সপােরেটড প াের ট ইনফরেমশান

া াম

ভূিমকা
আলাদা থেক বা া লালন পালেন আপনার পথ পির মা
একিট ‘হাইওেয় কাড’
িববাহ িবে দ বা আলাদা হবার ি য়া
আপনার তালাক বা িববাহ িবে েদর পর বা া লালন পালন - বা ারা
বা া লালন পালন সং া
মালা
বা ােদর ব ব
বা ােদর েয়াজন েলা কী
বা ােদর য েলা দরকার তার আেরা িকছু
য েলা বা ােদর দরকার নই
আপনার বা ার সােথ কথা বলা
বা া ও অ বয়সী ব ি রা সচারচর য সব িতি য়া ব কের
বা ারা কীভােব মািনেয় নয়
িববাহ িবে েদ বা ােদর িতি য়া এবং কীভােব তােদরেক সাহায করা যায়
আপনার বা ােদর অ ভূিত কমন হেত পাের
বা া দখা নায় আপনার দািয় আলাদা হেয় যাওয়া- যাগােযাগ
ভিব েত কথাবাতা কমন হেব স স েক ক না
কিঠন কথাবাতা কীভােব বলা যায়
ক টা ( দখা সা াত সং া ) সং া পরামশ
ক টা সং া আেরা পরামশ
বয়াড়া একজন িপতা বা মাতার সােথ কাজ করেত পরামশ
আপিন আপনার বা ােদর সােথ থাকেত না পারেল
নূতন জীবনস ী
পািরবািরক িনযাতন
আপনার আেবগ অ ভূিত জিনত িবি তা
স েকর অবসান
আেবগ অ ভূিত সং া
স ক অবসােনর ধাপসমূহ
আপনার িনেজর িত খয়াল রাখা
সহায়তার জ আেশ পােশর মহল
বিধত পিরবার
আপনার বা ার ব ুবা ব ও তােদর পিরবার
কাউে িলং
মধ তা

িববাহ িবে দ হবার পর আলাদা ভােব বাচা লালন পালন করায় আপনার পথচলা পূনঃ পরী াকরণ
পছ বেছ নয়া
আেরা তথ াবলী

ক াফকােসর পে
জােনট রইবে ন এবং
ডিনস ইনগােনলস

ভূিমকা
আলাদা হেয় যাওয়া িপতা বা মাতা হবার ি য়া, কীভােব িবষয়িট আপনােক ও আপনার বা ােদর উপর
ভােব ফেল এবং কীভােব সব িকছু আেরা ভােলাভােব পিরবতন করা যােব স সং া পরামশ আপিন
এই পুি কােত পােবন। এমনিট মেন হেত পাের য আপনার অেনক িকছু জানার জ
রেয়েছ তেব য
কান একিট িবষয় িভ ভােব করা গেল স ূণ একিট নূতন স াবনার য়ার খুেল িদেত পাের আর
এমনিট হবার িচ া আপিন আেগ কখেনা কেরনিন। .
‘ সেপেরেটড প াের ট ইনফরেমশান া াম’ এর পাশাপািশ বা িপতা বা মাতেক িনেয় সামনা সামিন সা াতকার েলার
পাশাপািশ এই পুি কািট পড়া যেত পাের। িপতামাতার তালাক বা িববাহ িবে েদর পর বা ােদর লালন সং া িবষেয়র
উপর নানা ধরেণর গেবষণার ফসল এই তথ াবলী। এই তথ াবলীেক কেয়কিট ভােগ ভাগ করা হেয়েছ যার মেধ আইিন,
অথৈনিতক, বা া লালন পালন সং া িবষয় ও আপনার তালাক বা িববাহ িবে েদর ফেল আেবগ অ ভূিত সং া
িবষয় িলর বণনা করা হেয়েছ। েত কিট সকশানেক িভ িভ রংেয়র ব বহােরর মাধ েম দখােনা হেয়েছ তরাং আপনার
দরকাির সকশনিট আপিন সহেজই খুঁেজ পােবন।
একজন িপতা বা মাতা িহসােব আপিন যখন িববাহ িবে েদর ি য়ার মেধ িদেয় যােবন তখন িবষয়িট এমন একিট পথ
চলা মেন হেব যিট আপিন কখনই চানিন। আপিন স েকর মেধ আব থাকেল ভিব ৎ ময় হেয় উেঠ। আপনার জীবন
স ী থেক আলাদা হবার অথ হল এই সব
ও ত াশা েলার অবসান এবং আপিন জানেবন না য আপনার জীবেনর
গিত কান িদেক যাে ।
িপতা মাতা এেক অে র সােথ যভােব আচার আচরণ কের সিট ও তারা তােদর স ক অবসােনর িবষয়িট িনেয়
বা ােদর সােথ যভােব আচরণ করেব তার উপর িনভর কের আপনার বা ারা বেড় উঠেব।
পূণ িস া সমূহ যমন
আপনার বা া বা বা ারা কাথায় বসবাস করেব, এবং েত ক িপতা বা মাতার সােথ তারা কত সমেয়র জ দখা
করেব এ েলার কারেণ অব ই তােদর উপর ভাব পড়েব। এবং আপনার সােথ আপনার া ন জীবন স ীর
সংঘােতর কারেণও তারা ভািবত হেব। তেব, এই পুি কািট পড়ার সােথ সােথ আমরা আশা কির আপিন ল করেবন য
িপতা বা মাতা যই িবেরােধর সৃি ক ক না কন আপিন সিট দমন করেত পারেবন তরাং এিট আপনার বা ােদর জ
কম িতর হেব। এই পুি কািট এবং এর অংশ িহসােব কাসিট এমন ভােব তির করা হেয়েছ য য েলা িববাহ িবে দ
হওয়া িপতা মাতার মেধ মতিবেরাধ ও উ মা ার আেবগ অ ভূিত েলােক কীভােব সামলােনা যায় স সং া িকছু ধারণা
দান কের। একই ভােব, িববাহ িবে দ পিরবােরর বা া িহসােব তারা কীভােব তােদর আেবগ অ ভূিত ও িতি য়ার
িবষয় েলােক মাকােবলায় সাহােয পেত পাের তার উপায় েলা এই পুি কােত বণনা করা হেয়েছ।
যিদও িববাহ িবে েদর িপতা বা মাতা িহসােব আপনার িনেজেক মািনেয় নবার ি য়ািট একপযােয় শষ হেয় যােব, তেব
আপনার বা ােদর সােথ আপনার জীবেনর পথচলা শষ হেব না। একজন িপতা বা মাতা িহসােব আপনার ে সবেচেয়
বড় পিরবতন যটা হেয়েছ সিট হে আপনার া ন জীবনস ীর সােথ আপনার স েকর পিরবতন। ঘিন জীবন স ীর
স ক পিরবতন হেয় ব বসায়ী মেনাবৃি স
িপতা বা মাতা হেয় উঠার পাথক আপনার কােছ মেন হেত পাের একিট
কিঠন সং াম তেব এই পুি কািটর সাহায িনেয় আপিন সিঠক পেথ এ েত পারেবন।

