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পার্সানালিটি লি্অিস ার  
(বা ব্যলতিত্ব লবষয়ক ব্যালি)
ব্যক্তিত্ব হচ্ছে যেভাচ্ব মানুষ ক্িন্া কচ্ে, অনুভব কচ্ে এবং 
আিেণ কচ্ে। এটি হচ্�া আমো যক এবং আমো ক্নচ্েচ্েে 
সম্পচ্ককে  যকমন যবাধ কক্ে। যবশীেভাগ মানুচ্ষে যষেচ্রে এটা 
ক্বক্ভন্ন পক্েক্থিক্িচ্ি এবং সমচ্ে যমাটামুটি একইেকম থাচ্ক। 
িচ্ব অচ্নচ্ক িাচ্েে ক্নচ্েচ্েে এবং অন্যচ্েে সম্পচ্ককে  ক্িন্া 
এবং অনুভব কোে যষেচ্রে অসুক্বধাে সম্ুখীন হচ্ি পাচ্েন।

েীবচ্ন প্রক্িকূ�  পক্েক্থিক্িচ্ি পড়াে অক্ভজ্ঞিা বা মানক্সক 
আঘাচ্িে যমাকাচ্ব�া কোে পদ্ধক্ি হচ্ি পাচ্ে পাচ্সকোনাক্�টি 
ক্িসঅিকে াে; এটা শুধু এমন নে যে যকউ একেন যকান 
একটি ক্নক্েকে ষ্ট ধেচ্ন আিেণ কেচ্ি পছন্দ কচ্ে।

প্রচ্ি্যচ্কে ব্যক্তিত্ব স্বিন্ত্র। েীবচ্নে ক্বক্ভন্ন অক্ভজ্ঞিাে মধ্য 
ক্েচ্ে োওোে সাচ্থ সাচ্থ মানুচ্ষে ব্যক্তিত্ব ক্বকক্শি হে। 
যবক্শেভাগ মানুষ অিীচ্িে অক্ভজ্ঞিা যথচ্ক যশখাে েন্য 
েচ্থষ্ট নমনীে এবং প্রচ্োেচ্ন িাচ্েে আিেণ পক্েবিকে ন 
কেচ্ি পাচ্ে। োচ্েে পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে আচ্ছ িাচ্েে 
আিেণ ক্নেন্ত্রণ কো অচ্নক কঠিন। িাো িেম ক্িন্া এবং 
অনুভূক্ি অনুভব কচ্ে ো এি িীব্র যে িাো দেনক্ন্দন েীবন 
যমাকাচ্ব�া কেচ্ি সমস্যাে পচ্ড়। িাো এমনভাচ্ব কাে 
কচ্ে ো িাো ক্নেন্ত্রণ কেচ্ি পাচ্ে না, এবং পক্েক্থিক্ি 
এবং মানুচ্ষে সাচ্থ সম্পককে  দিক্ে কোে েন্য সংগ্াম 
কচ্ে। এই প্রক্িদ্বন্দীিাে ফচ্�, িাো প্রােই িাচ্েে সম্পককে , 
সামাক্েকিা, কাে এবং স্কু চ্� যবশ সমস্যা এবং সীমাবদ্ধিা 
অনুভব কচ্ে।1  

কখনও কখনও মানুষ বাইচ্পা�াে ক্িসঅিকে াচ্ে আক্ান্ 
ব্যক্তিে সাচ্থ পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াচ্ে আক্ান্ ব্যক্তিচ্ক 
ক্নচ্ে ক্বভ্ান্ হে। একটি পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে হ� 
আকক্মিক, মুহূচ্িকে  মুহূচ্িকে  যমোচ্েে পক্েবিকে ন এবং 
আিেচ্ণে একটি েীঘকেকা�ীন প্রক্ক্ো। বাইচ্পা�াচ্ে উন্ােনা 
বা ক্বষণ্ণিাে দবক্শষ্ট্যপূণকে ঘটনা েক্ড়ি। বাইচ্পা�াে সম্পচ্ককে  
আচ্ো িথ্য এই ক্সক্েচ্েে বাইচ্পা�াে িথ্যপািাে পাওো 
োচ্ব।
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পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে একটি মানক্সক স্বাথি্য সমস্যা 
যেখাচ্ন আপনাে ব্যক্তিত্ব এবং আিেণ আপনাচ্ক বা 
অন্যচ্েে কষ্ট যেে। পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াচ্েে ক্বক্ভন্ন ধেণ 
এবং সম্াব্য কােণ আচ্ছ, এবং �ষেণগুচ্�া ও উপসগকেগুচ্�া 
ক্বক্ভন্ন হে।

পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে খুব েটি� এবং ক্বক্ভন্ন ধেচ্নে 
হে। পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে যোগ ধো কঠিন হচ্ি পাচ্ে।

পার্সানালিটি লি্অিস াররর িরন:
ক্বক্ভন্ন ধেচ্নে পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াচ্েে মচ্ধ্য ক্কছু হ�:

এলটির্াশাি (অ্ামালিক) পার্সানালিটি লি্অিস ার: 
অন্যচ্েে প্রক্ি আক্মনাত্মক এবং ক্হংস্র হওোে প্রবণিা, 
অথবা অন্যচ্েে অক্ধকাে �ঙ্ঘন কোে প্রবণিা।

অ্যাভরয়রিটি (এল়িরয় চিা) পার্সানালিটি লি্অিস ার: 
সমাচ্�ািনা বা প্রি্যাখ্যাচ্নে প্রক্ি অক্িসংচ্বেনশী�িা যবাধ 
কো, এবং িেম �জ্া অনুভব কো।

বিস ারিাইন পার্সানালিটি লি্অিস ার: আচ্বগপ্রবণ ভাচ্ব 
আিেণ কো, ক্বশা� ঝঁুক্ক যনওো, উচ্লেখচ্োগ্য কচ্ষ্টে 
সম্খুীন হওো, কড়া যমোে বা অক্থিক্িশী� যমোে থাকা।

নাল্সল্লটিক পার্সানালিটি লি্অিস ার: ক্বশ্াস কো যে 
আপক্ন অন্য সবাে যিচ্ে ভাচ্�া।

অবর্ল্ভ-কমপািল্ভ লি্অিস ার: অি্যন্ ক্নেন্ত্রণ 
কোে প্রবনিা, ক্নখুঁি হওো ক্নচ্ে ব্যস্ত থাকা, ক্নেম এবং 
শৃঙ্খ�াে মচ্ধ্য থাকা; পুোচ্না বা ভাঙা ক্েক্নস যফচ্� ক্েচ্ি 
অষেম।

ল্রিাটিপাি পার্সানালিটি লি্অিস ার: অন্যচ্েে 
প্রক্ি েত্নবান না হওো এবং অস্বাভাক্বক ক্িন্া কো যেমন 
‘োেকুেী ক্িন্া’ - অথকোৎ আপক্ন ক্বশ্াস কচ্েন যে আপক্ন 
আপনাে ক্িন্াে দ্বাো মানুষ এবং ঘটনাচ্ক প্রভাক্বি কেচ্ি 
পাচ্েন।

োচ্েে পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে আচ্ছ িাো সবসমে বুঝচ্ি 
পাচ্ে না যে িাচ্েে এই যোগ আচ্ছ কােণ িাচ্েে ক্িন্া 
এবং আিেণ িাচ্েে কাচ্ছ স্বাভাক্বক �াচ্গ এবং িাচ্েে 
ব্যক্তিচ্ত্বে অংশ মচ্ন হে। িাচ্েে ক্িন্া এবং আিেণগুচ্�া 
মানক্সক আঘাি এবং/বা েেুকেশাে একটি প্রক্িেষোমূ�ক 
প্রক্িক্ক্ো হচ্ি পাচ্ে।
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িক্ষ্ণণ্মূহ:
পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে অসুচ্খে �ষেণগুচ্�া হ� 
ব্যক্তিচ্ত্বে দবক্শষ্ট্য ো সবাে মচ্ধ্য যকান এক সমে যেখা 
যেচ্ি পাচ্ে। পাথকেক্য হচ্ছে োচ্েে পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে 
আচ্ছ িাচ্েে আিেণ িেম হে এবং সাধােণি িাো এে 
সাচ্থ মাক্নচ্ে ক্নচ্ি বা পক্েবিকে ন কেচ্ি অষেম। 

পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে সাধােণি ১৮ বছে না হওো পেকেন্ 
ক্নণকেে কো হে না কােণ আমাচ্েে ব্যক্তিত্ব যসই বেস পেকেন্ 
ক্মাগি ক্বকক্শি হে।

ক্শশু এবং ক্কচ্শােচ্েে হেচ্মাচ্নে পক্েবিকে ন হে ো িাচ্েে 
যমোেচ্ক প্রভাক্বি কচ্ে এবং �ষেণগুচ্�া পাচ্সকোনাক্�টি 
ক্িসঅিকে াচ্েে অনুরূপ হচ্ি পাচ্ে। আপক্ন েক্ে এমন ধেচ্নে 
আিেণ যেচ্খন ো আপনাচ্ক উক্দ্বগ্ন কচ্ে এবং আপনাে 
স্বাভাক্বক েীবনচ্ক ক্বক্নিি কচ্ে, িাহচ্� েো কচ্ে আপক্ন 
িাতিাচ্েে সাচ্থ যেখা করুন।

লকছু িক্ষণ্মূহ যা পার্সানালিটি লি্অিস ারর আরছ 
এমন ব্যলতির মরি্য থাকরে পারর:

• ঘন ঘন যমোচ্েে পক্েবিকে ন

• অচ্ন্যে উপে িেম ক্নভকে েিা

• নাক্সকেক্সেম (িেম অহংকাে)

• ব্যক্তিগি সম্পককে  ঝচ্ড়ে মচ্িা

• সামাক্েক ক্বক্ছেন্নিা

• ষুেব্ধিাে সাচ্থ বক্হঃপ্রকাশ

• অন্যচ্েে সচ্ন্দহ এবং অক্বশ্াস

• বনু্ বানাচ্ি অসুক্বধা

• িাৎষেক্ণক িৃক্তিে প্রচ্োেন

• েবুকে� আচ্বগ ক্নেন্ত্রণ

• অ্যা�চ্কাহ� বা মােক োিীে পোচ্থকেে অপব্যবহাে

• ক্নচ্েে-ষেক্ি, অথবা হুমক্ক যেওো বা আত্মহি্যাে যিষ্টা

সমচ্েে সচ্গে সচ্গে প্রচ্ি্যচ্কই এগুচ্�াে ক্কছু অক্ভজ্ঞিা 
যপচ্ি পাচ্ে এবং োচ্েে পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে আচ্ছ 
িাচ্েে প্রচ্ি্যচ্কেই এই সব �ষেণ থাকচ্ব না। আপক্ন েক্ে 
ক্েচ্নে যবশীেভাগ সমে এই �ষেণগুচ্�া অনুভব কচ্েন - 
প্রক্িক্েন - অথবা আপক্ন েক্ে আপনাে যকান অনুভূক্ি ক্নচ্ে 
ক্িক্ন্ি থাচ্কন, িাহচ্� আপনাে িাতিাচ্েে সাহাে্য যনওো 
উক্িি।

কারণ্মূহ:
ঠিক ক্ক কােচ্ণ পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে হে িা োনা 
োেক্ন। োইচ্হাক, ক্নক্েকে ষ্ট ক্কছু কােচ্ণ কাচ্ো মচ্ধ্য এটা 
ক্বকক্শি হচ্ি পাচ্ে। এে মচ্ধ্য েচ্েচ্ছ:

• পক্েবাচ্েে মচ্ধ্য পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে বা অন্যান্য 
মানক্সক স্বাথি্য ক্বষেক উচ্দ্বগ আচ্ছ এমন ইক্িহাস 
েচ্েচ্ছ 

