় কাটােত পাের 

না। আবার কমর্ে�ে� েরেগ থাকেল কমর্দ�তার উপর �ভাব েফেল,  সহকম�েদর সােথ 



Page 104 of 118 
 

স�কর্  খারাপ হেয় পের, এমনিক অেনক ে�ে�  িনেজর কােজর দাম িদেত হয় এই 

েরেগ যাওয়ার জেনয্।  

 

• যিদ েকােনা বয্ি� সবর্দাই েরেগ থােক তেব েসই বয্ি�েক অনয্রা িকভােব �হণ করেব, 

এর উপর বােজ �ভাব পের। পিরবার ব�ুবা�ব ও সহকম�েদর কােছ কখেনাই িনেজেক 

রাগী মানষু বেল িচি�ত হেত েদওয়া িঠক নয়। এর ফেল সবার মেধয্ বয্ি�র েথেক 

দেূর দেূর থাকার �বণতা েবেড় যােব। 

 
রাগ হয়েতা একটা সাধারণ িবষয় িক� এেক যিদ িনয়�ণ করা না যায় তেব তা আেবগ 
সং�া�, মানিসক, শারীিরক, ও সামািজকভােব �ভািবত কের।  অেনক ে�ে� রাগেক দমন 
করা উিচত কারণ অিতির� রাগ িবষ�তার কারণ হেত পাের এবং তা েযেকােনা সমেয় 
অেনক মানুেষর উপর িব�ািরত হয়। সবেচেয় ভােলা উপায় হেলা  �া�করভােব রাগ �কাশ 

করা।  একিট প�া হল  দশৃয্পট েথেক সের িগেয় কথা বলা এবং যখন েবাঝা যাে� রাগ 

িনয়�ণ হারাে� তখন িনেজেক শা� রাখা।  এছাড়াও  কাউে�িলং বা ডা�ােরর সাহাযয্ েনওয়া 

েযেত পাের।  সবেচেয় গরু�পূণর্ হেলা রাগ েযন বয্ি�েক ছািপেয় না যায়। উে� বয্ি� েযন 

রােগর ঊে�র্ থােক। এভােব বয্ি� রােগর েনিতবাচক িদকগেলার জেনয্ ক� পাওয়া েথেক 

িবরত থাকেত পাের।  

 
রােগর সােথ িকভােব কাজ করা যায় 
যখন েকােনা বয্ি� েরেগ যায়, �� বা ভীষণভােব, তখন একমুহূেতর্ র জেনয্ িনেজেক েদেখ 

েনওয়া েয িনেজর েকােনা �াথিমক আেবগ এই রােগর কারণ িকনা। যিদ এটা বুঝেত খবু 

অসুিবধা হয় িক� তবওু রাগ বতর্ মান, তখন িনেজর িচ�াগেলােক িবে�ষণ কের েদখেত হেব 

,েযন েসগেলা সব আেবেগর �ালািন। এটা মেন রাখেত হেব েয �াথিমক আেবগ েযমন ভয় 

বা দঃুখ রােগ রপা�িরত হেল, তা �ত ও অবেচতন থােক। রােগর অনভুুিত হয়েতা েকােনা 

বয্ি�র ম�াগত অেভয্স, এর অথর্ হেলা রােগর অভয্�েরর অ�িনর্িহত আেবগ বা 

অনুভুিতগেলােক িচনেত আেরা েবিশ সময় েনওয়া। 
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ভয়, দঃুখ বা উভেয়র সােথ কাজ করেত  েগেল বয্ি�েক িনেজর রাগ স�ে� আেরা েবিশ 

সেচতনতা অজর্ ন করেত হেব।  েযমন, বয্ি� তার েকােনা অমীমাংিসত িবষাদ িচি�ত করেত 

পারেলন। িকংবা বয্ি� ল�য্ করেলন েয িতিন িনি�ত েকােনা পিরণিতর কথা েভেব ভয় 

পান। এটা একটা ভােলা তথয্ কােজ লাগােনার জেনয্, যা রােগর েচেয় গভীর েকান চািহদােক 

িচি�ত করেছ।  

 

 
Reference: 

Psychology Tools: What is Anger? A Secondary Emotion https://healthy psych.com 

 

 

 

 

 

  

https://healthy/
http://psych.com/
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পাঠ উপাদান – ৩৮: মানিসক চাপ সামলােনা 

 

মানিসক চাপ িক ? 