যিদও ি য়ািটর অেনক েলা অংশ হয়ত থাকেব যিটেত আপিন ভাব খাটােত বা পিরবতন করেত পারেবন না তেব
ি য়ািট শেষ হেল আপনার সম া েলা মাকােবলায় আপিন িকছু ধারণা লাভ করেবন সজ আপিন িনি ত আ
হেবন। যিদ আপিন এখন এমনিক সামা িকছু পদে পও হণ কেরন তেব সিট হেব আপনার ও আপনার বা ােদর জ
নূতন একিট যা া।

িববাহ িবে েদর পর বা া দখা না সং া িবষেয় আপনার পথচলা
আপনার িববাহ িবে দ ি য়া চলাকালীন সময় অেনক সময় মেন হেত পাের য অেনক ঘটনা সেব মা ঘেটেছ এবং
আপিন কান পথ বেছ িনেবন স পছ িট বেছ িনেত আপনার সামেন কান উপায় নই। তেব, যিদও এিট সহজ নয় িক
আপনােদর মেধ ছাড়া ছািড়র ভাব বা ােদর উপর যােত ইিতবাচক হয় সজ আপিন িকছু িস া হণ করেত পােরন।.
আপিন আপনার তালাক বা িববাহ িবে দেক যিদ একিট যা া িহসােব দেখন তাহেল সিট কী ঘুর পাক খাওয়া একিট রা া
যখােন রেয়েছ আচমকা সব বাঁক য েলা পািড় দয়া কিঠন বা এিট কী একিট সহজ রা া যিট পািড় দয়া খুব সহজ?
পরবতী পৃ ায় সারণীিটেত দখুন এবং আপনার জ সবেচেয় েযাজ ঘর েলােত িটক িচ িদন। এর পর েত ক ধরেণর
যা ার জ
দ না ার েলােক একসােথ যাগ ক ন।
এিট যখন পূরণ করেবন তখন যথা স ব সত তথ দান করেবন কারণ এসব তথ াবলী আপনার জ । কউ আপনােক
পরী া করেত আসেব না এবং আপিন যিট িলখেবন সিট অ কােরা সােথ শয়ার করেত বলা হেব না।
আপনার পূরেণর জ িকছু ফাঁকা সাির রেয়েছ আর আপিন যিদ মেন কেরন য তািলকািটেত িকছু বাদ পেড়েছ তাহেল
ফাঁকা সািরেত স েলা আপিন িলখেত পারেবন।
আপিন কান রা ায় যেত চান?

িববাহ িবে েদর পর আলাদাভােব বা া লালন পালেনর দািয়ে
আপনার পথচলা
ঘুর পাক খাওয়া পথ
উ মা ার িবেরাধ
বা ােদর সামেন ঝগড়া িববাদ করা
এেক অে র সােথ দাষােরাপ পূণ আচরণ
আপনার বা ােদর কথা নেত না চাওয়া
আপনার বা ােদর প অবল ন করা আশা করা
আপনার িনেজর পিরে ি েত িবষয় েলােক দখা
আপনার া ন জীবন স ীেক ভুল মান করার চ া
করা
সংঘােত আপনার সব মানিসক শি িনেবশ করা
আপনার া ন জীবন স ীর কী করার িছল বা িছল না
স েলা িনেয় িচ া করা
আপনার িনয় েণ নই এসব িবষেয়
দয়া

 সাঁজা িজ পথ
কম মা ার িবেরাধ
ব বসািয়ক মেনাভাব িনেয় কথাবা া
সহেযািগতার মেনাভাব িনেয় আচরণ
আপনার বা ােদর কথা নেত চাওয়া
আপনার বা ােদর েত ক িপতা বা মাতােক
ভােলাবাসার েযাগ কের দয়া
আপনার বা ােদর পিরে ি েত িবষয় েলােক
দখা
আপনার িনেজর ভুল িশকার কের িনেত ত
থাকা
আপনার িনেজর জ িকছু সময় বর করা
আপিন কী করেত পােরন সিটেত িচ া করা
আপনার িনয় েণ আেছ স িবষয় েলােক
দয়া



আদালেত যাওয়া

আিম মধ তা পিরেষবা হন করার
িচ াভাবন করিছ

সবেমাট িটক িচে র সংখ া

সবেমাট িটক িচে র সংখ া

একিট ‘হাই ওয়েয় কাড’
আপিন এই পুি কািট পড়ার সােথ সােথ এখােন আপিন দখেত পােবন য নানা ধরেণর ধারণা রেয়েছ য েলা আপনার
বা ার জীবেন পাথক িনেয় আসেত পাের। এ েলার মেধ িনে া েলা সবেচেয়
পূণ।
• বা ােদর সামেন ঝগড়া িববাদ করেবন না বা তােদরেক প অবল ন করেত বলেবন না।
• আপনার অ ভূিত থেক আপনার বা ােদর অ ভূিত আলাদা হেত পাের এই িবষয়িট মেন িনেবন।
• আপিন কী করেত পারেবন সিটেত মেনািনেবশ ক ন এবং আপনার া ন জীবন স ী কানিট করেত পারেতন বা
কেরনিন স েলা িনেয় িচ া করেবন না।.
• য িবষয় েলা কােজ এেসিছল স েলার উপর মেনােযাগ িদন, য েলা কােজ আেসিন স েলােত মেনােযাগ িদেবন না।
• মেন রাখেবন, সামা

