
likemind.nhs.uk

আপনার বন্ধু  বা আত্মীয়ের 
অভিজ্ঞতা এবং প্ারভভিক হস্তযষেপ 

পভরযেবাটি কমী অফার কযর তা 
বধুঝযত আপনাযক সহা়েতা করার 

জন্য একটি ভিফযিট। 
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অস্ািাভবক এবং ভবরভতিকর অভিজ্ঞতা 
বধুঝযত।
অস্বাভবাবিক দদু্দ শবাগ্রস্থ অবভজ্ঞতবার মধ্যে হল 
পযেবারবানবাইযবা, িবা এই আশঙ্বা থবাধক যে যকউ 
আপনবাধক অনুসরণ করধে িবা আপনবাধক যির 
কধর বনধযধে, অনযেরকম উদ্ভট িবা বিরবতিকর 
বিন্বাভবািনবা করধেন, িবা যদখধেন, যশবানধত 
পবারধেন, অনুভি করধেন, গন্ধ পবাধছেন িবা স্বাদ 
গ্রহণ করধিন েবা অনযেবানযে যলবাধকরবা গ্রহণ করধি 
নবা।

বিবভন্ন কবারধণ যলবাধকরবা অস্বাভবাবিক 
বিরবতিকর অবভজ্ঞতবা লবাভ করধত পবাধর। এই 
অবভজ্ঞতবাগুবলধক আ্যেবাবমিক অবভজ্ঞতবার 
সবাধথ েুতি করবা যেধত পবাধর। আপবন েখন 
দীর্দক্ষণ নবা রুবমধয থবাধকন, ওষু্ যসিন কধরন, 
মৃগী যরবাগী হন িবা প্রিুর য্রেস িবা ট্রমবায থবাধকন 
তখন এগুবল রটধত পবাধর 

এই অবভজ্ঞতবাগুবল যিশ সবা্বারণ। তবা কবারও 
বকধশবার িবা ২০ এর দশধকর শুরুধত শুরু করধত 
পবাধর, েবদও বকেু যলবাধকর যক্ষধরে এটি অধনক 
পধর রটধত পবাধর।

েখন এই অবভজ্ঞতবাগুবল হতবাশবাজনক হয এিং 
কবারওর জীিধন এগুবল প্রভবাি যেধল, তবাধদর 
মবাধে মবাধে সবাইধকবাবসস িলবা হয, তধি অনযেবানযে 
িযেবতিরবা এই অবভজ্ঞতবাগুবলধক সবা্বারণ উধবেধগর 
ি্্দন বহসবাধি যদধখন। সবাইধকবাবসস হল একটি 
শব্দ েবা অবভজ্ঞতবা িণ্দনবা কধর। 

এটি যসই সমধয ভীবতকর হধত পবাধর, েবদ 
আপনবার িনু্ধ িবা আমিীয স্জন ভীত হয, তধি 
তবারবা আধরবাগযে লবাভ করধত পবাধর, একটি জীিন 
থবাকধত পবাধর, একটি ভবাল িবাকরী করধত পবাধর, 
একটি সম্পক্দ  এিং একটি পবরিবার গড়ধত পবাধর। 

অস্বাভবাবিক দ:ু খজনক অবভজ্ঞতবার দটুি প্র্বান 
পে্দবায রধযধে। তীব্র পে্দবাধয আপনবার িনু্ধ িবা 
আমিীযস্জন পযেবারবাধনবাইযবায, শুনধত পবায এিং 
যদখধত পবায এিং বিশৃঙ্খলবা যভবাগ করধত পবাধর, 
তধি তবারবা পুনরুদ্বার শুরু কধর যদয। আধরবাগযে 
লবাধভর পে্দবাধয আপনবার িনু্ধর িবা আমিীধযর 
একই বিশ্বাস এিং অবভজ্ঞতবা থবাকধত পবাধর তধি 
তবারবা কম বিরতি হধত পবাধর এিং তবাধদর কম 
প্রভবাি যেলধত পবাধর। 

