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বাইপ�ালার ডিসঅি্ার
বাইপ�ালার ডিসঅি্ার একটি মানডসক স্াস্থ্য সমসথ্যা 
যেখাপন যমজাপজর চরম �ে্াপের �ুনরাবৃডত্ত  ঘপে। 

োপের বাইপ�ালার ডিসঅি্ার আপে তারা অডতডরক্ত 
উ যত্তডজত এবং যব�পরাো হপত �াপর, অথবা কল্পনা করপত 
�াপর যে তারা বাস্তব জীবপনর যচপে যবশী গুরুত্ব�ূর্।

তারা খুব শান্ত হপত �াপর, অসহাে এবং ডবষণ্ণ যবাধ করপত 
�াপর এবং ডসদ্ান্ত ডনপত বা মপনাডনপবশ করপত অসুডবধার 
সম্ুখীন হপত �াপর। ডকেু মানুষ প্রধানত চরম যমজাজ 
সম্পন্ন হে। যকউ যকউ প্রধানত শান্ত, এবং কাপরা কাপরা 
উভে অডভজ্ঞতাই হপত �াপর, খুব ডবষণ্ণ বা চরম যমজাজ 
সম্পন্ন। এর�র ঐ বথ্যডক্ত অপেৌডক্তক বা ঝঁুডক�ূর্ আচরর 
করপত �াপর।1

এখাপন উপলেখ করা গুরুত্ব�ূর্ যে সমপে সমপে প্রপতথ্যপকর 
যমজাপজর �ডরবত্ন হে। েখন এই যমজাজ চরম হপে 
ওপে এবং একজন বথ্যডক্তর বথ্যডক্তগত এবং য�শাগত জীবপন 
হস্তপষে� কপর তখন তাপক বাইপ�ালার ডিসঅি্ার বলা 
যেপত �াপর এবং তখন একজন িাক্তাপরর �রীষো-ডনরীষোর 
সাহােথ্য যনো উডচত।2

লক্ষ্ণণসমূহ:
োপের বাইপ�ালার ডিসঅি্ার আপে তারা এমন আচরর 
কপরন ো তাপের চার�াপশ ডক ঘেপে তার যপ্রষো�পের সাপথ 
ডমপল না। এই যমজাজ খুব ডব�ে্স্ত হপত �াপর এবং দেনডদিন 
জীবপন কাজ করা কঠিন কপর তুলপত �াপর।

বাইপ�ালার ডিসঅি্াপরর লষের ডনভ্র করপব যকান ধরপনর 
চরম যমজাপজর অডভজ্ঞতা হপছে তার উ�র। এই যমজাজপক 
ডবষণ্ণতা ডহসাপব ধরা হে, ো খুব শান্ত হে; এবং উন্ােনা 
হপত �াপর, ো চরম যমজাজ সম্পন্ন। এই লষেরগুপলা সবার 
জনথ্য অথবা প্রডতটি যষেপরে একই হে না।
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ডবষণ্ণতার লক্ষণগুপলার মপ্যে থাকপত �াপর:

• যবশীরভাগ সমে ডবষণ্ণ, হতাশ বা ডবরডক্তকর যবাধ করা

• শডক্ত এবং ষুেধার অভাব

• দেনডদিন কম্কাপডে আগ্রহ হারাপনা

• মপনাডনপবশ করা বা মপন রাখপত অসুডবধা

• শূনথ্যতা, অ�োথ্তা, যোষ বা হতাশার অনুভূডত

• ভ্রম বা অপেৌডক্তক ডচন্তার অডভজ্ঞতা

• ঘুমাপত অসুডবধা

• ডনপজর েত্ন না যনওো

উন্াদ অবস্ার লক্ষণগুপলার মপ্যে থাকপত �াপর:

• শডক্তপত �ডর�ূর্ এমন অনুভূডত

• ডনপজপক গুরুত্ব�ূর্ ভাবা অথবা ডবডভন্ন ধাররা এবং 
�ডরকল্পনা দ্ারা �ডর�ূর্ এমন অনুভূডত

• সহপজ ডবভ্রান্ত, ডবরক্ত বা উ যত্তডজত যবাধ করা

• ভ্রম বা অপেৌডক্তক ডচন্তার অডভজ্ঞতা

• ঘুমাপত বা খাওোর ইছোর অভাব

• ডসদ্ান্ত যনওো বা এমন ডকেু বলা ো চডরপরের বাইপর 
এবং ো ঝঁুডক�ূর্ বা ষেডতকর হপত �াপর