 
েকান পিরবতর্ েনর সে� মািনেয় েনওয়া বা তার সাড়া েদওয়ার জনয্ শরীের েয �িতি�য়া হয় 
তােক চাপ বেল।এই �িতি�য়া শারীিরক, মানিসক এবং আেবগগত হেত পাের।  মানিসক চাপ 

ৈদনি�ন জীবেনর অ�। েকান মানুষ তার পিরেবশ, িনেজর শরীর এবং িনেজর ভাবনা েথেক 

ও চােপর অিভ�তা লাভ করেত পােরন। এমনকী পেদা�িত বা িশশুর জে�র মত ইিতবাচক 

ঘটনা ও মানিসক চাপ ৈতির করেত পাের। 
চােপর অিভ�তার মধয্ িদেয় যাওয়া এবং তার �িতি�য়ার সাড়া েদওয়ার জনয্ মানুেষর শরীর 
গিঠত। চােপর িকছু ইিতবাচক ভূিমকাও মানব জীবেন েদখেত পাওয়া যায়, েযমন সতকর্  থাকা 

িবপদ এিড়েয় চেল অনেু�রণা ইতয্ািদ। যখন একজন মানুষ �মাগত বাধার মধয্ িদেয় চেলন 

এবং একািধক চােপর পিরি�িতর মেধয্ অবকাশ বা িব�ােমর েকান অবসর পান না, তখন 

তার জনয্ চাপ �িতকর হেয় ওেঠ। এর ফেল অিতির� মা�ায় কাজ কের �াি� ও চাপজিনত 

উৎক�া সৃি� হয়। চােপর পিরি�িতর সে� েমাকািবলা করার জনয্ শরীের েয সব পিরবতর্ ন 

হয় তা ঘটায় অেটােনািমক �ায়তু�। এই শারীিরক �িতি�য়া 'লেড়া অথবা পালাও'  (fight 

or flight) �িতি�য়া বলা হয়। দীঘর্িদন চলেল এই �িতি�য়ার কারেণ শরীর �িত�� হেত 

থােক — শারীিরক ও মানিসক উভয় ভােবই। 

 
চােপর কারণ 
েকান পিরি�িতেত যা করণীয় বা দািব / �তয্াশা তা যিদ দািব পুরেণর স�দ বা িরেসােসর্র 

েচেয় েবিশ হেয় যায় তেব চাপ ৈতরী হয়। দািবগেলা বাইেরর উৎস েথেক আসেত পাের েযমন 

কােজর চাপ, পািরবািরক সংকট, পরী�া ইতয্ািদ। অথবা একজন মানুেষর িনেজর েভতর 

েথেকও সৃি� হেত পাের েযমন উ�াকা�া, িনখুতঁ করার জনয্ �বণতা, সবিকছু িনয়�েণর 

চািহদা ইতয্ািদ। চােপর উৎস যিদ বাইেরর হয় েসে�ে�ও েদখা যায় েয েভতেরর েকান ি�গার 

তার সে� যু� থােক, যার জনয্ একই ধরেনর বাইেরর উৎস েথেক স�ৃ চােপ িবিভ� মানষু 
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িবিভ� ভােব সাড়া েদয়। েকান পািরবািরক সংকেটর পিরি�িতেত েদখা যায় েয সবাই সমান 

মানিসক চােপ েভােগ না। 

 
মানিসক চােপর �ভাব 
দীঘর্কালীন মানিসক চাপ �েতয্ক মানুেষর উপর েনিতবাচক �ভাব েফেল যােক মানিসক 
চাপজিনত ক� 'িডে�স'  বলা হয়। িডে�স শরীেরর �াভািবক ছ� ন� কের, মানিসক 

চােপর ল�ণ সৃি� কের েযমন মাথাবয্থা,  হজেমর সমসয্া,  উ�র�চাপ,  বকুবয্থা,  

েযৗণসমসয্া, ঘুেমর সমসয্া খাওয়ার সমসয্া ইতয্ািদ। গেবষণা েথেক জানা েগেছ মানিসক চােপর 

কারেণ িবিভ� অসখু সিৃ� হেত বা বৃি� েপেত পাের।  

  