এটি হধছে আপবন পরিতীতী ধত বক করধিন তবা 
গণনবা করবা! েবদ আপবন ভবাধিন যে আপনবার 
িনু্ধ িবা আমিীধযর এই অবভজ্ঞতবা রধযধে, তধি 
প্রবাথবমক অবভজ্ঞতবা হল পবরধষিবাগুবলর সবাধথ 
কবাজ করবা িবােবাই করবা, েবা আপনবার িনু্ধ িবা 
আমিীযধক এই অবভজ্ঞতবাগুবল যথধক এবগধয 
েবাওযবার পধক্ষ সহবাযতবা করবার এক গুরুত্বপূণ্দ 
পদধক্ষপ। 

প্রমবাণগুবল পরবামশ্দ যদয যে আপনবার িনু্ধ 
িবা আমিীযধক এই অবভজ্ঞতবাগুবলর সবাধথ 
সমবাধলবািনবামূলক প্রথম মবাস এিং িেরগুবলধত 
প্রবাপ্ত সমথ্দনটি বিধশষভবাধি গুরুত্বপূণ্দ। 

শমীঘ্রই হস্তযষেপ পভরযেবাগুভি কমী কমী? তারা 
ভক কযর?
প্রথমত হস্তধক্ষপ (EI) পবরধষিবাকবারীগুবল 
আপনবার িনু্ধ িবা আমিীযধক তবাধদর অস্বাভবাবিক 
কষ্টকর অবভজ্ঞতবাগুবল পবরিবালনবা এিং 
পুনরুদ্বার করধত সহবাযতবা করবার জনযে, আরও 
ইবতিবািক যিবা্ করবার জনযে, তবাধদর জীিনেবারেবা 
িবাবলধয েবাওযবার জনযে, এিং আিবার এই রটনবার 
সম্বািনবা হ্বাস করবার জনযে বিধশষভবাধি বিজবাইন 
করবা হধযধে। 

EI পবরধষিবাকবারী মবানবসক এিং শবারীবরক 
স্বাধস্থযের সমস্ত বদকগুবলধত মধনবাবনধিশ কধর 
এিং বিবভন্ন উপবাধয কবাজ কধর: বিবকৎসবা, 
মনস্তবাব্বিক, সবামবাবজক এিং শবারীবরক, কবাধজর 
সবাধথ সহবাযতবা কধর, সু্ল এিং কধলজ, পবরিবার 
এিং িনু্ধিবান্ধি, সম্পক্দ , আিবাসন, অথ্দ, মবাদক, 
অযেবালধকবাহল এিং স্বাস্থযে সহবাযতবা কধর। এটির 
উধদেশযে কবাে্দকর উপবাধয এিং বিসৃ্তত সি্দস্তর 
সহবাযতবা সরিরবাহ করবা েবা আপনবার িনু্ধ িবা 
আমিীধযর আবমিক, ্মীতী য, সবাংসৃ্বতক িবা 
পবাবরিবাবরক পটভূবমর সবাধথও খবাপ খবায। 

কবারণ EI িতুরদদিধক একটি কবাজ কধর, বিবভন্ন 
্রধণর যলবাক েবারবা পবরধষিবাধত কবাজ 
কধরন। তবারবা সকধলই এই অবভজ্ঞতবাগুবল 
আধে এমন যলবাকধদর সবাধথ কবাজ করবায 
অভযেস্ত। এই িযেবতিধদর মধ্যে েত্ন সমন্বযকবারী, 
মধনবাবিবকৎসক, মধনবাবিদ, েবাম্দবাবসস্ট, নবাস্দ, 
যপশবাগত যথরবাবপস্ট, সমবাজকমীতী , এিং সমথ্দন 
সময এিং পুনরুদ্বাধরর কমীতী  অন্ভু্দতি রধযধে। 
আপবন এই বিধশষ িযেবতিধদর সম্পধক্দ  এিং তবারবা 
আমবাধদর ওধযিসবাইধট কী প্রস্তবাি বদধত পবাধর যস 