একিট পদে প অেনক বড় পিরবতন বেয় আনেত পাের।

• আপনার িনেজর ভােলা মে র িত খয়াল রাখুন এবং আপিন সেবা ম একজন িপতা বা মাতা হেয় উঠুন

আপিন কী জােনন?
জােশফ রওনি ফাইে ডশেনর ‘িডেভাস এ ড সপােরশন আউটকাম ফর িচে ন’
অ যায়ীঃ
সংঘাত বা ােদর উপর অেনক েলা নিতবাচক ভাব ফেল যার
মেধ রেয়েছ আচরণগত সম া অ ভু ।

তালাক বা িববাহ িবে েদর ি য়া
আপনার আেবগ অ ভূিত সং া িবে দ
• আপনার িববাহ িবে দ হেল আপনার মেন হেত পাের যন সব িকছু শষ হেয় গেছ।

• আপনার আেবগ অ ভূিত অিন য়তাপূণ হেত পাের এবং মেন হেত পাের য আপিন একিট রালার কা াের আেছন।
• আপনােক হত িব ল মেন হেত পাের এবং সাজা সাপটা কান িকছু ভাবেত না পােরন।
• িপতামাতা এবং বা ােদর সকেলর জ জীবেনর পিরবতনেক মেন িনেত সময় লাগেব।
স ক অবসােনর িস া একিট সহজ ব াপার নয়। এই সময়িট অেনক ঃসহনীয়, মানিসক িবপযয় ও কে র হেত পাের
এবং আপনার কােছ মেন হেত পাের য আপনার আেবগ অ ভূিত েলা আপনার াভািবক জীবন যাপনেক ছািড়েয় গেছ।
আপিন যখন আেবগ অ ভূিত িদেয় সব িকছু িবচার কেরন তখন আপনার ও আপনার বা ার জ সেবা ম িস া িট বেছ
িনেত য কান যুি স ত িচ াভাবনা সমু ত রাখেত বা কান পিরি িত আঁচ করেত অেনকটা কিঠন হেত পাের। অেনক
ছাড়া ছািড়র ঘটনা েলা স েকর টানােপাড়ন ও বাঝাপড়ার সম ায় পিরপূণ। আপনার আেবগ অ ভূিত েলােক কীভােব
মাকােবলা করেবন স সং া অেনক েলা পরামশ এই পুি কািটেত তুেল ধরা হেয়েছ।
আপনার আেবগ অ ভূিত যিদ অিতমা ায় হেয় যায় তাহেল আপিন য সব আেবগজিনত সম র মুেখামুিখ হে ন সিট
মাকােবলায় সাহােয র জ আপিন একজন কাউি লেরর পরামশ চাইেত পােরন। আপনার িজিপর মাধ েম বা আপনার
বা ােদর ুেলর মাধ েম হয়ত বা ােদর জ কাজ কেরন এমন একজন কাউি লেরর খাঁজ পেত পােরন। কাউে িলং
সং া আেরা তথ আপিন ৪৩ ন র পৃ ায় পােবন।

বা া লালন পালেনর দািয়




থেক আলাদা হওয়া

আপিন এখনও এেক অপেরর জীবনস ী না হেলও আপনারা উভেয়ই বা ােদর িপতামাতা রেয়েছন।
সামা িববােদর মাধ েম িপতামাতার িববাহ িবে দ হেল এবং বা ােদর সােথ উভয় িপতামাতা ও তােদর
পিরবােরর যাগােযাগ থাকেল এ সব ে বা ারা ভােলা ভােব মািনেয় িনেত পাের।
আপনােদর জীবনস ীর স ক শষ হেলও বা া লালন পালন সং া স ক চলেত থাকেব।

আপনারা উভেয়ই যােত বা ােদর ব াপাের সহেযািগতা করেত পােরন স জ আপনার া ন জীবনস ী স েক আপনার
কিঠন মেনাভাবেক থম থম হয়ত ভুেল যেত অেনকটা অস ব মেন হেত পাের। য িজিনষিট মেন রাখা
পূণ সিট
হল য আপনােদরেক এেক অপেরর ব ু হেত হেব না তেব আপনােদর উভেয়র মেধ একিট ব বসািয়ক ধরেনর স ক গেড়
তুলেত হেব যােত কের আপনার বা ােদর ব াপাের আপিন আপনার া ন জীবনস ীর সােথ সেচতন ভােব আলাপ
আেলাচনা করেত পােরন। আপিন যিদ েয়াজনীয় পিরবতন মেন িনেত স ত হন তাহেল আপনার বা ারা আপনার িববাহ
িবে েদর মাকােবলা যভােব করেব সখােন এিট আমূল পাথক আসেত পাের।
জীবন য ভােব পালেট গেছ সিটেত মািনেয় িনেত িপতামাতা ও বা ােদর সবার জ

সময় লাগেব।

বা া লালন পালেনর দািয় আলাদাভােব করা- বা ারা
বা া লালন পালন সং া

াবলী

এই াবলীর উে
হল আপিন বা া লালন পালেন য জারােলা ও ইিতবাচক ণাবলী িনেয় এেসেছন স েলােত
আেলাকপাত করেত আপনােক সাহায করা।
আপিন য সব িনেয় গবেবাধ কেরন এমন িতনিট িজিনেষর নাম বলুন। আপনার জ

য েলা আপিন পছ

কেরন।
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একজন িপতা বা মাতা িহসােব আপিন কােক রাল মেডল মেন কেরন, এবং এই িপতা বা মাতার কাছ থেক আপিন
সবেচেয়
পূণ কান িজিনষিট িশখেত পেরেছন? (এিট আপনার িনেজর একজন িপতা বা মাতা হেত হেব এমন কান
কথা নই)
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িপতা বা মাতা িহসােব আপিন কান অংশিটেত আপিন ভােলা এবং একজন িপতা বা মাতা িহসােব আপনার শি
কী?