মৃতুয্র �ধান ছয়িট কারেণর সে� চােপর স�কর্  আেছ — হৃযে�র অসু�তা, ককর্ টেরাগ / 

কয্া�ার,  ফুসফুেসর সমসয্া,  দঘুর্টনা,  িলভার িসেরািসস এবং আত্মহতয্া। 

  

চাপ েথেক মিু� পাওয়ার জনয্ অেনেক িবিভ� রকেমর েনশায় জিড়েয় পেড়ন। এর মেধয্ েবিশ 

েদখা যায় খাদয্,  পানীয় (মদ),  তামাক,  �াগ,  জয়ুা,  েযৗন বয্বহার, েকনাকাটা ও 

ই�ারেনেটর েনশা। এই সব বয্বহার মানুেষর জীবেন পরবত�কােল জিটলতা আেরা বািড়েয় 

েতােল। ফেল চােপর েমাকািবলা করেত িগেয় েসই মানুষিটর মেন হয় িতিন েযন চ�বূয্েহ 

আটেক পেড়েছন।  

  

মানিসক চােপর �ভােব উৎক�া, অি�রতা, িনরুৎসাহ, িবরি�, রাগ, দঃুখ, হতাশা ইতয্ািদ 

আেবগ এবং অবসাদ সিৃ� হেত পাের। 

  

মানিসক চােপর বয্বহািরক �কাশ হেত পাের খবু কম বা েবিশ খাওয়া, মদ বা তামােকর 

েনশা করা, রােগ েফেট পড়া, সামািজক েমলােমশা কিমেয় েদওয়া ইতয্ািদ। 
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অথর্াৎ আমােদর শরীর, মন, স�কর্  ও উৎপাদনশীলতার ওপের মানিসক চােপর িবিভ� ধরেণর 

�ভাব েদখা যায়।  

 

িক িক ল�ণ েদেখ মানিসক চাপ েচনা েযেত পাের? 

দীঘর্�ায়ী মানিসক চাপ শরীেরর �াভািবক �িতেরাধ বয্ব�ােক �য় কের েফেল। এর ফেল 

িবিভ� ধরেণর ল�ণ েদখা েযেত পাের। তার কেয়কিট িনেচ উি�িখত হল - 

o সারা গােয় বয্থা-েবদনা 
o মাথাবয্থা 
o হজেমর সমসয্া বা অ�েলর সমসয্া 
o িখেদর ভাব কেম বা েবেড় যাওয়া 
o েপট খারাপ হওয়া, আমাশা 
o েচােখ পড়ার মেতা ওজন েবেড় বা কেম যাওয়া 
o ঘুেমর সমসয্া 
o কাঁধ-ঘাড়-গলার মাংসেপশীেত টান ধরা 
o বুক ধড়ফড় করা 
o হাত েঘেম ঠা�া হেয় যাওয়া 
o হাত-পা কাঁপা 
o অ� কােজই �াি� অনভুব করা 
o েযৗনসমসয্া 

 

 
মানিসক চাপ সামলােনার উপায় 
মানিসক চাপ সামলােত পারেল জীবেন �া�য্ ও সুেখর মা�া বৃি� পায়। এই উপায়গিল আপনার 

কােজ লাগেত পাের -  

1. িনেজর ও অনয্েদর কাছ েথেক আপনার যা যা �তয্াশা আেছ েসগেলা েভেব েদখুন। 

অবা�ব �তয্াশার পিরবেতর্  বা�ব �তয্াশা ৈতির করুন। 

2. আপনার দিু��াগেলা ভরসােযাগয্ েকান মানুষেক খুেল বলনু এবং/ অথবা িলেখ রাখুন। 
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3. ইিতবাচক মানিসকতা ধের রাখেত েচ�া করুন। 