সম্পধক্দ  আরও জবানধত পবারধিন:
likemind.nhs.uk। 

EI পবরধষিবাকবারীগুবল কধযক সপ্তবাধহর মধ্যে 
বজবনস ভবাল হধয যগধলও বতন িের পে্দন্ সমথ্দন 
সরিরবাহ কধর। এটির কবারণ খুি যিবশ যলবাক এই 
দীর্দসময ্ধর অস্বাভবাবিক সমসযেবাগুবলর সবাধথ 
লড়বাই করধত পবাধর। আপনবার িনু্ধ িবা আমিীযধক 
আধরবাধগযের সধি্দবাত্তম সুধেবাগ যদওযবার জনযে 
সঠিক সমথ্দন পবাওযবা সবতযেই গুরুত্বপূণ্দ। 



EI পবরধষিবাগুবল সবা্বারণত পবরিবার এিং 
িনু্ধধদর সবাধথ কবাজ কধর, েবাধত তবারবা 
আপনবাধকও সমথ্দন করধত পবাধর। এটির কবারণ 
তবারবা িুেধত যপধরধে যে পবরিবাধরর সদসযে িবা 
িনু্ধধক কধষ্টর সমধয সমথ্দন করবা কঠিন এিং 
আপবন সম্িত লড়বাই কধর েবাধছেন। কবারণ 
এটি েবদ তবাধদর আধশপবাধশ সহবাযক পবরিবার 
এিং িনু্ধিবান্ধি থবাধক তধি যলবাধকরবা যে যকবানও 
েবাধমলবা যথধক দ্রুত পুনরুদ্বার করধত পবাধর। 

আপনবার একটি EI পবরধষিবা আশবা করবা উবিত: 

• মবানবসক স্বাস্থযে, EI পবরধষিবার ভূবমকবা, 
পবরধষিবাধত কবাজ করবা যলবাক এিং অেবার 
পবাওযবা বিবকৎসবা সম্পধক্দ  সবা্বারণভবাধি আপনবার 
সবাধথ কথবা িলবা হধি। 

• আপনবার উধবেধগর কথবা শুনুন এিং আপবন 
যে কবাজগুবল করধত পবাধরন তবা সম্পধক্দ  
সবা্বারণভবাধি আপনবার সবাধথ কথবা িলুন সহবাযক 
হধত পবাধর। 

• একটি আমিীয িবা িনু্ধ বহসবাধি আপনবার 
ভূবমকবা আপনবাধক সমথ্দন করবা। এর মধ্যে 
যেবাধন আপনবার সবাধথ কথবা িলবা, আপনবার সবাধথ 
সবাক্ষবাৎ করবা, আপনবাধক যকবানও যকযবারবার গ্রুধপ 
বনমন্ত্রণ করবা িবা আপনবার বনধজর প্রধযবাজধনর 
সবাধথ আপনবাধক সমথ্দন করবার জনযে আপনবাধক 
যকযবারবারধদর মূলযেবাযধনর অেবার যদওযবা হধত 
পবাধর

 েবদ আপনবার িনু্ধ িবা আমিীয আপনবার সবাধথ 
তথযে ভবাগ কধর যনওযবার জনযে খুবশ হন তধি EI 
পবরধষিবাটিও এটি করধত পবাধর: 

• আপনবার িনু্ধ িবা আমিীয স্তন্ত্র যে বনরদদিষ্ট 
সমসযেবাগুবল অনুভি করধে এিং যে বিধশষ 
সহবাযতবা এিং বিবকৎসবা তবারবা েথবােথভবাধি 
সহবাযতবা করধত িধলধে যস সম্পধক্দ  আপনবার 
সবাধথ কথবা িলধিবা 

• পবরকল্পনবা যমবাতবাধিক েত্ন বনধত এিং 
সভবাগুবল পে্দবাধলবািনবা করধত আপনবাধক 
আমন্ত্রণ জবানবান হধি। 

• একটি পবরিবার হস্তধক্ষপ অেবার করবা হধি 
যেখবাধন এটি উপলব্ধ এিং সহবাযক হধত পবাধর। 

সংসৃ্বত, বলঙ্গ, ্ম্দ, জবাবত, যেৌনতবা এিং 
অনযেবানযে অধনক বদক যথধক প্রধতযেধকই আলবাদবা। 
মবানবসক স্বাস্থযেধসিবা িযেিহবার কধর এমন অধনক 
যলবাক িধলধে যে তবারবা তবাধদর মবানবসক 
স্বাধস্থযের সমসযেবাগুবল পবরিবালনবার জনযে ্ম্দ িবা 
আ্যেবাবমিকতবাধক সহবাযক িধল মধন কধর - তধি 
কখনও কখনও তবাধদর স্বাস্থযেধসিবা যপশবাদবারধদর 
সবাধথ এ সম্পধক্দ  কথবা িলধত অসুবি্বা হয।