• দশশচ্ব ক্নেকোিন বা অবচ্হ�াে ক্শকাে হচ্েচ্ছ 

• দশশচ্ব একটি অক্থিক্িশী� বা ক্বশৃঙ্খ� পাক্েবাক্েক 
েীবন যভাগ কচ্েচ্ছ 

• দশশচ্বে আিেচ্ণে যোগ ক্নণকেে কো হচ্েচ্ছ 

• মৃি্্য বা মমকোক্ন্ক ক্ববাহ ক্বচ্ছেচ্েে ফচ্� বাবা-মাচ্ক 
দশশচ্ব হােচ্না

• অন্যান্য উচ্লেখচ্োগ্য মানক্সক আঘাি

োচ্েে পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে আচ্ছ িাো যেভাচ্ব যবাধ বা 
অনুভব কচ্ে িা িাো ইচ্ছে কচ্ে কচ্ে না, এবং যকানভাচ্বই 
িাো এই যোগ ক্বকাচ্শে েন্য োেী নে।

্হায়ো পাওয়া:
ক্িক্কৎসাে ধেন ক্নভকে ে কচ্ে পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াচ্েে 
ধেচ্ণে উপে। অচ্নক পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে অন্যান্য 
মানক্সক স্বাথি্য উচ্দ্বচ্গে সাচ্থ সম্পক্ককে ি, েক্েও আিেণ 
সাধােণি আচ্ো থিােী এবং েীঘকেথিােী হে। উোহেণস্বরূপ,         
অবচ্সক্সভ-কমপা�ক্সভ পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে 
অবচ্সক্সভ-কমপা�ক্সভ ক্িসঅিকে াচ্েে সাচ্থ সম্পক্ককে ি, 
ক্সচ্োচ্েি পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে ক্সচ্োচ্রেক্নোে 
সাচ্থ, এবং অ্যাভচ্েচ্িন্ট (বা এক্ড়চ্ে ি�া) পাচ্সকোনাক্�টি 
ক্িসঅিকে াে সামাক্েক ভীক্িে সাচ্থ সম্পক্ককে ি। অিএব, 
ক্কছু অনুরূপ ক্িক্কৎসা পদ্ধক্ি ব্যবহাে কো যেচ্ি পাচ্ে। 
বিকে াে�াইন (বা অল্প পক্েসচ্ে আচ্ছ এমন) পাচ্সকোনাক্�টি 
ক্িসঅিকে াচ্েে েন্য আ�াপ-আচ্�ািনাে মাধ্যচ্ম ক্িক্কৎসা 
হচ্ছে প্রধান ক্িক্কৎসা পদ্ধক্ি। যোচ্গে ক্কছু যষেচ্রে ক্বচ্শচ্ষ 
ক্িক্কৎসাে েন্য ওষুধ ব্যবহাে কো যেচ্ি পাচ্ে।  

পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াে ক্নণকেে কো কঠিন হচ্ি পাচ্ে এবং 
কখনও কখনও যকউ স্বাথি্য যপশাোেচ্েে প্রক্ি যেচ্গ যেচ্ি 
পাচ্েন। একেন েত্নোনকােী থাকা সহােক হচ্ি পাচ্ে ক্েক্ন 
ঐ ব্যক্তিচ্ক ভা�ভাচ্ব োচ্নন এবং িাতিাচ্েে কাচ্ছ ক্ক 
ঘটচ্ছ িাে ব্যাখ্যা কেচ্ি পাচ্েন এবং �ষেণ এবং উপসচ্গকেে 
সম্ুখীন ব্যক্তিচ্ক সহােিা কেচ্ি পাচ্েন।
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এই ফ্যাক্টশীট ্ম্পলকস ে
এই িথ্যগুচ্�া ক্িক্কৎসা যসবা নে। এটি সাধােণ িথ্য এবং এচ্ি 
আপনাে ব্যক্তিগি,  শােীক্েক,  মানক্সক অবথিা অথবা মানক্সক স্বাচ্থি্যে 
প্রচ্োেনীেিা এই ক্বষেগুচ্�াচ্ক আনা হেক্ন । আপনাে ক্নচ্েে অথবা 
অন্য কাচ্ো যোগ ক্নণকেে অথবা ক্িক্কৎসা কোে েন্য এই িথ্যকক্ণকা 
ব্যবহাে কেচ্বন না এবং এখাচ্ন থাকা িচ্থ্যে কােচ্ণ কখচ্নাই ক্িক্কৎসা 
সংক্ান্ উপচ্েশ উচ্পষো  কেচ্বন না অথবা স্বাথি্য যসবা ক্নচ্ি  যেক্ে 
কেচ্বন না । যে যকান ক্িক্কৎসা সংক্ান্ প্রশ্ন একেন যোগ্যিাসম্পন্ন 
স্বাথি্য যসবাোনকােী যপশােীবীে কাচ্ছ ক্সদ্ধাচ্ন্ে েন্য পাঠাচ্না উক্িি । 
আপনাে যকান সচ্ন্দহ থাকচ্� সব সমে ক্িক্কৎসা  উপচ্েশ ক্নন।