যমজাপজর উত্ান-�তন প্রােই কপেক সপ্াহ বা মাস �ে্ন্ত 
স্ােী হপত �াপর, এবং এই সমপের মপধথ্য চরম যমজাজ 
ডনম্ন �ে্াপে থাকপত �াপর। ডবষণ্ণতা এবং উন্ােনার �ব্ 
চক্াকাপর সমপের সাপথ সাপথ এবং বথ্যডক্তর মপধথ্য �ডরবডত্ত 
হপত �াপর। োরা এই চপক্র মধথ্য ডেপে োপছে তারা হেত 
ডনপজপের মপধথ্য যকান �ডরবত্ন অনুভব করপত �াপর না, তাই 
তাপের �ডরবাপরর যকান সেসথ্য বা বনু্র অন্তেৃ্ষ্টির প্রপোজন 
হপত �াপর।  

1  Bipolar disorder (sane.org) - https://www.sane.org/information-stories/facts-and-
guides/bipolar-disorder

2  3-symptoms-of-bipolar-disorder.pdf (blackdoginstitute.org.au) -  
https://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/3-symptoms-of-
bipolar-disorder.pdf

https://www.sane.org/information-stories/facts-and-guides/bipolar-disorder
https://www.blackdoginstitute.org.au/wp-content/uploads/2020/04/3-symptoms-of-bipolar-disorder.pdf
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কারণসমূহ:  
বাইপ�ালার ডিসঅি্ার সকল জাডতগত যপ্রষো�পের 
মানুপষর মপধথ্য ঘপে। েডেও এো যে যকান বেপস যেখা যেপত 
�াপর, তপব ডকপশার বা ডবশ বের বেপস প্রথমবাপরর মত 
যেখা যেোর সম্াবনা যবডশ।

যেপহতু বাইপ�ালার ডিসঅি্ার শান্ত এবং চরম যমজাপজর 
মপধথ্য চক্াকাপর যঘাপর, যসপহতু এই যরাগ ডনর্পে েীঘ্ সমে 
লাগপত �াপর।

ডবডভন্ন কারর আপে ো বাইপ�ালার ডিসঅি্াপরর মত 
মানডসক অসুস্তার কারর হপত �াপর। এই কাররগুপলার 
মপধথ্য রপেপে যজপনটিক্স এবং মানডসক অথবা সামাডজক 
কারর, উোহররস্রূ�, মানডসক আঘাত এবং কঠিন 
জীবপনর অডভজ্ঞতা। অথ্যালপকাহল এবং অনথ্যানথ্য ওষুপধর 
অডতডরক্ত গ্রহরও এই ডিসঅি্াপরর কারর হপত �াপর বা 
ডবেথ্যমান লষেরগুপলা আপরা খারা� হপত �াপর।

েডেও অডতডরক্ত ঘুম একটি লষের হপত �াপর, তপব ঘুপমর 
অভাবও কারর হে, অথবা অডতডরক্ত চা� যথপক হপত �াপর। 

েডেও বেস বা যপ্রষো�ে ডনডব্পশপষ যে কাউপক বাইপ�ালার 
ডিসঅি্ার প্রভাডবত করপত �াপর, তপব তরুর প্রাপ্বেস্কপের 
মত ডবপশষ েপলর মপধথ্য, োরা যবকার অথবা ডবডভন্ন সুডবধা 
গ্রহরকারী এবং োরা একা থাপক তাপের মপধথ্য এর হার যবডশ 
হপত �াপর । 

সহায়তা �াওয়া:
েডেও এই যরাপগর যকান ডনরামে যনই, আ�ডন ডচডকৎসার 
মাধথ্যপম উ�সগ্গুপলা ডনেন্ত্রর করপত ডশখপত �াপরন। 
বাইপ�ালার ডিসঅি্াপরর জনথ্য সাধাররত একটি েীঘ্পমোেী 
ডচডকৎসা �ডরকল্পনার প্রপোজন োর মপধথ্য অপনক সমে 
ঔষধ, মানডসক ডচডকৎসা এবং জীবনধারা �দ্ডত জড়িত। 

বাইপ�ালার ডিসঅি্াপরর ডচডকৎসা এবং বথ্যবস্া�নার 
জনথ্য ডবডভন্ন �দ্ডত আপে, এবং সবপচপে েথােথ �দ্ডত 
বাইপ�ালার ডিসঅি্াপরর ধরপরর উ�র ডনভ্র কপর, যেমন 
আ�নার বত্মান ডবষণ্ণতা বা উন্ােনা, এবং আ�নার 
বথ্যডক্তগত �েদি এবং �ডরডস্ডতর উ�র ডনভ্র কপর ডচডকৎসা 
হপত �াপর।