আপবন যদখধত পবাধছেন যে আপনবার িনু্ধ িবা 
আমিীধযর অবভজ্ঞতবাগুবল যকবাথবা যথধক এধসধে 
এিং যসগুবল যমবাকবাধিলবার যসরবা উপবাযগুবল 
সম্পধক্দ  বিবভন্ন িযেবতির বিবভন্ন মতবামত রধযধে। 
উদবাহরণস্রূপ, আপবন, আপনবার আমিীয িবা 

যকবানও ্মীতী য যনতবা তবাধদর অবভজ্ঞতবাগুবল 
আ্যেবাবমিক বহসবাধি যদখধত পবাধরন এিং ভবািধত 
পবাধরন যে প্রবাথ্দনবা িবা পবাবরিবাবরক সহবাযতবা হ’ল 
এটি যমবাকবাধিলবার যসরবা উপবায, অনযেবদধক 
আিবার একজন মধনবাধরবাগ বিধশষজ্ঞ ওষুধ্র 
পরবামশ্দ বদধছেন। 

আপবন এটিও যদখধত পবাধরন যে কখনও 
কখনও যদওযবা পরবামশ্দগুবল আপনবার বনজস্ 
মূলযেধিবাধ্র সবাধথ বেন্দ্ব কধর। উদবাহরণস্রূপ, 
আপনবার িনু্ধধদর িবা আমিীধযর সি্দদবা নজর 
রবাখবা এিং তবারবা বনরবাপদ বকনবা তবা বনবচিত করবা 
আপনবার পধক্ষ সিধিধয ভবাল মধন হধত পবাধর, 
তধি এনএইিএধসর টিম আপনবার আমিীযধক 
আরও স্বা্ীন হধত পবাধর িধল প্রস্তবাি বদধত পবাধর। 

আপনবার যদওযবা যকবানও তথযে সম্পধক্দ  আপবন 
েবদ বিভ্বান্ হন িবা আপনবার িবা আপনবার িনু্ধ 
িবা আমিীধযর েবদ সবাংসৃ্বতক িবা ্মীতী য উধবেগ 
থবাধক তধি আপনবার িনু্ধ িবা আমিীধযর েত্ন 
সমন্বধযর সবাধথ কথবা িলুন। আপনবার িনু্ধ িবা 
আমিীধযর েত্ন সমন্বযকবারী আপনবার সবাংসৃ্বতক 
িবা আ্যেবাবমিক পটভূবম িবা আপনবার িনু্ধ িবা 
আমিীয সম্পরকদিত সম্পধক্দ  সমস্ত বকেু জবাধনন 
নবা, তধি তবারবা আপনবার দষৃ্টিভবঙ্গ, িবা আপনবার 
িনু্ধ িবা আমিীযস্জনধক শুনধত, িুেধত এিং 
তবাধদর শ্রদ্বা করবার যখযবাল রবাখধি। তবারবা 
আপনবার িনু্ধ িবা আমিীযধক সি্দবাব্ক সহবাযক 
বিবকৎসবা খুঁধজ যপধত সহবাযতবা করধি এিং 
বনরদদিষ্ট পবরবস্থবতর জনযে তবাধদর পদ্বতর সবাধথ 
মবাবনধয বনধত হধি। আপবন তবাধদর বজজ্ঞবাসবা 

করধত পবাধরন যে কীভবাধি তবারবা আপনবার িনু্ধ 
িবা আমিীযধক সমথ্দন করবার জনযে আ্যেবাবমিক 
বিশ্বাধসর বদকগুবল িবা ্মীতী য / আ্যেবাবমিক যিনবা 
জবানবার যলবাকধদর অন্ভু্দতি করধত পবাধর।