্ূত্র

এই িথ্যপািাটি  reachout.com    ওচ্েবসাইচ্ট প্রকাক্শি একই ধেচ্নে 
নক্থ যথচ্ক যনো হচ্েচ্ছ। মূ� নক্থটি https://au.reachout.com/
articles/what-are-personality-disorders এ যেখা োচ্ব

অন্যান্য ্ূত্রগুরিা হরিা 

What is borderline personality disorder? - Mental health 
and psychosocial disability (nsw.gov.au) -  
https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/
psychosocial/foundations/Pages/types-bpd.aspx

িথ্যপরেটি দিেী কচ্েচ্ছ:

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

েক্েও পাচ্সকোনাক্�টি ক্িসঅিকে াচ্েে কােকেকে ক্িক্কৎসা 
সম্পচ্ককে  আমাচ্েে গচ্বষণা এখচ্না যবচ্ড় ি�চ্ছ,  িচ্ব েি 
আচ্গ ক্িক্কৎসা শুরু কো োে এে ফ�াফ� িি যবক্শ 
কােকেকে হচ্ি পাচ্ে।

মানক্সক স্বাচ্থি্যে ব্যাপাচ্ে সহােিা যখঁাোে েন্য 
আপনাে িাতিােচ্ক ক্েচ্েই শুরু কো ভাচ্�া। Getting 
Professional Mental Health Help (যপশাোে মানক্সক 
ক্িক্কৎসা সহােিা প্রাক্তি)  এই ক্সক্েচ্ে যে ফ্যাক্টক্সট বা 
িথ্যপািা েচ্েচ্ছ িাচ্ি যপশাোে সহােিাে ব্যাপাচ্ে আচ্ো 
িথ্য েচ্েচ্ছ। 

আপক্ন েক্ে আপনাে িাতিাচ্েে সাচ্থ আপনাে মানক্সক 
স্বাচ্থি্যে ব্যাপাচ্ে কথা ব�াে েন্য সহে-যবাধ না কচ্েন 
িচ্ব আপক্ন অন্য একেনচ্ক খুঁচ্ে ক্নচ্ি পাচ্েন োে সাচ্থ 
আপক্ন সহে হচ্ি পােচ্বন।  আপনাে েন্য সঠিক িাতিাে 
খুঁচ্ে যপচ্ি ক্কছু সমে �াগচ্ি পাচ্ে।

প্ররিক্ট এয়ারর ভভাতিা এবং োরের পলরবার, অংশীোর 
এবং যত্নকারীরের িন্য ্রবরাহ ররয়রছ, যার মরি্য 
ররয়রছ েথ্যপাো, ভভাতিারের বাস্তব অলভজ্ঞোর গল্প 
এবং লভলিও। আরও েরথ্যর িন্য https://www.uow.
edu.au/project-air/resources/ লভলিট করুন।

আপনার যলে এখন ্াহারয্যর প্ররয়ািন হয়

আপক্ন েক্ে মচ্ন কচ্েন  যকউ ক্নচ্েে বা অন্যচ্ক আঘাি 
কেচ্ি পাচ্ে িচ্ব েরুক্ে সহােিা ক্নন

িরুলর পলররষবাগুরিারে ভফান করুন

ট্রিপ� ক্েচ্ো (000) িাো� করুন)

িাইফিাইন-এ ভফান করুন

13 11 14 -এ িাো� করুন
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