েলা কী
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আপনার বা ােদর ব াপাের িচ া ক ন, আপিন কীভােব বুঝেত পােরন যখন তােদর সবিকছু ভােলাভােব চেল?
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আপনার বা ােদর সাহােয করেত আপিন করেত চাইেবন এমন একিট ইিতবাচক পিরবতেনর নাম িলখুন, আপিন য
শি শালী ও ইিতবাচক ণাবলী িচি ত কেরেছন স েলার উে খ ক ন।
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বা ারা কী বেল
গেবষণায় দখা গেছ য বা ােদর মািনেয় নবার ব াপারিটর ভাব অেনকটা িনভর কের িপতামাতারা বা ােদর সােথ য
ভােব কথা বেল সিট এবং িববাহ িবে েদর আেগ ও পের তারা যভােব িস া নবার ে তােদর ক জিড়ত কের
সিটর উপর।
অিধকাংশ বা া ও অ বয়সীরা বেল য ছাড়া ছািড়র পেরও তারা উভয় িপতামাতােকই দখেত চায়। য সব বা ারা
তােদর অনাবাসী িপতা বা মাতার সােথ যাগােযাগ হািরেয় ফেল তােদর চেয় য সব বা ারা িপতামাতার ছাড়া ছািড়র পর
উভয় িপতামাতার সােথ যাগােযাগ র া কের তারা জীবেন মািনেয় িনেত কম সম ার মুেখামুিখ হয়।
য সব বা ােদর িপতামাতার মেধ ছাড়া ছািড় হেয়েছ এমন িকছু বা া ও অ বয়সীরা এখােন িকছু ম ব কেরেছ।

বািলকা বয়স ১৪
" তােদর এিট বলা উিচত হেব না য এিট িছল আ ার বা আ ার ভুল, বা আ া ও আ ার মেধ ছাড়া ছািড় হেয় যাে
কারণ স (আ া) এিট কেরেছ ওিট কেরেছ, তামার বলা উিচত য আমরা একিট কিঠন সময়, উ ান পতেনর মেধ িদেয়
অিতবািহত হি । তুিম সরাসির সম ািটর সােথ জিড়েয় পড়েব না কারণ এর ফেল সম ব াপারিটর মেধ একিট
নিতবাচক ব াপার সৃি হেব"।
বািলকা বয়স ১১
" তামার িপতা বা মাতার মেধ একজন যিদ তারণা কেরন তাহেল সিট তুিম জানেত চাইেব না"।
বািলকা বয়স ১৭
" বা ারা কাথায় বসবাস করেব, িপতা বা মাতােক তারা কত িদন পর পর সা াত করেব, তােদরেক বাসা ছেড় অ
যেত হেব িকনা, ুল পিরবতন করেত হেব িকনা, তারা তােদর দাদা/দাদী বা নানা/নানী, চাচাত ভাইেবান ও
আ ীয় জনেক দখেত যােব িকনা স ব াপাের িস া িনেত বা ােদর শিরক হওয়া উিচত। তােদরও একিট মতামত থাকা
উিচত কারণ এিট তােদরও পিরবার এবং তােদর অ ভূিত কমন স ব াপাের মতামত জানেত চাওয়া উিচত"।
বালক বয়স ১২
“আ ার কী হেয়েছ সিট তামার জানার দরকার হেব কারণ তুিম এখনও পিরবােরর অংশ"।
(এই উি

েলা 'ইয়ং ভেয়জ ম াটার' থেক নয়া হেয়েছ, ই

৩. ই া ম াকনটস)

বা ােদর য েলা দরকার
িববাহ িবে দ েত ক মা েষর জ একিট রহ ব াপার আর আপনার মেন হেত পাের য আপনার বা ােক ঘটনা েলা না
বেল আপিন তােক র া িদে ন। তেব, কী হে স েলােত বা ােদর জানা না থাকেল তারা ায়শই শি হীন ও করণীয়
বুেঝ উঠেত পাের না। তােদর জ য ভােব বলেল িবধা হয় তমন ভােব আপিন িজিনষ েলা বুিঝেয় বলেল সিট তােদর
জ সাহােয র হেব। ঘটনা েলার সব িব ািরত তােদর জানার দরকার নই িক য িবষয় েলা তােদর উপর ভাব ফলেত
পাের স েলা তােদর অব ই জানা দরকার।
বা ারা ায়শই মেন কের য তারা এমন িকছু কেরেছ য যার কারেণ তােদর িপতামাতার মেধ ছাড়া ছািড় হেয় যাে আর
সজ তারা িনেজেদরেক দাষী মেন কের। েত ক িপতামাতােক বা ােদরেক জািনেয় িদেত হেব য তােদর মেধ ছাড়া
ছািড় বা ােদর কান দােষর কারেণ হে না। এিট স বত আপনােক তােদরেক এক বােরর বশী বলেত হেব।
আপনার বা ার আেবগ অ ভূিতেক মেন নয়া অেনকটা কিঠন। বা ারা মেন ক পাে এমনিট কউ দখেত চান না। এিট
থেক উ রেণর জ তােদরেক খাবার দাবার িকেন দয়া ও দািম উপহার িহসােব পািরেতািষক িদেয় লু করার চ া
অ িচত। এর ফেল ভিব েত সম া সৃি হেত পাের কারণ এর ফেল তারা মেন করেব য মন খারাপ করেল ও কা া
করেল আ া বা আ া তােদরেক উপেঢৗকন িদেয় খুিশ করেবন। তাড়া তািড় আেবগ অ ভূিত েলােক ভুেল যাওয়া না
িশিখেয় তােদর উিচত হেব কীভােব স েলােক কাশ করা যায় সিট শখা। তােদর অ ভূিত কী সিট আপনােক বলেত
তােদরেক সাহায ক ন এবং তােদরেক সিট া স ত উপােয় কােশর েযাগ িদন। তােদরেক বলুন য মন খারাপ
হওয়া ও কা া করা াভািবক, এবং এিটও বলুন য আপিন িনেজও মােঝ মেধ মন খারাপ কেরন।
িস া িনেত স দািয় া এমনিট বা ােদরেক বুঝার দরকার নই তেব, তােদর সােথ আলাপ আেলাচনার দরকার আেছ
এবং তােদরেক বুঝেত িদেবন য আপিন তােদর কথা নেছন। তারা যখন যা বলেত চায় সিট আপিন নেত পােরন এবং
এিটও
কের বলেবন য আপিন তােদর আেবগ অ ভূিত েলােক
িদেবন যিদও তারা যা িকছু চাইেব আপিন সব