জীবনধারা বাইপ�ালার ডনেন্ত্রর করপত সাহােথ্য করপত �াপর 
যেমন সঠিক �ডরমার ঘুমাপনা, ভাল খাওো, বথ্যাোম এবং 
ডবপনােনমূলক ওষুধ এবং অথ্যালপকাহপলর বথ্যবহার সীডমত 
করপল বাইপ�ালার ডিসঅি্ার বথ্যবস্া�নার উ�র একটি ব়ি 
প্রভাব যেপল।

আপলাচনার মা্যেপম ডচডকৎসা:

এর মপধথ্য রপেপে একটি ডনডে্ষ্ট সমপের মপধথ্য ডনেডমত 
দবেপক একজন ডলিডনকথ্যাল সাইপকালডজস্ট বা অনথ্যানথ্য 
মানডসক স্াস্থ্য য�শাোপরর সাপথ ডচন্তা, অনুভূডত এবং 
আচরপরর মাধথ্যপম কাজ করা। বাইপ�ালাপরর ডচডকৎসা এবং 
এর বথ্যবস্া�নার জনথ্য ডকেু সাধারর যথরাড�র মপধথ্য রপেপে:

Cognitive Behavioural Therapy (CBT) ো 
আ�নার অনুভূডত, ডচন্তা এবং আচরর ডকভাপব এপক 
অ�রপক প্রভাডবত কপর এবং এই �থ্যাোন্গুপলার �ডরবত্ন 
হে তার  যকৌশল যশখাে।

Interpersonal Therapy (IPT) ো অনথ্যপের সাপথ 
আ�নার সম্পপক্র উ�র েষৃ্টি যেে এবং আ�নার ডচন্তা, 
অনুভূডত এবং আচরর ডকভাপব আ�নার সম্পক্ দ্ারা 
প্রভাডবত হে, আবার এর উল্াোও হপত �াপর।

ওষু্

আ�নার িাক্তার বাইপ�ালার ডিসঅি্াপরর লষেরগুপলা 
�ডরচালনা করার জনথ্য ডবডভন্ন ঔষপধর ডবকল্প ডনপে 
আপলাচনা করপত �াপরন। যবশ ডকেু ওষুধ আপে ো যমজাজ 
�ডরবত্ন �ডরচালনা করপত বথ্যবহার করা যেপত �াপর। 
বাইপ�ালার ডিসঅি্াপরর লষেরগুপলা সাধাররত ওষুপধর 
প্রডত ভাল সা়িা যেে। আ�নার জনথ্য সবপচপে ভাপলা হপব 
যকানটি তা ডনপে আ�নার িাক্তাপরর সাপথ আপলাচনা করা 
জরুরী।

দীর্পময়াদী এবং স্ব-বযেবস্া�না:

এর মপধথ্য থাকপত �াপর স্াস্থ্যপসবা য�শাোরপের সাপথ কাজ 
করা োপত আ�নার যমজাজ �ে্পবষের করা ডশখপত �াপরন 
এবং ডবষণ্ণতা ও উন্ােনার কাররসমূহ ডচনপত �াপর। তারা 
আ�নাপক একটি সঙ্কে বা ঝঁুডক বথ্যবস্া�না �ডরকল্পনা গপ়ি 
তুলপত সাহােথ্য করপত �াপর, োপত কপর আ�ডন জানপবন 
ডকভাপব যকান আগাম সতককীকরর লষের �ডরচালনা করপত 
হে। এর সাপথ প্রােই �ডরবাপরর সেসথ্য বা ঘডনষ্ঠ বনু্বান্ব 
জড়িত থাপক, েপল যে যকান প্রাথডমক লষের যেপখ ডকভাপব 
আ�নাপক বুঝা এবং সহােতা করা োে যস বথ্যা�াপর তারা 
সপচতন থাপক ।