4. জীবেনর িকছু িকছু ঘটনা েয আপিন িনয়�ণ করেত পারেবন না তা েমেন িনন। 

5. আ�মণাত্মক না হেয় অয্াসািটর্ ভ হেয় আপনার অনভূুিত, মত বা িব�াস �কাশ করুন। 

রাগারািগ করা, �তয্াঘাত করা বা িনি�য় থাকার েচেয় অয্াসািটর্ ভ হওয়া েবিশ 

কাযর্করী। 

6.  িরলয্াে�শন প�িত িশেখ অভয্াস করুন; ধয্ান, েযাগ বা তাই-িচ েকানটা আপনার 

জনয্ সুিবধাজনক খুঁেজ েদখনু। 

7. িনয়িমত বয্ায়াম করুন। তরতাজা শরীর মানিসক চাপ সামলােত েবিশ সহায়ক। 

8. সময় মেতা পুি�কর খাবার খান। 

9. কাযর্করীভােব সময় বাঁচােনার উপায়গেলা িশেখ �েয়াগ করুন। 

10. িকছু িবষেয় ‘না’ বলেত িশখুন।  

11. আপনার শেখর জনয্ সময় েবর করুন। 
12. চােপর শারীিরক �ভাব কািটেয় ওঠার জনয্ শরীেরর েয পযর্া� িব�াম ও ঘুেমর 

�েয়াজন আেছ তা েখয়াল রাখুন। 

13. মানিসক চাপ কমােনার জনয্ মদ, েনশার ব� বা বয্বহািরক অভয্ােসর �ার� হেবন 

না। 

14. �েয়াজেন সামািজক সহায়তা চান। আপিন যােদর ভােলাবােসন তােদর সে� িকছু সময় 

কাটান। 
15. মানিসক চাপ সামলােনার িবিভ� উপায় জানেত �িশি�ত মেনািবদ বা মানিসক 

�া�য্কম�র সহায়তা িনন। 
 

 
Reference: 

Adapted from: What is Stress (Cleveland Clinic) 
https://my.clevelandclinic.org/health/articles/11864-stress 

  

 

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/11864-stress
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পাঠ উপাদান – ৩৯: িনেজর বানর্আউেটর মুলয্ায়ন 
 

বাণর্ আউট হল শারীিরক, আেবগগত ও মানিসক �য়। এর ল�ণ হল অতয্িধক শারীিরক 

�াি�, িনরাশা ও অসহায়তার অনভূুিত, িনেজ, অনয্েদর, জীবেনর ও কােজর �িত েনিতবাচক 

মেনাভাব সিৃ�। অপরাধেবাধ, িনেজর �িত তু�তার েবাধ, অ�মতা ও বয্থর্তার েবাধ �বল 

থােক। - আয়লা পাইন ১৯৯৩ 

  
আপনার  িনেজর  বতর্ মান  ল�য্গেলা  িলেখ  েফলনু  এবং  তারপর  েযগেলা  একমােসর  
েবিশ  সময়  ধের  চলেছ  েসগেলােত  দাগ  িদন   – 

 
শারীিরক 

1. �াি� বা �েয়র েবাধ 
2. িখেদ বা ওজন বাড়া/ কমা সং�া� সমসয্া 

3. ঘুেমর বয্াঘাত 
4. �া�য্ সং�া� অসুিবধা, দিু��া 

5. েযৗন  ই�ার  বা  শি�র  �াস 
6. অসু�তাজিনত ছুিট েবিশ িনেত হে� 
7. বয্ায়ােমর ই�া কেম যাওয়া/  শরীেরর যত্ন েনওয়ায় অনীহা   

8. মদ, তামাক বা মাদক বয্বহােরর মা�া বৃি� 

9. েনশার অভয্াস িফের আসা 
 
আেবগজিনত  ও  আচরণগত 

1. আেবগ �কাশ করেত না পারা 
2. কেয়ক  স�াহ  ধের  অবস�  েবাধ  করা 
3. বহিদন  ধের  অেনয্র  �িত  রাগ  বা  িবে�ষ  পুেষ  রাখা 
4. বারবার  উি��  েবাধ  করা 
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5. একাকী�  ও  িবি��তা  েবাধ 
6. সারা�ণ  ফাঁকা  উে�শয্হীন  েবাধ  করা 
7. িরলা�  হেত  ও  িনেজেক  েমেল   ধরেত অসুিবধা 
8. েনিতবাচক মানিসকতা ও ভাবনা   
9. ফলাফেলর কথা মাথায় না েরেখ হঠকারী বয্বহার 
10. অিনয়ি�ত শারীিরক বা েমৗিখক আ�াসন/ রােগ েফেট পড়া 