সময় সিট িদেত পারেবন না। এিট করার মেধ িদেয় আপিন তােদর কােছ মাণ করেবন য আপিন তােদর ই া আকা া
জানেত পেরেছন।
িপতা মাতা ছেড় চেল গেল বা ারা ায়শই ি ি ত হেয় যায়। সেবাপির আপনারা যিদ এেক অ েক ছেড় চেল যান
তাহেল তােদরেকও আপিন ছেড় চেল যেত পােরন। তেব এিট
পূণ য আপিন তােদরেক বুিঝেয় বলেবন যিদও
িপতামাতার মেধ ভােলাবাসার ব ন শষ হেলও বা ােদর িত আপনার য ভােলাবাসা রেয়েছ সিট িচরিদেনর জ থাকেব
এবং িপতা বা মাতার কান প েক সমথন না কের উভয়ই িপতা মাতােক ভােলাবাসােত কান সম া নই।
বা ােদর লালন পালেন সেবা ম প া স েক আপনােদর হয়ত িভ মত থাকেত পাের এমনিক আপনারা যখন একসােথ
জীবনস ী িছেলন। আর এখন আপনার আপনােদর জীবন সংগী থেক আলাদা হেয়েছন তবুও এখনও আপনারা িমেলিমেশ
কাজ করেত পােরন এবং েত েকর বাসােত অেনক েলা একই িনয়ম কা ন মেন চলেত স ত হেত সেচ হেত পােরন,
যিদও এিট সব সময় স ব হেয় উেঠ না। তেব সবেচেয় যিট জ রী সিট হল য বা ােদর রি ত থাকা এবং তােদর
বুঝেত পারা য সব িকছু িঠক হেয় যাে এবং েত ক িপতা বা মাতা তােদর িনেজেদর বাসায় িনয়ম নীিতর ব াপাের িনেজ
িস া িনেয় থােক। যিদ বা ারা েত ক বাসায় তােদর কাছ থেক কী আশা করা হয় সিট জানেত পাের তাহেল তারা
পাথক েক মেন িনেত পাের।
বা ারা ায়শই মেন কের য তারা এমন িকছু কেরেছ য যার কারেণ তােদর িপতামাতার মেধ ছাড়া ছািড় হেয় যাে আর
সজ তারা িনেজেদরেক দাষী মেন কের। েত ক িপতামাতােক তােদর ক জািনেয় িদেত হেব য তােদর মেধ ছাড়া
ছািড় বা ােদর কান দােষর কারেণ হে না।

আপনার বা ােদরেক বা া হেয় বেড় উঠেত িদন...
বা ােদর জ









িনে া

েলা জানা দরকার

কী হেত যাে সিট বলা এবং কীভােব তােদর জীবন পিরবতন হেব সিটও
জানােত হেব য এিট তােদর কান ভুেলর কারেণ হয়িন
এিট জানেত হেব য রাগ হওয়া ও ;খ পাওয়া াভািবক
কথা বলা ও
িজ াসা করেল কান অ িবধা নই
তােদর কথা না হেব
তােদর জানােত হেব য িপতামাতা তােদর অ ভূিত েলা বুঝেত পােরন এবং এখনও তােদরেক ভােলাবােসন
িপতামাতা জনেকই ভােলােবেস ভােলা অ ভব করা
এটা জানেত হেব য িভ িভ পিরবাের িভ িভ িনয়ম কা ন থাকাটা াভািবক

বা ােদর য েলা দরকার তার মেধ আেরা অেনক েলা
বা ােদর িনে া




েলাও মেন চলা দরকার

িপতামাতার
থেক তােদরেক দূের রাখেত হেব
আচার আচরণ সং া বাধ বাধকতা সহ িনয়িমত সিঠক িনয়ম মািফক কায ম মেন চলার একিট সূচী থাকেত
হেব
তারা যখােন থাকেব না কন তােদর জানা উিচত হেব য িট বাসাই তােদর






বিধত পিরবােরর সােথ যাগােযাগ র া করেত পারেব যমন, দাদা/দাদী বা নানা/নানী, চাচা চাচী/ফুফা ফুফু ও
চাচাত/খালাত/ফুফােতা ভাই বান
তারা চাইেল অ ধরেণর সহায়তা েলা পেত পাের সই ব াপারিট
তােদর উ ল ভিব ৎ থাকার িবষয়িট
সেবাপির বা ােদর মত আচার আচরণ করার েযাগ সৃি করা