বাইপ�ালার ডিসঅি্াপরর েীঘ্পমোেী বথ্যবস্া�নার মপধথ্য 
আপে আ�নার শারীডরক স্াস্থ্য এবং আ�নার মানডসক 
স্াপস্থ্যর উ�র ডনেডমত �রীষো করা এবং ডনডচিত করা যে 
আ�ডন ডনেডমত বথ্যাোম, ভাল ঘুম , এবং একটি স্াস্থ্যকর 
খােথ্য অভথ্যাস বজাে রাখপত �াপরন।
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এই ফযোক্টশীট সম্পডক্ত
এই তথথ্যগুপলা ডচডকৎসা যসবা নে। এটি সাধারর তথথ্য এবং এপত 
আ�নার বথ্যডক্তগত,  শারীডরক,  মানডসক অবস্া অথবা মানডসক স্াপস্থ্যর 
প্রপোজনীেতা এই ডবষেগুপলাপক আনা হেডন । আ�নার ডনপজর অথবা 
অনথ্য কাপরা যরাগ ডনর্ে অথবা ডচডকৎসা করার জনথ্য এই তথথ্যকডরকা 
বথ্যবহার করপবন না এবং এখাপন থাকা তপথথ্যর কারপর কখপনাই ডচডকৎসা 
সংক্ান্ত উ�পেশ উপ�ষো  করপবন না অথবা স্াস্থ্য যসবা ডনপত  যেডর 
করপবন না । যে যকান ডচডকৎসা সংক্ান্ত প্রশ্ন একজন যোগথ্যতাসম্পন্ন 
স্াস্থ্য যসবাোনকারী য�শাজীবীর কাপে ডসদ্াপন্তর জনথ্য �াোপনা উডচত । 
আ�নার যকান সপদিহ থাকপল সব সমে ডচডকৎসা  উ�পেশ ডনন।

সূত্র

Black Dog Institute - Information about Bipolar Disorder 
- Black Dog Institute -    
https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/
bipolar-disorder/
Reachout.com – What is Bipolar Disorder -  
https://au.reachout.com/articles/what-is-bipolar-
disorder?gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IyYW
1yYiY1mFMfODgS4FOuDqg3PzDgnPTK_EDtU2o_
muAC78qPgUeZxoCeVMQAvD_BwE

Sane.com - Bipolar disorder -  
https://www.sane.org/information-stories/facts-and-
guides/bipolar-disorder
Mental Health Foundation UK – Bipolar Disorder -  
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/e/eating-
disorders
এই তথথ্য�রেটি Embrace Multicultural Mental Health’s CALD 
Mental Health Consumer এবং যকোর গ্রুপ�র সেসথ্যপের দ্ারা 
জানাপনা হপেপে। 

তথথ্য�রেটি দতরী কপরপে:

Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia
9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600
T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au

2021 এ প্রকাডশত

মানডসক স্াপস্থ্যর বথ্যা�াপর সহােতা যখঁাজার জনথ্য 
আ�নার িাক্তারপক ডেপেই শুরু করা ভাপলা। Getting 
Professional Mental Health Help (য�শাোর মানডসক 
ডচডকৎসা সহােতা প্রাডপ্)  এই ডসডরপজ যে েথ্যাক্টডসে বা 
তথথ্য�াতা রপেপে তাপত য�শাোর সহােতার বথ্যা�াপর আপরা 
তথথ্য রপেপে। 

আ�ডন েডে আ�নার িাক্তাপরর সাপথ আ�নার মানডসক 
স্াপস্থ্যর বথ্যা�াপর কথা বলার জনথ্য  সহজ-যবাধ না কপরন 
তপব আ�ডন অনথ্য একজনপক খুঁপজ ডনপত �াপরন োর সাপথ 
আ�ডন সহজ হপত �ারপবন ।  আ�নার জনথ্য সঠিক িাক্তার 
খুঁপজ য�পত ডকেু সমে লাগপত �াপর।

আ�ডন Black Dog প্রডতষ্ঠাপনর সাপথও যোগাপোগ করপত 
�াপরন। Black Dog প্রডতষ্ঠাপন বাইপ�ালার ডিসঅি্ার 
এবং অনথ্যানথ্য মানডসক স্াস্থ্য অবস্া সম্পন্ন বথ্যডক্তপের জনথ্য 
সহােতা েল রপেপে। আরও তপথথ্যর জনথ্য  
www.blackdoginstitute.org.au  ডভডজে করুন।

আ�নার যডদ এখন সাহাপযযের প্রপয়াজন হয়

আ�ডন েডে মপন কপরন  যকউ ডনপজর বা অনথ্যপক আঘাত 
করপত �াপর তপব জরুডর সহােতা ডনন

জরুডর �ডরপষবাগুপলাপত ফফান করুন

ট্রি�ল ডজপরা (000) িাোল করুন)

লাইফলাইন-এ ফফান করুন

13 11 14 -এ িাোল করুন

https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/bipolar-disorder/
https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/bipolar-disorder/
https://au.reachout.com/articles/what-is-bipolar-disorder?gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IyYW1yYiY1mFM
https://au.reachout.com/articles/what-is-bipolar-disorder?gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IyYW1yYiY1mFM
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https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/e/eating-disorders
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/e/eating-disorders
http://www.blackdoginstitute.org.au

