
 

মানসিক ররাগের িাধারণ লক্ষণ 

 

শারীররক ররাগের মগ া মানরিক ররাগের অগনক গুগ া  ক্ষণ আগে। এই  ক্ষণ গুগ া ব্যরির িমিযার ধরণ ও 
মাত্রা রনগদেশ কগর। একই িাগে এটা মগন রাখা জরুরর রে ব্য়ি ও পররগব্শ রেগদ এিব্  ক্ষণ প্রকাগশ রেন্ন া 
রদখা রদয়। অগনক িময় র ঙ্গ রেগদ রকেু রকেু রেন্ন াও রদখা রেগ  পাগর।  
 

অগনক মানরিক ররাগের রক্ষগত্র শারীররক  ক্ষণগুগ া ব্ড় আকাগর রদখা রদয়। রিিমগয় ররােী শারীররক িমিযার 
কো ব্ গ  োগকন এব্ং মগন কগরন রে  ার আিগ  শারীররক িমিযা রদখা রদগয়গে।  গব্ িমিযার প্রকাশ োই 
র াক না রকন মানরিক িমিযা ব্া ররাগের  ক্ষণ গুগ াগক চার োগে োে করা োয়ঃ 
ো মগন রাখা দরকার   
▪ মানরিক অসুস্থতার বিবিন্ন ধরণ রগয়গে।   
▪ একরট মানরিক িমিযা একারধক উপসর্গের মাধযগম প্রকাশ পায় ।  
▪ অসুস্থতার  ক্ষণ এিং রচরকৎিা পদ্ধর র মগধয িযবি রব্গশগে রেন্ন া রদখা োয়। 
▪ বিছু রকেু লক্ষণ এিাবধি অসুস্থতায় দেখা বের্ত পার্র। 
▪ রকান দিান মানবসি অসুস্থতার প্রাথবমি লক্ষণগুবল খুি অস্পষ্ট এিং অরনরদেষ্ট হর্ত পার্র।  
▪ িমিযা/লক্ষণগুবল রময়াদ রমগন চগ   
▪ এসি লক্ষণগুবল িুঝর্ত পারর্ল দ্রুত দসিা গ্রহণ প্রবিয়া বনবিত িরা যায়।  
মানরিক িমিযার  ক্ষণগুগ া ব্যরি, পররব্ার এব্ং িামরিকোগব্ িমাগজর জীব্গন রনর ব্াচক প্রোব্ রেগ  োগক। 
 গব্ িব্িময় একজন ব্যরির রদগক  ারকগয় ব্ া িম্ভব্ নয় রে  ার মানরিক িমিযা আগে।  াই মানরিক িমিযার 
 ক্ষণ গুগ া িম্পগকে পররষ্কার ধারণা োকা দরকার।  
 

kvixwiK wPšÍv-fvebv Abyf~wZ AvPiY 

mȳ úó KviY QvovB kix‡ii wewfbœ As‡k 

e¨_v (‡hgb gv_ve¨_v, †c‡U e¨_v Ges 

Pjgvb e¨_v-‡e`bv) 

AwZwi³ `ywðšÍv I mewKQz 

wb‡q †bwZevPK wPšÍv-

fvebv 

Av‡e‡Mi 

†bwZevPK cwieZ©b  

mvgvwRKfv‡e wb‡R‡K cÖZ¨vnvi 

IRb K‡g hvIqv e×gyj-åvšÍ wek¦vm 

(wWwjDkvb)  

AwZwi³ D‡ØM ev 

fq 

¯̂vfvweK KvR-K‡g© AskMÖnY K‡g 

hvIqv  

K¬vwšÍ †eva Ges Kv‡R kw³i Afve ev¯ÍeZv Dcjwä Ki‡Z 

Amyweav ev AjxK cÖZ¨ÿY 

(n¨vjywm‡bkb)  

†gRv‡Ri cwieZ©b, 

weiw³ I wLUwL‡U 

†gRvR  

eÜyevÜe Ges mvgvwRK Kvh©Kjvc 

Gwo‡q Pjv 

Ny‡gi Af¨v‡mi cwieZ©b wb‡R†K †`vlv‡ivc Kiv, 

mgv‡jvPbv Kiv  

nZvkv I 

Aciva‡eva 

AwZwi³ KvbœvKvwU Kiv ev AvMªvmb 

Lvev‡ii iæwP K‡g hvIqv, Lv`¨vf¨v‡mi 

cwieZ©b †hgb ÿyav bv cvIqv ev ÿyav 

†e‡o hvIqv 

ˆ`bw›`b mgm¨v Ges Pvc 

cwiPvjbv Ki‡Z AÿgZv 

AvMÖn K‡g hvIqv  wb‡Ri hZœ bv †bqv  

‡m· WªvBf ev †hŠb Zvobvq cwieZ©b (†e‡o 

ev K‡g †h‡Z cv‡i)|  

g‡bv‡hvM Ges wm×všÍ 

†bqvi mgm¨v 

AvÍwek¦vm K‡g 

hvIqv  

A¨vj‡Kvnj ev gv`K `ª‡ei AwZwi³ 

e¨envi 

 AvZ¥nZ¨vi wPšÍv-fvebv  SzuwKc~Y© I ÿwZKi AvPi‡Yi cÖeYZv I 

cwigvY †e‡o hvIqv, †hgb wb‡Ri ÿwZ 

Kiv(†hgb- nvZ-cv KvUv ev AvÍnZ¨vi 

†Póv Kiv)|   
 


