
কারা অবসাদ অনভুব কররন? 
অবসাদ যে কাউকক প্রভাববত করকত পাকর। 

অবসাদ কক?
অবসাদ হল একধরকের অসুখ ো  
আপোর যেজাজ, শরীর, আচরণ এবং  
েেকক প্রভাববত ককর। সবাই যকাে ো যকাে  
সেকে দঃুবখত, বখটবখকট েজাজ বা অবথির  
অেভুব ককরে| বকন্তু েবদ দইু সপ্াহ বা তার  
যববশ সেে ধকর আপোর বাবি এবং কাকজর যখোল  
রাখা কষ্টকর হকে দাঁিাে অথবা আপবে যেসব কাকজ 
আগ্রহ যপকতে তাকদর উপর যথকক আপোর আগ্রহ কেকত 
থাকক, তাহকল আপোর ববষণ্ণতা থাককত পাকর।

 ববষণ্ণতা আপোর শরীকরর েত্ন এবং সােবগ্রক 
ভাকলা থাকার যচষ্টাকক কঠিেতর ককর তুলকত  
পাকর। এটি আপোর দদেবদিে কাে্যকলাপ এবং 
বেজস্ব দাবেত্বককও কঠিে ককর বদকত পাকর, 
যেেে আপোর বশশু বা পবরবাকরর 
সদস্যকদর যখোল রাখা।

আপকন একা নন:
অবসারদর জন্য সহায়তা পান

আপকন ককভারব অবসাদ কনয়ন্ত্রণ কররবন?

•  আপনার জন্য সঠিক কিককৎসা কনর্ারণ করুন: আপবে 
সফলভাকব আলাপ যথরাবপ, ওষুধ অথবা দকুটারই সাহাকে্য অবসাদ 
বেেন্ত্রণ করকত পাকরে। বচবকৎসার ববকল্প বেকে আপোর 
স্বাথি্যকসবা কেমীর সাকথ কথা বলেু।

•  কনরজর খেয়াল রাোর অনশুীলন করুন: বেকজর যখোল 
রাখা অবসাদ বেেন্ত্রকণ রাখার একটি গুরুত্বপূণ্য অংশ। বেকজর 
যখোল রাখার েকধ্য রকেকে ভাকলা খাবার খাওো, শারীবরক 
সবরিেতা, পে্যাপ্ ঘুে, ড্াগ বা োদকদ্রব্য এবিকে চলা, েজাদার 
বরিোকলাকপ অংশগ্রহণ এবং োরা আপোকক সহােতা ককর 
তাকদর সকগে সেে কাটাকো।

•  সামাকজক এবং সহায়তা পকররেবাগুকলর সারে যকু্ত হন: প্রাথ্যোর 
জােগাে, অবভবাসী এবং অবভভাবকীে সহােতা যগাষ্ী, এবং 
অে্যাে্য পবরকসবা আপোর একাকীত্ব দরূ এবং সহােতা প্রদাে 
করকত পাকর।



একা লড়াই কররবন না।
স্াস্্যরসবা প্রদানকারীর সারে কো বলুন অেবা NYC Well  
(কনউইয়ক্ কসটি ওরয়ল)-এ খযাগারযাগ করুন।
NYC Well একটি ববোেকূল্যর এবং যগাপেীেভাকব কল ও যেকসজ করার পবরকষবা যেখাকে কাউবসিলাররা যকাকো 
রকে পুেঃববচার ো ককর প্রবতবরিো জাোে এবং বেরন্তর সহােতা পবরচে্যার সাকথ আপোকক েুক্ত করকত পাকর।

খক আপনার অবসাদ কনয়ন্ত্রণ কররত সাহায্য কররত পারর?
•  প্রােকমক যত্ন প্রদানকারী: তারা আপোকক ওষুধ বদকত পাকর, 
োেবসক স্বাথি্য যপশাদাকরর সাকথ যোগাকোগ করাকত পাকর এবং 
অে্যাে্য প্রদােকারীর কাজ তদারবক করার োধ্যকে আপোর েত্ন 
বেকত পাকর।