11. িনেজর ভােলা হেয় ওঠার েচ�া �মশ কেম যাওয়া 
 
পািরবািরক  ও  সামািজক 

1. আত্মীয়�জন  ও  পািরবািরক  কাজকেমর্  উৎসােহর  ঘাটিত 
2. পিরবােরর  সদসয্েদর  ওপর  সহেজই  েরেগ  ওঠা  িবর�  হওয়া 
3. �কৃত  কারণ  ছাড়াই  বািড়  আর  পিরবার  েথেক  সের  থাকা 
4. িব�ােমর  জনয্  ছুিট  েনওয়া  বা  তা  উপেভাগ  করার  অিন�া 
5. আত্মীয়  ও  ব�ুেদর  সােথ  আন�  উপেভাগ  করায়  অ�ি�েবাধ 
6. একলা  সময় কাটােনা  বািড়েয়  েদওয়া 
7. সমসয্া এড়ােত অিতির� সময় ধের দরূদশর্ন/ ই�ারেনট েদেখ সময় কাটােনা 

8. জীবেনর  িকছু  বড়  বদেলর  ফেল  গভীর  মানিসক  চাপ   (েযমন  জ�মতুৃয্,   

আিথর্ক  �িত) 

9. যারা  আপনার  উপর  িনভর্ রশীল  তােদর  �েয়াজেনর  কথা  শুনেত  অ�ম  হওয়া 
10. ধম�য়  িব�াস  বা অনু�ােন  পালেন  উৎসােহর  অভাব 

 
কাজকমর্  স��ীয় 

1. কােজ  যাওয়া  স�ে�  ভীিত  েবাধ  অথবা  কােজ  উৎসােহর  অভাব 
2. অসু�তার  জনয্  বা  হটাৎ  ছুিট  েনওয়ার  �বণতা  বৃি� 
3. ধীরগিতেত  কাজ,  কােজর সময় েশষ হবার আেগই কমর্�ল তয্াগ 

4. �েয়াজন  েশানা  তােদর  চািহদাপুরেণর  েচ�া  করার  �মতা  কেম  যাওয়া 
5. কােজর  জায়গায়  সময়  ন�  করা  বা  যা  করণীয়  তা  করেত  না  পারা 
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6. কমর্ে�ে�  সহকম�,   কতৃপ�  বা  কমর্সং�া  স�ে�  িবে�ষমূলক  ধারণা  বৃি�,   
অিভেযাগ 

7. কােজ  অসে�াষ  অথচ  পিরবতর্ েনর  েচ�া  না  করা 
তািলকােত  েনই  এমন  েকান  ল�ন  আপনার  থাকেল  তা  িলেখ  রাখুন।  আপনার  
তািলকা  িফের  েদখার  সময়  েয  ল�ণগেলা  আপনার  মেধয্  থােকই  েসগেলার  তী�তা  
ও  েসগেলা  কত  ঘনঘন েদখা যায় তা মলুয্ায়ন করুন।  েসখান  েথেক  একটা  নকশা  
��  হেত  পাের  যা  আপনােক  বুঝেত  সাহাযয্  করেব  েয  আপনার  বানর্আউট  
হওয়ার  স�াবনা  আেছ  িকনা। থাকেল  গরু�  িদেয়  বানর্আউট  �িতেরাধ  করার  

উপায়  কােজ  লাগােত  হেব। 

 

বানর্আউট হেল কী করণীয়? 

 

েকান  েকান  ল�ণ  েয  বানর্আউেটর  েচেয়ও  েবিশ  গরুতর  সমসয্া  ‘অবসাদ’ েক  

িনেদর্শ করেত পাের েস  িবষেয় সেচতন  থাকা জরুির।  েস  ে�ে�  িবেশষে�র   

(মেনািচিকৎসক) পরামশর্  িনেত হেব। অেনকগেলা ে�ে� িনেজ সামলােত  পারেলও  অনয্েদর  

কাছ  েথেক  সহায়তা  েনওয়া  জরুির। 
অবসাদ  না  হেয়  বানর্আউট  হেয়  থাকেল  েভেব  ি�র  করুন  এই  সমসয্ার  েমাকািবলা  
করার  জনয্  যেথ�? িকছুে�ে�  সামানয্  বদল করেল  আর  সময়  িদেলই  িক  সমসয্াগেলা  