এনএইিএস টিম ভবাষবা িবা্বা বনধয কবাজ করবার 
যিষ্টবা করধি এিং যকবানও যদবাভবাষীর সবাধথ 
জবড়ত থবাকধত পবাধর, েবদ আপবন ভবাধিন যে 
এটি সবাহবােযে করধি। EI পবরধষিবাগুধলবা সকধলর 
যগবাপনীযতবাধক সম্বান জবানবাধি এিং আপনবার 
িবা আপনবার আমিীধযর িনু্ধ েখন বজজ্ঞবাসবা 
করধি তখন বিষযগুবল যগবাপনীয রবাখধি। EI 
পবরধষিবাটি আপনবার িনু্ধ িবা আমিীযধক সহবাযতবা 
করবার বদধক মধনবাবনধিশ করধি। কখনও কখনও, 
তবাধদর কবাধে িযেবতিগত িবা তবাধদর পবরিবার ভবাগ 
কধর বনধত নবা িবান এমন বিষযগুবল যগবাপন 
রবাখধত িলবা হয িবা মবাধে মবাধে তবাধদর পবরিবার 
এিং িনু্ধধদর সবাধথ বকেু নবা িলধত িলবা হয, তধি 
EI পবরধষিবাগুবল িযেবাবতির সহবাযতবায িনু্ধধদর এিং 
আমিীযধদর অন্ভু্দতি করবার যিধয সবা্বারণত 
বজজ্ঞবাসবা করধি কীভবাধি।

দ্রুত হস্তযষেপ পভরযেবাগুভি বন্ধু  এবং 
পভরবাযরর সাযে কমীিাযব কাজ কযর?



গধিষণবা যদবখধযধে যে EI পবরধষিবাগুবল সবা্বারণ 
কবমউবনটি স্বাস্থযেধসিবার যিধয অস্বাভবাবিক এিং 
বিরবতিকর অবভজ্ঞতবাগুবল হ্বাস করধত আরও 
ভবাল সক্ষম হধছে এিং এই অবভজ্ঞতবাগুবল 
বেবরধয যদওযবা যথধক িঁবািবাধত আরও ভবাল 
সক্ষম হধছে। 

EI পবরধষিবাগুধলবা িযেিহবার কধর এমন যলবাধকরবা 
আরও যিবশ বনেুতি এিং সন্তুষ্ট থবাধক এিং 
আরও যিবশ ঐবতহযেিবাহী সম্প্রদবায পবরধষিবাগুবল 
িযেিহবার কধর এমন যলবাধকর যিধয জীিনেবারেবার 
উন্নত হয।

EI পবরধষিবাগুবল আরও ভবাল েলবােধলর বদধক 
বনধয েবায কবারণ তবারবা বিবকৎসবা, মনস্তবাব্বিক 
যথরবাবপ সহ কথবা িলবার এিং অবভজ্ঞতবা যিবােবার 
সবাধথ জবড়ত (যেমন, জ্ঞবানী আিরণমূলক 
যথরবাবপ এিং পবাবরিবাবরক যথরবাবপ), িৃবত্তমূলক 
সমথ্দন (যেমন, একটি িবাকবর পবাওযবার জনযে 
এিং িবাবলধয েবাওযবার জনযে সহবাযতবা) সহ আরও 
অধনক িড় সমথ্দন সরিরবাহ কধর ভবাধলবা, 
এিং সম্পরকদিত শবারীবরক স্বাস্থযে সমসযেবা এিং 
সবা্বারণ সুস্থতবার জনযে সমথ্দন কধর (যেমন, 
িবাধযট, িযেবাযবাম, সহকমীতী ধদর সমথ্দন, িবহরঙ্গন 
সিুজ জবাযগবাগুবলধত বনধয েবায)। অিশযেই, 
সবাইধকবাবসধসর প্র্বান বিবকৎসবাগুবলর মধ্যে 
একটি হল ঔষ্, তধি সবা্বারণত আপনবার িনু্ধ 
িবা আমিীযধক ওষু্ যখধত হয নবা, এিং অনযেবানযে 
বিবকৎসবাও সহবাযক যেগুবল - EI পবরধষিবাকবারী 
যলবাকধদর হবাসপবাতবাধল রবাখধত িবান নবা। আসধল, 
হবাসপবাতবাধলর বিবকৎসবা প্রধযবাজন এমন যলবাধকর 