বা ারা িপতামাতার িববাহ িবে দ হেল িনেজেদরেক য ভােব মািনেয় নয় সখােন িপতামাতােক িতিনয়ত ঝগড়া িববাদ
বা কাঁদা ছাড়া ছুিড় করেত দখেল বা নেল স েলা তােদর উপর অেনক ভােব পেড়। িপতামাতার
ও সংঘাত থেক
বা ারা িনেজেদরেক আলাদা কের ফলেত স ম হেব এবং তারা মাঝখােন ফঁেস িগেয়েছ এমনিট ভাবা উিচত হেব না।
বা ারা পিরবতন মেন িনেত পাের যিদ িকনা একসােথ তােদর উপর অেনক চাপ না পেড় এবং তারা যিদ জােন তােদর
কােছ কী আশা করা হয় সিট। এবং উভয়ই ঘের তােদর জ পযা েযাগ আেছ এমনিট মেন করেল তারা তােদর করণীয়
বুঝেত পারেব এবং তারা আেরা িনরাপদ অ ভব করেব।
অেনক সময় বা ারা অেনক বশী দািয় িনেয় নয় এবং মেন কের য তােদর িপতামাতা ও কান ভাই বা বােনর দখভাল
করার দািয় তােদর উপর রেয়েছ। বা া দখা না করেছন য কউ একজন বা ার এমন আচরণ দখেল মেন করেত
পােরন য তারা ভােলাভােব মািনেয় চলেছ এবং তারা খুব বশী কে র মেধ নই। এ েলা য়াশই ঘেট থােক যখন উভয়ই
িপতামাতাই িনেজরাই কে র মেধ থােকন। তেব, তােদর এই - ভাব আপনার বা া া বয় না হেয় উঠা পয হয়ত
দখা যায় না এবং এর ফেল ভিব েত া বয় েদর সােথ তােদর স েক িব প ভাব পেড়।
আপিন হয়ত মেন করেত পােরন য আপনার বা ারা আপনার জ অেনক কােজ আসেছ এবং তারা ভােলা ভােবই মািনেয়
িনে , তেব আপনার স েক শষ হওয়ােত আপিন অভ হেয় পড়েল তখন মেন হেত পাের য আপনার বা ারা আর
ধা া সামলােত পারেছ না এবং তারা অেনকটা সংকেটর মেধ পেড়েছ। আপনার তখন উিচত হেব তারা যন িশ লভ
আচরণ করেত পাের সিটর েযাগ কের দয়া এবং তােদর ক জানেত দয়া য মন খারাপ করা বা ক পাওয়া াভািবক।
অেনক বা ারা হয়ত তােদর বয়েসর তুলনায় ছাটেদর মত আচরণ করেব। এিট করেল সিট হেব সামিয়ক। আপনার
বা ােক সময় িদন ও তার িত মেনােযাগ িদন এবং তােদর আ া আেছ এমন কােরা সােথ কথা বলার জ তােদরেক
উৎসাহ িদন যমন একজন িশ ক, পিরবােরর একজন সদ বা একজন কাউে লর। অ িদেনর মেধ তারা ভােলা হেয়
উঠেব।
িপতামাতার মেধ ছাড়া ছািড় হেয় গেল বা ারা অেনক িত হেয়েছ বেল মেন করেত পাের। তেব এ ে দাদাদাদী/নান- নানী ও পিরবােরর অ া সদ রা তােদর জীবেন সিত কার অেথ একিট উে খেযাগ ভূিমকা রাখেত পাের।
তােদর সােথ যাগােযাগ র া কের চলেল এমনিক কিঠন সমেয়ও তারা মেন করেব য তারা পিরবােরর ছায়া,ভােলাবাসা ও
সবিকছু িনেয় আেছ। ব ু বা বও আপনার বা ােদর সা নার জ একিট উপযু মাধ ম হেত পাের। আপনার বা ােদর
সােথ তােদর চার পােশর
পূণ ব ি েদর িনেয় কথা বলুন এবং কীভােব তারা যাগােযাগ র া করেত পারেব স
ব াপাের কথা বলুন িবেশষ কের আপিন যিদ ঘর ছেড় যাবার িচ া কেরন। মােঝ মেধ বা ােদর অিতির সহায়তার
দরকার হয়। আপিন যিদ মেন কেরন য কাউে িলং করেল আপনার বা ার জ উপকারী হেব তাহেল আপিন আপনার
বা ার িশ কেদর সােথ বা িজিপর সােথ কথা বলেত পােরন।
আপিন আপনার বা ােদরেক িশখােবন য িনেজ িনেজ প া েলা িশেখ
রেয়েছ।

সংঘাত মাকােবলা করেত ইিতবাচক উপায়

পিরবােরর অ সদ ােদর সােথ যাগােযাগ র া করার মাধ েম
বা ারা মেন করেব য তারা ভােলাবাসার ব ন ও সবিকছু িনেয়
আেছ

য েলা বা ােদর দরকার নই
িনে া







েলা বা ােদর জ

দরকার নই।

িপতামাতা এেক অ েক দাষােরাপ করেছ বা অিভেযাগ করেছ স েলা না বা দখা
িপতা বা মাতা কােরা স েক সমােলাচনা বা নিতবাচক কান ম ব শানা
িববাহ িবে দ স েক া বয় সং া তথ শানা বা বা া লালন পালন সং া সহায়তার িব ািরত জানা
িপতা বা মাতার জেনর মেধ একজনেক পছ করেত বলা হেয়েছ এমনিট মেন করা
িপতা বা মাতার একজেনর কাছ থেক বাতা অ জনেক পৗঁেছ দয়া
িপতা বা মাতার একজেনর ঘের িনেজেক বিহরাগত মেন করা

িপতামাতােদর মেধ
সংঘাত বা ােদর জ অেনক িতর কারণ হেত পাের িবেশষ কের আপিন যিদ তােদরেক িনেয়
ঝগড়া ঝািট কেরন কারণ এর ফেল তারা িনেজেদরেক আপনােদর ঝগড়া িববাদ ও ছাড়া ছািড়র জ দায়ী মেন করেত
পাের। আপিন যখন আপনার বা ার িপতা বা মাতােক সমােলাচনা কেরন বা তােদর স েক তী ব পূণ ম ব কেরন
সে ে আপিন আপনার বা ােদরেক ঝগড়া িববােদর মধ খােন রাখেছন আর তখন তারা মেন করেত পাের য িপতা বা
মাতার জেনর মেধ একজনেক তােদরেক বেছ িনেত হেব।
যিদও আপনার বা ােদর সােথ আপনােক সৎ থাকেত হেব তবুও কী কারেণ আপনােদর ছাড়া ছািড় হে সিটর সব েলা
কারণ বা আিথক সং া িবষয় েলা তােদর জানার দরকার নই। এ সব তথ তারা জানেল ধুমা তারা ি ধা
ও
অিন তয়ার মেধ পড়েব। জেনর মেধ হ ে প করা বা তথ আদান দােনর কােজ বা ােদর কাজ করােবন না বা িপতা
বা মাতার অ বাসােত কী হেয়িছল স স েক অবা র কান
িজ াসা করেবন না। বা ােদরেক গােয় া িহসােব
ব বহার করা হে এমনিট তারা অ ধাবন করেল সিট হেব তােদর জ খুব উে েগর। আপনার া ন জীবনস ীর সােথ
যথা স ব সহজ ও সরাসির যাগােযাগ র া করেত চ া ক ন।
আপনার বা া লালন পালেনর প ায় য িবষয় েলা ভাব ফলেত পাের স েলা হেত পাের যমন, আপিন ছেড় চেল
যাে ন বা িগেয়েছন িকনা, আপনার া ন জীবনস ীর সােথ
সংঘােতর পিরমাণ, অথৈনিতক অব ার পিরবতন, আইিন
ি য়ায় আপিন কতটু স ৃ , এবং আপিন কান ধরেণর সহায়তা ও তথ পােবন স েলা। এর ফেল আপনার িনেজর
কােছ আপনার িনেজেক দাষী বা তারক, বাড়া বািড় ও মানিসক কে আেছন মেন হেত পাের। িববাহ িবে েদর ফেল
বা ােদর উপর ভাব আপনার গা সেয় যাওয়া ব াপার মেন হেত পাের এবং আপিন মানিসক ও শারীিরকভােব আেরা কম
সাড়া িদেত পােরন। এিটর ফেল বা া লালন পালেন ছ পতন ঘটেত পাের।
মেন রাখেবন- অিধকাংশ বা ারা াভািবক ভােব মািনেয় িনেত পারেব এবং আপনার তরফ থেক সামা
অেনক পাথক বেয় আনেত পাের।

