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আপনার অভিজ্ঞতা এবং 
প্াথভিক হস্তক্ষেপ পভরক্েবাটি কী 
অফার কক্র তা বুঝক্ত আপনাক্ক 

সহায়তা করার জন্য একটি 
ভিফক্িট। 
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অস্ািাভবক এবং ভবরভতিকর অভিজ্ঞতা 
বঝুক্ত।
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। 

অবভজ্ঞতবা টি যসসময বকেুটবা ভীবতকর হধত 
পবাধর, বকন্তু আপবন তবা সবামধল বনধত পবারধিন, 
জীিন উপধভবাগ করুন, ভবাধলবা িবাকরী বনন, 
সম্পক্দ  এিং একটি পবরিবার ততরী করুন। 

অস্বাভবাবিক দ:ু খজনক অবভজ্ঞতবার দটুি 
প্র্বান পে্দবায রধযধে। তীব্র পে্দবাধয আপবন 
পযেবারবানযবা যভবাগ করধত পবাধরন, যকবাধনবাবকেু 
যদখধত ও শুনধত সমসযেবা অনুভি করধত পবাধরন 
তধি পরিতীতী ধত তবা যথধক আপবন যসধর উঠধত 
পবারধিন। সুস্থ হওযবার পে্দবাধয আপবন বকেুটবা 
সমবান অবভজ্ঞতবা অনুভি করধত পবাধরন তধি 
এধক্ষধরে যসটবা আপনবার কবাধে কম কষ্টদবাযক 
মধন হধত পবাধর এিং কম প্রভবাি যেলধত পবাধর। 

এটি হধছে আপবন পরিতীতী ধত বক করধিন তবা 
গণনবা করবা! েবদ আপনবার মধন হয আপনবার এই 
অবভজ্ঞতবা আধে যসধক্ষধরে প্রবারবভিক হস্তধক্ষপ 
পবরধষিবার সবাধথ কবাজ করবা এই অবভজ্ঞতবা যথধক 
এবগধয েবাওযবার জনযে একটি গুরুত্বপূণ্দ পদধক্ষপ 
হধি। 

পূধি্দর প্রমবান িধল যে, প্রথম সংকটপূন্দ মবাস এিং 
িেরগুধলবাধত আপবন বক কধরন এিং যকমন 
যসিবা পবান, এসি অবভজ্ঞতবা গুরুত্বপূণ্দ হধয 
থবাধক। 



শীঘ্রই হস্তক্ষেপ পভরক্েবাগুভি কী কী? তারা 
ভক কক্র?
প্রবারবভিক হস্তধক্ষপ পবরধষিবাসমূহ (EI) বিধশষ 
কধর যসসি মবানুষধদর বিজবাইন করবা েবারবা 
অস্বাভবাবিক এিং অস্বস্তকর অবভজ্ঞতবা অনুভি 
কধরন এিং তবারবা েবাধত তবাধদর অবভজ্ঞতবাগুধলবা 
যথধক যসধর উঠধত পবাধরন, তবারবা েবাধত আধরবা 
ভবাধলবা অনুভি করধত পবাধরন, তবারবা েবাধত তবাধদর 
জীিন বনধয এবগধয যেধত পবাধরন এিং তবাধদর 
আিবার এই সমসযেবা হওযবার সভিবািনবা কমবাধনবা 
যেধত পবাধর।

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। এর 
লক্ষযে হধলবা কবাে্দকর বিবকৎসবা প্রদবান করবা 
এিং বিসৃ্তত সি্দস্তর সহবাযতবা সরিরবাহ করবা েবা 
আ্যেবাবমিক, ্মীতী য, সবাংসৃ্বতক িবা পবাবরিবাবরক 
পটভূবমধতও মবাবনধয বনধত পবাধর। 

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। 

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। 
আপনবার (EI) পবরধষিবা েত্ন সমন্বযকবারী হযধতবা 
আপনবার সবাংসৃ্বতক িবা আ্যেবাবমিক পটভূবম 
সম্পধক্দ  সিবকেু জবাধনন নবা তধি তবারবা আপনবার 
কথবা শুনবা, িুেবা এিং আপনবার মতবামতধক 
সম্বান প্রদশ্দন করবার জনযেও কবাজ কধর থবাধক। 

আপনবার পবরধষিবা সমন্বযকবারী এিং যসিবাকবারী 
আপনবার জনযে সিধিধয ভবাধলবা সবাধপবাট্দ  এিং 
বিবকৎসবা এিং আপনবার সমযবানুেবাযী সমথ্দন 
করবার জনযে সি ্রধনর সবাহবােযে করধত এবগধয 
আসধি। আপবন তবাধদর বজজ্ঞবাসবা করধত পবাধরন 
কীভবাধি তবারবা আপনবার আ্যেবাবমিক বিশ্বাধসর 
বদকগুবল িবা আপনবার সমথ্দধন আপনবার ্মীতী য 
িবা আ্যেবাবমিক িৃধতের যলবাকধদর অন্ভু্দতি করধত 
পবাধরন। আপনবার অনুমবত সবাধপধক্ষ তবারবা 
আপনবার আ্যেবাবমিক যনতবা িবা পবরিবাধরর কবাধরবা 
কবাে যথধক পরবামশ্দ গ্রহণ করধত পবাধরন। 