সামলােনা  যােব?  ছুিট  িনেল  িকছুিদেনর জনয্  িকছু  কাজ  ব�  রাখেল  িক  িকছু  

সুরাহা  হেব?  কমর্ে�ে�  আপনার  উপের  িযিন  আেছন  তার  সে�  কথা  বেল দািয়ে�  

পিরবতর্ ন  করার  �েয়াজন  আেছ  িক ?  বাড়িত  যা  যা  চলেছ  তােত  বদল  আনার   

জনয্  আপিন  িক পিরবােরর  সে�  আেলাচনা  করেবন?  
েয  সব  িবষয়  িনেয়  আপনার  মানিসক  চাপ  ৈতরী  হে�  েসগেলা  িনেয়  ভাবেত  
েগেলই  আপনার  খুব দিু��ায়  শুরু  হেল  বা  িদেশহারা  লাগেল  এমন  কারুর  সে�  
কথা  বলুন  যােক  আপিন  ভরসা  কেরন।  ভরসােযাগয্  েকান  আত্মীয়,   ব�ু,   সহকমী  

বা  কাউে�লেরর  সে�  েসগেলা  িনেয়  আেলাচনা  করুন।  এইরকম  সমেয়, িবেশষত  
যিদ  চাকির  বদল  বা  স�কর্   েথেক  েবিড়েয়  আসার  মত  বড়  েকান  পিরবতর্ ন  
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করার  কথা  আপনার  মাথায়  থােক  তেব  অনয্  কারুর  িনরেপ�  দিৃ�ভি�  আপনােক  
সহায়তা  করেব।  সহায়তা  পাওয়ার  জনয্  অনয্েদর  সে�  েযাগােযাগ  বজায়  রাখুন। 

 

ভােলা  থাকার  চািবকািঠ - জীবেন  ভারসাময্  বজায়  রাখা 
বানর্আউট  �য়  এিড়েয়  চলেত হেল জীবেন একধরেনর পিরিমত ভারসােময্র েবাধ বজায় 
েরেখ চলেত হয়। পিরিমত বলাহেল এই  কারেণ  েযেহতু  কখনও  কখনও  ভারসােময্র  

অভাব  ঘেট  থাকাটা  �াভািবক। 
মানিসক চােপর সে� েমাকািবলা করার কাযর্করী উপায় খুঁেজ েবর কের ভােলা থাকার জনয্ 
দীঘর্িদন ধের েচ�া চািলেয় েযেত হয়। এিট  একিট  দীঘর্�ায়ী  প�িত। 

ভােলা   থাকা  মােন জীবেন ভারসাময্ বজায় রাখা। যখন তা স�ব হয় তখন িন�িলিখত 

ৈবিশ�য্গিল িনেয় আমােদর জীবন অথর্পণূর্ হেয় ওেঠ। 

1. বা�বস�ত  �তয্াশা  ও ল�য্ 
2. নমনীয়তা  এবং  চাপ েনওয়ার �মতা 
3. িনেজর  চিরে�র  সীমাব�তা  ও  বয্ি�গত  ঘাটিত  স�ে�  সেচতনতা 
4. িনেজর  শারীিরক,   মানিসক,   সামািজক,  আধয্ািত্মক ও  সজৃেনর  চািহদােক  

গরু�  েদওয়ার  �মতা 
5. িনয়িমত  বয্ায়াম, িব�াম ও সুষম আহার 

6. ��  পূরেণর  জনয্  ঝঁুিক  িনেত  পারা 
7. ৈদনি�ন জীবেন স�ি� পাওয়া (দািয়� পালেনর জনয্ যা ‘করেত হেবই’ তার সে� 

যা ‘করেত চাই’ তার ভারসাময্ বজায় রাখা) 

8. কােছর  মানুষেদর  সে�  অথর্পণূর্  স�কর্  
9. স�িকর্ ত  থাকার  েবাধ  এবং  জীবেনর  উে�শয্  থাকা 

 
                                                                                   
Reference: 
Dennis C. Daley (1988) Counselor Wellness: Avoiding burnout and managing stress 
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পাঠ উপাদান – ৪০: েবেকর ইনেভ�ির – অবসাদ মাপার জনয্ 
 

িনেজই েমেপ িনন আপনার মেধয্ অবসাদ আেছ িকনা। ��পে�র েশেষ ফল িহেসেব করার 
উপায় েদওয়া আেছL 

�েতয্ক ন�ের চারিট কের ব�বয্ আেছ। আপিন েযিটর সে� একমত েসিটেত দাগ িদন। 

1. 