একটু পিরবতন

িববাহ িবে দ য ভােব বা ােদর উপর ভাব ফেল স েলা জানার মেধ িদেয় িপতামাতারা হয়ত নিতবাচক িকছু ভাব
কিমেয় বা রিহত করেত পাের।
(িশফেলট এ ড কািমংস ১৯৯৯ হেত তথ নয়া হেয়েছ)

আপনার বা ােদর সােথ কথা বাতা বলা



যা হে স েলা আপনার বা ােদরেক বলুন এবং বলুন য সিট তােদর দােষর কারেণ হে
বা ােদর বয়স ও মজাজ অ যায়ী তােদর সােথ েয়াজনমািফক আেলাচনা ক ন।

না।






তােদরেক বলুন য িবষয়িট িনেয় তারা আবােরা আপনার সােথ কথা বলেত পারেব।
তােদর কথা মেনােযাগ িদেয় ন এবং তােদর অ ভূিত ব াপাের কথা বলুন।
প অবল ন করার জ বা ােদরেক বলেবন না।
বা ােদর সামেন তকাতিক, তী ব পূণ ম ব বা আপনার মজাজ গরম দখােবন না।

অেনক সময় ছাড়া ছািড়র িবষয়িট বা ারা সবার শেষ জানেত পাের। শষ মূ ত পয অেপ া করা হয়ত মেন হেত পাের
য সিঠক তেব িপতা বা মাতার য কউ একজন সহসা চেল গেল সিট বা ােদর জ মারা ক িবপযেয়র ব াপার হেব
এবং এর ফেল য পিরবতন হেয় গল সিটেত মািনেয় িনেত তারা িত িনেত কান েযাগ পায়িন। তােদরেক না বলাটা
অেনক সময় অপিরহায হয় কারণ আপনার িনেজর আেবগ অ ভূিতর সােথ আপিন িনেজই মািনেয় িনেত িহমিসম খাে ন
সখােন বা ােদর ব াপারিট েরই থাকেব।
আপিন যখন অব ই জানােত হেব তখন সাধ মত সততার সােথ ও সহজভােব চ া করেবন তােদর সব ে র উ র
িদেত। কথা বা া চালােনার জ তােদরেক পযা সময় দান িনি ত করেবন যােত কের কউ ত শষ করেত হেব
এমনিট যন মেন না কেরন। আপিন ও আপনার জীবনস ী আলাদা হেয় যাে ন বা তালাক িদে ন সিট তােদরেক বলুন
এবং আপিন ও আপনার া ন-স ী জেনই এখনও তােদরেক ভােলাবােসন সিট জািনেয় িদন এবং আেরা বলুন য
আপনােদর মেধ ছাড়া ছািড় তােদর কান দােষর কারেণ হয়িন।
আপিন তােদর িত য য শীল ও মানিসক ভােব িবপয হওয়াটা তােদর জ
াভািবক এিট তােদরেক আ করার জ
স ব হেল আপিন ও আপনার জীবনস ী বা ােদর সােথ একে কথা বলেবন। তােদরেক বলুন ভােলা ভােব জীবন মািনেয়
িনেত আপিন তােদর সােথ িমেল কাজ করেবন তেব সজ হয়ত িকছু সময় লাগেব। আপনার বা ােদর অ ভূিত কমন
সিট তারা যােত খালােমলা ভােব বলেত পাের স জ তােদরেক উৎসাহ িদন এমনেক স েলা আপনার কােছ কিঠন
নেত মেন হেলও। তােদর বুঝেত হেব য আপনারা িপতামাতা জেনই তােদরেক ভােলােবেস যােবন এবং তােদর জীবেন
থাকেবন এিটও তােদরেক বুঝেত হেব য ছাড়া ছািড়েত আপিন িপতা বা মাতা ঃিখত হেয়েছন আর তারও ঃখ পেত
পাের। এিটও মেন রাখেবন য হয়ত তারা তােদর অ ভূিত েলা এই মুহূেত িনেয় আপনার সােথ কথা বলেত না পাের, যিদ
তাই হয় তাহেল এিট তােদরেক বলেবন য আপিন সব সময় তােদর পােশ রেয়েছন এবং তারা চাইেল য কান সময়
আপনার সােথ কথা বলেত পারেব।
একই ে র উ র বার বার দবার জ
ত থাকেবন এবং আপনার বা ােদরেক আপনার জেনর মেধ একজনেক বেছ
নবার বা প নওয়া আশা করেবন না। তােদর সােথ সত বাদী হউন এবং আপনার া ন জীবন স ীেক সমােলাচনা বা
অপমান করার প া বেছ িনেবন না। িববাহ িবে দ বা তালাক স েক কতটু বা ােদর সােথ বলেবন সিট িস া নবার
চ া যখন করেবন তখন িনেজেক
করেবন য কান িব ািরতিট তােদর জানা হেল উপকাের আসেব।
মেন রাখেবন জীবনস ী িহসােব আপনােদর স ক অবসান হেয়েছ তেব একজন িপতা বা মাতা িহসােব আপনার স ক
এখনও শষ হয়িন।