েবদ এমন যকও থবাধকন েবাধদর আপবন EI 
সবারভদিধসর সবাধথ কথবা িলবাধত িবান নবা, সমসযেবা 
যনই, আপবন তবাধদর এ িযেবাপবাধর জবানবাধত 
পবাধরন। EI পবরধষিবাসমূহ সবা্বারণত পবরিবার 
এিং িনু্ধিবান্ধিধদর সবাধথই কবাজ কধর থবাধক 
এিং তবাধদর সমথ্দনও কধর েবাধি। এর কবারণ 
হধলবা মবানুষ সবা্বারণত সহবাযক পবরিবার এিং 
িনু্ধিবান্ধিধদর আধশপবাধশ থবাকধল তুলনবামূলক 
দ্রুত গবতধত সুস্থ হধয উধঠন। 

EI পবরধষিবাকবারীগুবল কধযক সপ্বাধহর মধ্যে 
বজবনস ভবাল হধয যগধলও বতন িের পে্দন্ 
সমথ্দন সরিরবাহ কধর। এটির কবারণ খুি 
যিবশ যলবাক এই দীর্দসময ্ধর অস্বাভবাবিক 
সমসযেবাগুবলর সবাধথ লডবাই করধত পবাধর। সঠিক 
সমথ্দন পবাওযবা আপনবার যসধর উঠবার সভিবািনবা 
িবাবডধয যদযবার যক্ষধরে অধনক গুরুত্বপূণ্দ। 



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 পবরধষিবা প্রবাপ্ যলবাধকরবা সবা্বারণত 
ঐবতহযেিবাহী কবমউবনটি স্বাস্থযেধসিবা প্রবাপ্ধদর 
যথধক অব্ক সন্তুষ্ট থবাধকন এিং আধরবা ভবাধলবা 
জীিন েবাপন কধর থবাধকন।

EI পবরধষিবাগুবল আরও ভবাল েলবােধলর বদধক 
বনধয েবায কবারণ তবারবা বিবকৎসবা, মনস্তবাব্বিক 
যথরবাবপ সহ কথবা িলবার এিং অবভজ্ঞতবা যিবােবার 
সবাধথ জবডত (যেমন, জ্ঞবানী আিরণমূলক 
যথরবাবপ এিং পবাবরিবাবরক যথরবাবপ), িৃবতেমূলক 
সমথ্দন (যেমন, একটি িবাকবর পবাওযবার জনযে 
এিং িবাবলধয েবাওযবার জনযে সহবাযতবা) সহ আরও 
অধনক িড 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)। বনশ্চযই, 
সবাইধকবাবসসধদর জনযে অনযেতম বিবকৎসবা 
হধলবা ঔষ্বাবদ, তধি সবা্বারণত আপনবাধক 
ঔষ্ বনধতই হধি এমনটবা নয, এখবাধন আধরবা 
বকেু কবাে্দকর বিবকৎসবা রধযধে, EI পবরধষিবা 
মবানুষধদর হবাসপবাতবাধল পবাঠবাধত িবায 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 পবরধষিবা সমন্বযকবারী আপনবাধক 
আপনবার মবাবনধয যনযবার মধতবা বিবকৎসবা যিধে 
বনধত সবাহবােযে করধিন েবা আপনবার পবাবরিবাবরক, 
সবাংসৃ্বতক, ্বারমদিক এিং আ্যেবাবমিক 
বিশ্বাসগুধলবার সবাধথ বমধল।

শীঘ্রই হস্তক্ষেপ পভরক্েবাগুভি ভক কাজ কক্র? আভি আরও তথ্য ককাথায় কপক্ত পাভর?

এই হযেবান্ডআউধটর বিষযিস্তু “সবাইধকবাবসধস 
প্রবাথবমক হস্তধক্ষপ” পুবস্তকবার উপর বভবতে কধর 
ততবর হধযধে েবা EI পবরধষিবাগুবল িযেিহবার কধর 
এমন যলবাধকর (14–35 িের িযসী) প্রবতবরিযবার 
বভবতেধত বেল। 

আধরবা বিস্তবাবরত জবানধত এিং “early 
intervention in psychosis” পুবস্তকবা এিং 
অনযেবানযে পুবস্তকবার অনুবলবপ, সবাহবােযে পবাওযবার 
মধতবা স্থবান সম্পধক্দ  তথযে যপধত এিং অনযে 
িযেবািহবারকবারী েবারবা প্রবায একরকম অবভজ্ঞতবার 
সম্ুখীন হধযধেন তবাধদর প্রবতবরিযবা জবানধত 
আমবাধদর ওধযিসবাইট, likemind.nhs.uk এ 
বভবজট করুন। অনুিবাদগুবল বনখুাত নবা হধলও, 
আপবন িবাম বদধক “ভবাষবা” বিভবাধগ আপনবার 
ভবাষবাধত বলিক কধর ওধযিসবাইধটর সবামগ্রীটি 
আপনবার বনধজর ভবাষবায অনুিবাদ করধত সক্ষম 
হধিন। 



এই ভিফক্িক্টর উপর প্ভতভরিয়া

বনম্নবলবখত প্রশ্নগুবল সমবাপ্ 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 িৃতে 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 ছেদিধড যেলুন 
এিং এটি যকবানও EI স্টবাে সদসযেধক বদন। আপবন প্রদতে 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