0 আিম মনখারাপ অনভুব কির না 
1 আিম মনখারাপ অনভুব কির 
2 আমার সব সময় মনখারাপ থােক আর আিম তার েথেক েবেরােত পাির না 
3 আমার এত মনখারাপ আর দঃুখ েয তা অসহয্ 

2. 

0 ভিবষয্ৎ িনেয় আমার খুব একটা িনরুৎসাহ লােগ না 
1 ভিবষয্ৎ িনেয় আমার িনরুৎসাহ লােগ 
2 ভিবষয্েতর িকছু িনেয় আশাবাদী হেত পাির না 
3 ভিবষয্েত েকান আশা েনই এবং িকছুই উ�িত হেব না বেল আিম মেন কির 

3. 

0 িনেজেক  বয্থর্ বেল মেন হয় না 
1 গড়পড়তা মানুেষর েচেয় আমার বয্থর্তা েবিশ বেল অনভুব কির 
2 িফের তাকােল সারা জীবন জেুড় বয্থর্তাই েচােখ পেড় 
3 মানুষ িহেসেব স�ূণর্ বয্থর্ 

4. 

0 েকান িকছু েথেক আিম স�ি� েপেয় েযেত পাির 
1 আেগর মেতা িবিভ� িকছু এখন আর আিম উপেভাগ কির না 
2 েকান িকছু েথেক কখনও আিম �কৃত স�ি� পাই না 
3 সব িকছু িনেয় আিম অস�� ও একেঘেয়িমেত ভুিগ 

  



Page 115 of 118 
 

5. 

0 আমার খুব িকছু অপরাধেবাধ হয় না 
1 অেনকটা সময় আমার িনেজেক অপরাধী মেন হয় 
2 েবিশরভাগ সময় আমার িনেজেক অপরাধী মেন হয় 
3 সব সময় আমার িনেজেক অপরাধী মেন হয় 

6. 

0 আমার মেন হয় না আিম শাি� পাি� 
1 মেন হয় হয়েতা আমায় শাি� েপেত হেব 
2 আিম শাি� পাওয়ার �তয্াশা কির 
3 আমার মেন হয় আমােক শাি� েদওয়া হে� 

 

7. 

0 িনেজেক িনেয় আমার খারাপ লাগা েনই 
1 িনেজেক আমার খারাপ লােগ 
2 িনেজেক আমার অসহয্ লােগ 
3 আিম িনেজেক ঘণৃা কির 

8. 

0 অনয্েদর েচেয় আিম কম বেল মেন হয় না 
1 িনেজর দবুর্লতা ও ভুলগেলার আিম কড়া সমােলাচক 
2 িনেজর ভুেলর জনয্ আিম সবসময় িনেজেক েদাষ িদই 
3 যা িকছু খারাপ ঘেট তার জনয্ আিম িনেজেক েদাষ িদই 

9. 

0 িনেজেক েমের েফলার কথা আমার ভাবনায় কখনও আেস না 
1 িনেজেক েমের েফলার কথা আমার মেন হয়, িক� কখনও তা করব না 

2 িনেজেক েমের েফলেত পারেল ভােলা হত 
3 সুেযাগ েপেলই আিম িনেজেক েমের েফলব 
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10. 

0 সাধারণত আিম েবিশ কাঁিদ না 
1 আেগর েচেয় আিম েবিশ কাঁিদ 
2 সব সময় আিম এখন কাঁদেতই থািক 
3 আেগ আিম কাঁদেত পারতাম, এখন চাই িক� পাির না 

11. 

0 আেগর েচেয় আমার িবরি� বােড় িন 
1 আেগর েচেয় আমার িবরি� সামানয্ েবেড়েছ 
2 েবশ অেনকটা সময় আিম িবর� হেয় থািক 
3 সব সময় আমার িবর� লােগ 

12. 

0 অনয্েদর স�ে� আিম আ�হ হািরেয় েফিলিন 
1 আেগর মেতা এখন আর অনয্েদর স�ে� আমার অত আ�হ েনই 
2 অনয্েদর স�ে� আিম আ�হ হািরেয় েফেলিছ 
3 অনয্েদর স�ে� আিম সব আ�হ হািরেয় েফেলিছ 

13. 