সংখযেবা হ্বাস করবার জনযে এগুবল স্থবাপন করবা 
হধযবেল। আমবাধদর ‘ট্রিটধমন্ট িধযধসস’ িই 
এিং ওধযিসবাইট likemind.nhs.uk আপনবাধক 
সবাহবােযে করধত পবাধর এমন সমস্ত ্রধণর বজবনস 
সম্পধক্দ  আরও জবানবার জনযে।

আপনবার িনু্ধ িবা আমিীধযর েত্ন সমন্বযকবারী 
তবাধদর সবাংসৃ্বতক, ্মীতী য িবা আ্যেবাবমিক বিশ্বাস 
এিং অনুশীলধনর সবাধথ মবাবনধয বনধত বিবকৎসবা 
িযন করধত এিং মবাবনধয বনধত সহবাযতবা করধত 
পবাধরন।

শমীঘ্রই হস্তযষেপ পভরযেবাগুভি ভক কাজ কযর?



যলবাধকরবা েখন মবানবসক স্বাস্থযে সমসযেবায থবাধক 
তখন পবরিবার ও িনু্ধিবান্ধিধদর কবাে যথধক 
সবতযেই ভবাল সবামবাবজক সমথ্দন পবাওযবা িড় 
পবাথ্দকযে আধন। এই সবামবাবজক সমথ্দন থবাকবা 
যলবাধকধদর আরও দ্রুত এিং সম্পূণ্দরূধপ 
পুনরুদ্বার করধত সহবাযতবা কধর। েবদ িনু্ধ, 
পবরিবার এিং স্বাস্থযে পবরধষিবাগুবল তবাধদর িনু্ধ িবা 
আমিীযধক কীভবাধি সহবাযতবা করধি যস সম্পধক্দ  
সবা্বারণভবাধি একমত হয তধি এটি সহবাযক। 

আপনবার িনু্ধ িবা আমিীধযর জনযে আরও ভবাল 
মধন হধত পবাধর এমন বজবনসগুবলর জনযে বকেু 
পরবামশ্দ রধযধে:

• আপনবার িনু্ধ িবা আমিীয আপনবাধক কী 
িলবার যিষ্টবা করধে এিং তবারবা যকন যসভবাধি 
ভবািধে তবা শুনধত এিং িুেধত যিষ্টবা করধিন।

• আপনবার িনু্ধ িবা আমিীযধক তবারবা আধগ 
জীিধন েবা উপধভবাগ কধরধে যসগুবল বেধর যপধত 
িবা নতুন শখ, সবামবাবজক বরিযবাকলবাপ, কধলজ 
যকবাস্দ, িবা িবাকবরর সুধেবাগগুবল গ্রহণ করধত 
উৎসবাবহত করধিন।

• আপনবার িনু্ধ িবা আমিীধযর স্বা্ীনতবার প্রিবার 
করধিন। 

• ইবতিবািক বিন্বাভবািনবা করবা এিং আপনবার 
িনু্ধ িবা আমিীযস্জন জীিধন েবা করধত িবায যস 
সম্পধক্দ  আশবািবাদী করবা। 

• শবান্ থবাকবা এিং বনধজর জনযে সময যির 
করবা।

• তবাধদর সবাধথ আপনবার সম্পধক্দ র বেন্দ্ব এিং 
িবাপ এড়বাধনবার যিষ্টবা করধিন।

• িবাস্তি প্রতযেবাশবা থবাকবা এিং আপনবার িনু্ধ িবা 
আমিীযধক তবাধদর বনজস্ গবতধত পুনরুদ্বার 
করধত বদন।

• প্রস্তবাবিত বিবকৎসবা িযন করধত এিং িযেিহবার 
করধত আপনবার িনু্ধ িবা আমিীযধক সহবাযতবা 
করধিন। 

আমার বন্ধু  বা আত্মী়েযক পধুনরুদ্ার করযত 
আভম আর কমী করযত পাভর?



আভম আরও তে্য ককাো়ে কপযত পাভর?