•  মানকসক স্াস্্য খপশাদার: সোজকেমী, েকোববজ্ােী ও অে্যাে্য 
ধরকের স্বাথি্য যপশাদার আপোকক যথরাবপ প্রদাে করকত পাকর এবং 
আপোকক আপোর কল্যাণেলূক এবং সাোবজক পবরকসবা প্রদাকে 
েুক্ত করকত পাকর। োেবসক অসুথিতার বচবকৎসার জে্য েকোকরাগ 
ববকশষজ্রা প্রবশক্ষণপ্রাপ্; তারা ওষুধ বদকত পাকর, পার্্য প্রবতবরিোে 
েজর রাখকত পাকর, যথরাবপ বদকত পাকর এবং যরাগীর েকত্নর দকলর 
সাকথ কথা বলকত পাকর।

আলাপ খেরাকপ
•   আলাপ যথরাবপ আপোকক ভাল অেভুব করাকত পাকর, 
আপাোর অবসাদ বেেন্ত্রণ করকত পাকর এবং দবুচিন্তার  
সাকথ যোকাকবলা করাকত পাকর – বকন্তু এটিকত বকেু 
সেকের প্রকোজে। আলাপ যথরাবপকত, আপবে একজে 
প্রবশক্ষণপ্রাপ্ োেবসক স্বাথি্য ববকশষকজ্র সাকথ আপোর 
বচন্তা, অেভূুবত ও সম্পকক্য র ব্যাপাকর কথা বলকবে। 
অকেক ধরকের আলাপ যথরাবপ রকেকে। উদাহরণস্বরূপ: 

•  জ্ান ীয় আিরণগত খেরাকপ আপোকক যেবতবাচক 
ববর্াস বেণ্যে করকত এবং প্রবতকূল পবরবথিবত আরও 
ভালভাকব যদখকত ও চাপ বেেন্ত্রণ করকত সাহাে্য 
ককর। 

•  আন্তঃব্যকক্তগত খেরাকপ আপোর সম্পকক্য র প্রবতকূল 
অবথিা ো আপোর যেজাজকক প্রভাববত ককর তাকক 
ঠিক করকত সাহাে্য ককর। 

আর এই দইু যথরাবপ একসাকথও আপোর অবসাদ 
বেেন্ত্রকণ সাহাে্য করকত পাকর। আপোর জে্য উপেুক্ত 
যথরাবপর জে্য আপোর স্বাথিকসবা কেমীর সাকথ কথা 
বলেু।

ওেুর খেরাকপ
•  শারীবরক অসুথিতার জে্য ডাক্তার যেেে ওষুধ যদে, 
যতেে আপোর োেবসক অবথিা, যেেে অবসাদ 
সারাকত ওষুধ যদওো হে। 

•  বকেু োেষু একসাকথ ওষুধ যথরাবপ ও আলাপ যথরাবপ 
যেওো খুবই উপকারী েকে ককরে। ওষুধ আপোকক 
ভাকলা অেভুব করাে োকত আপবে আলাপ যথরাবপকত 
আকলাবচত সেস্যাগুবল বেকে কাজ করকত পাকরে।

•  বকেু ওষুকধর পার্্য প্রবতবরিো হকত পাকর। বচবকৎসার 
আকগ ও চলাকালীে আপোর স্বাথি্যকসবা প্রদােকারী 
আপোকক সম্াব্য পার্্য প্রবতবরিোর সম্বকধে জাোকবে। 
ওষুধ সাহাে্য করকে বকো তা আপোকদর দজুকে 
বেকল বেণ্যে করাটা খুবই গুরুত্বপূণ্য। আপকন ভাল 
অনভুব কররত শুরু করার পররও, ওেুর বন্ধ কররবন 
না। আপোর ওষুধ সম্বকধে যকাকো প্রশ্ন থাককল বা 
যসটি বধে করার বচন্তা করকল আপোর স্বাথি্যকসবা 
প্রদােকারীর সাকথ কথা বলেু।
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