0 আেগ েযমন িনতাম এখনও েতমন িস�া� িনই 
1 িস�া� েনওয়ার বয্াপারটা আজকাল একটু এিড়েয় চিল 
2 িস�া� িনেত আজকাল আমার খবু কিঠন লােগ 
3 আিম এেকবােরই আর েকান িস�া� িনেত পাির না 

14. 

0 আেগর েচেয় এখন আমায় খারাপ েদখেত লােগ এমন মেন হয় না 
1 বয়� ও িববণর্ লাগেছ েভেব আমার দিু��া হয় 
2 মেন হয় আমার েচহারায় �ায়ী পিরবতর্ ন হেয় েগেছ যার ফেল আমােক আকষর্ণীয় 

লােগ না 
3 আিম িব�াস কির েয আমায় কুৎিসত েদখেত 
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15. 
   0 আিম আেগর মেতাই কাজ করেত পাির 

  1 েকান কাজ শুরু করার জনয্ এখন েবিশ কের েচ�া করেত হয় 
   2 সব িকছু করার জনয্ িনেজেক খবু েজাের েঠলেত হয় 
   3 আিম েকান কাজই করেত পারিছ না 
16 
   0 সাধারণত আমার ভােলা ঘমু হয় 
   1 আমার আেগর মেতা ভােলা ঘুম হয় না 
    2 সমেয়র ১-২ ঘ�া আেগই আমার ঘমু েভেঙ যায় আর তারপর আবার ঘুম আসেত 

মুশিকল হয় 
   3 আমার অেনক ঘ�া আেগ ঘমু েভেঙ যায় আর তারপর আর ঘুম আেস না 
17 

0 সাধারণত আমার েবিশ �া� লােগ না 
1 আমার আেগর েচেয় এখন েবিশ তাড়াতািড় �া� হেয় পিড় 
2 িকছু করেলই আমার �া� লােগ 
3 েকান িকছু করার পে� আিম বড় েবিশ �া� 

18 
 0 আমার িঠকঠাক িখেদ পায় 
   1 আেগর মেতা আমার িখেদ পায় না 
 2 আমার আজকাল খুব কম িখেদ পায় 
 3 আমার আজকাল এেকবােরই িখেদ পায় না 
19 
  0 আমার েতমন ওজন কেমিন 
  1 আমার ৫ পাউে�র েবিশ ওজন কেমেছ 
  2 আমার ১০ পাউে�র েবিশ ওজন কেমেছ 
 3 আমার ১৫ পাউে�র েবিশ ওজন কেমেছ 

20 
  0 আমার �া�য্ িনেয় েবিশ উে�গ হয় না 
 1 শারীিরক সমসয্া েযমন বয্থা-েবদনা, েপট খারাপ বা েকা�কািঠনয্ িনেয় আমার 
উে�গ হয় 



Page 118 of 118 
 

 2 শারীিরক সমসয্া িনেয় আমার খুব উে�গ হয় আর তাই অনয্ েকান িদেক মন িদেত 
অসুিবেধ হয় 

 3 শারীিরক সমসয্া িনেয় আমার এত উে�গ হয় েয অনয্ েকান িদেক মন িদেতই পাির 
না 

21 
  0 েযৗনতার িবষেয় আমার আ�েহর আজকাল েকান পিরবতর্ ন হেয়েছ বেল েখয়াল কিরিন 
 1 েযৗনতার িবষেয় আমার আ�হ আেগর েচেয় কেমেছ 
 2 েযৗনতার িবষেয় আজকাল আমার আ�হ েনই বলেলই চেল 
 3 েযৗনতার িবষেয় আিম স�ণূর্ভােব আ�হ হািরেয় েফেলিছ 
 
ে�ািরং 
আপনার দাগ েদওয়া ব�বয্গিলর পােশ েয সংখয্া আেছ (অথর্াৎ েমাট ২১িট) েযাগ করুন।  

পরবত� সারিণ েথেক আপনার অবসােদর মা�ার পিরমাপ করুন। 

 
েমাট ে�ার                       অবসােদর মা�া     
1-10 অবসাদ েনই, �াভািবক ওঠাপড়া 
11-16 েমজােজর সামানয্ সমসয্া 
17-20 অবসাদ নামক অসুখিটর সীমানায় 
21-30 মধয্ম অবসাদ 
31-40 তী� অবসাদ 
40-এর েবিশ অিত তী� অবসাদ 
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