এই হযেবান্ডআউধট থবাকবা সবামগ্রীটি “আরলদি 
ইন্টবারধভনশন ইন সবাইধকবাবসস” এিং “যরেন্ডস 
এন্ড েযেবাবমবল” িইধযর উপর বভবত্ত কধর। এটি 
EI পবরধষিবাগুবল িযেিহবার কধর এমন তরুণধদর 
(14–35 িের িযসী) প্রবতবরিযবাগুবলর বভবত্তধত 
ততবর করবা হধযবেল। 

এই িই এিং অনযেবানযে িইগুবলর অনুবলবপ, 
সহবাযতবা পবাওযবার জবাযগবাগুবলর তথযে এিং 
একইরকম অবভজ্ঞতবা রধযধে এমন অনযেবানযে 
িযেবতিধদর প্রবতবরিযবা এিং পরবামশ্দ সহ আরও 
তধথযের জনযে আমবাধদর ওধযিসবাইট, likemind.
nhs.uk যদখুন। অনুিবাদগুবল বনখুঁত নবা হধলও, 
আপবন িবাম বদধক “ভবাষবা” বিভবাধগ আপনবার 
ভবাষবাধত বলিক কধর ওধযিসবাইধটর সবামগ্রীটি 
আপনবার বনধজর ভবাষবায অনুিবাদ করধত সক্ষম 
হধিন।



এই ভিফযিযটর উপর প্ভতভরি়ো

বনম্নবলবখত প্রশ্নগুবল সমবাপ্ত কধর আপনবার স্থবানীয ভবাষবায আপবন এই তথযেটি যপধয কীভবাধি সহবাযক তবা 
দযবা কধর আমবাধদর জবানবাধিন। আপনবার প্রবতবরিযবা নবামবিহীন হধি এিং আপনবার জনযে নতুন এিং আরও 
ভবাল উৎস বিকবাশ এিং প্রবাথবমক হস্তধক্ষপ পবরধষিবাকবারী উন্নত করধত আমবাধদর সহবাযতবা করধি।

1. আবম (দযবা কধর ১ বিকল্পটি িৃত্ত করুন): 

a) যকবানও িযেবতি প্রবাথবমক হস্তধক্ষপ পবরধষিবাগুবল িযেিহবার করধেন

b) যকবানও িনু্ধ িবা পবরিবাধরর যকবানও সদসযে বেবন প্রথম হস্তধক্ষপ পবরধষিবা িযেিহবার করধেন

2. িযস এর িের:                 িের

3. বলঙ্গগঃ পুরুষ / মবহলবা / নবা প্রকবাধশ অবনছুেক /অনযেবানযে (অনুগ্রহ কধর উধলেখ করুন)

 

4. অনগু্রহ কধর এই বলেধলটটি আপনবার মবাতৃভবাষবায বলখধত কীভবাধি সবাহবােযে করবা েবায তবা বনধদ্দ শ করুন, 
১ যথধক যস্ল (যকবানও সহবাযক নয) এর ৫ টি (খিু সহবাযক) এর নীধি যে যকবানও একটি নম্বর রবুরধয বদধয:

 1  2  3  4  5

 
5. দযবা কধর এখবাধন যকবানও অবতবরতি মন্িযে বলখুন, উদবাহরণস্রূপ, যকবান তথযেটি আপনবার সিধিধয 
সহবাযক িধল মধন হধযধে এিং আপবন কী সম্পধক্দ  আরও জবানধত িবান:

প্রশ্নগুবল সম্পূণ্দ করবার জনযে আপনবাধক ্নযেিবাদ! দযবা কধর বলেধলটটির এই অংশটি ছেদিধড় যেলুন 
এিং এটি যকবানও EI স্টবাে সদসযেধক বদন। আপবন প্রদত্ত স্টযেবাম্পি এিং ঠিকবানবােুতি খবাম িযেিহবার কধর 
আমবাধদর কবাধে এটি যপবাস্ট করধত পবাধরন।

অনুগ্রহ করে এখান থেরক ছিডুন:

একদমই সহবাযক 
নয।

বকেুটবা সহবাযক 
নয

সহবাযক িবা 
অপ্রধযবাজনীয 

যকউ নয

বকেুটবা সহবাযক খুিই সহবাযক