িনে া








েলার ব াপাের আপনার বা ারা হয়ত উ র জানেত চাইেত পাের
আিম কার সােথ থাকব?
আমার পাষা প বা পািখিট কাথায় থাকেব?
আমার আ া ও আ া কাথায় থাকেবন?
আমার দাদা/দাদী বা নানা/নানীর সােথ এখনও কী আিম দখা করেত পারেবা?
আমার কী ুল পিরবতন করার দরকার হেব?
আমরা য ছুিট কাটােত যাি তার কী হেব?
আিম কী এখনও াউেট, ােব, আমার ব ুর বাসায় যেত পারেবা?

বা ারা ও অ বয়সীরা সচারচর য সব িতি য়া ব

কের থােক

(একই বিশে র কান বা া নই)








িপতা বা মাতা একজেনর সােথ বা জেনর সােথ লেগ থাকা
িপতা বা মাতা একজনেক বা জনেকই ত াখ ান করা
মন খারাপ কের থাকা বা কা া করা
আ াসী আচরণ করা বা উভয়ই িপতামাতােক দাষােরাপ করা
িভ আচরণ করা বা ুেল সম ার মুেখামুিখ হওয়া
আেরা া বয় হেয় উঠা এবং িপতা বা মাতা একজনেক বা জনেকই ‘ দখা না’ করা
খুব ভােলা আচরণ বা খারাপ আচরণ করা যােত কের তারা আশা করেব য িপতা মাতা আবার একে িফের
আসেব

িতি য়ায় বা ার সাড়া দবার স মতা িনভর কের তােদর বয়েসর উপর

বা ারা কীভােব পিরি িতেত মািনেয় নয়
িনিদ একিট পিরি িতেত বা ারা কীভােব মািনেয় নয় সিট িনে া








িবষয়সমূেহর উপর িনভর কেরঃ

িপতামাতার মেধ
ও সংঘােতর পিরমাণ
িপতামাতা, ভাই, বান, পিরবােরর অ া িনকট সদ বা ব ুেদর সােথ যাগােযাগ হািরেয় গেল
িপতামাতার মািনেয় নয়ার স মতার উপর
িপতামাতার কাছ থেক য পিরমােণ সহেযািগতা তারা লাভ কের সিটর উপর
তােদর গৃহ ািলর আিথক অব ার পিরবতেনর উপর
পিরবতেনর গিত ও পিরমােণর উপর- নূতন জীবনস ী, কাথায় তারা বসবাস করেছ সিট, ল
ু পিরবতন, ব ু
বা েবর সােথ চলােফরা এ েলা
তােদর ব ি , বয়স, িল ও বাড় বৃি র পযােয়র উপর

িপতামাতার ছাড়া ছািড় হেয় গেল বয়েসর উপর িভি কের বা ারা য সব িতি য়া ব করেত পাের তার উপা িনেয়
একিট সারণী রেয়েছ। বয়েসর মাপকািঠ েলা িনিদ কান ধারণা নয় এবং বা ারা আেরা নানা ভােব িতি য়ােত সাড়া
িদেত পাের।
আপনার বা ােদরেক যিদ বশী অ খী মেন হয় তাহেল একজন িশ িবেশষ
সিট আপিন ুেল খাঁজ িনেয় দখেত পােরন।

কাউি লেরর সােথ পরামশ করা যােব িকনা

িপতামাতার িববাহ িবে েদ বা ারা কীভােব সাড়া দান কের এবং কীভােব তােদরেক সাহায করা যায়

বয়স
একবছর বয়স পয

িতি য়া


কীভােব সাহায করা যােব
কা া করা, শরীেরর সােথ
লেগ থাকা, িবর হওয়া



আপনার বা ার পিরচযায়
একইভােব চািলেয় যােবন।
তােদরেক ধয সহকাের
মাকােবলা ক ন।

ই থেক পাঁচ বছর বয়স পয










তােদর বয়েসর তুলনায় কম
বয়সীেদর ায় আচরণ
রহ জনক ব াথার ব াপাের
অিভেযাগ করেব বা মানিসক
চােপর মেধ থাকেব
আ াসী আচরণ, বপেরায়া,
তকাতিক, মেনােযাগ আকষণ
করেত চাইেব
সব িকছু আকেড় ধের রাখেত
চাইেব এবং শয়ার করেব না
ভােলা ঘুমােব না
িনেজেদরেক দাষী মেন
করেব এবং তােক ফেল
যাওয়া হেত পাের বা অ
পািঠেয় দয়া হেত পাের স
কারেণ ি ি ত থাকেব



আপনার বা ােক আেরা
িনরাপদ মেন করেত
িনয়মমািফক সময়সূচী মেন
চলার চ া ক ন (িবেশষত
ঘুেমােত যাবার সময়)



আপিন যিদ আপনার বা ার
ধান কয়ারার হেয় থােকন
তাহেল তার থেক দূের যেয়
বশী িদন থাকেবন না কারণ
দূের বশী িদন থাকেল স
িনরাপ াহীনতায় ভুগেত
পাের।



আপনার বা ােক আ া
ক ন য আপনােদর মেধ
ছাড়া ছািড় তােদর কান
কারেণ হয়িন এবং িপতামাতা
উভেয়ই এখেনা তােদরেক
ভােলাবােসন।
নাসারী বা ুেল পিরি িত
স েক জািনেয় রাখুন এবং
কান পিরবতন হেল সিটও
জািনেয় রাখুন
তােদর জীবেনর কান
পিরবতন হেল সিট
তােদরেক ব াখা কের বলুন।
তােদর িত রাগাি ত হেবন
না
তােদরেক আ ক ন য
তােদর িত ভােলাবাসা
অব াহত রেয়েছ এবং এ েলা
তােদর কান দােষর কারেণ
হয়িন এবং মন খারাপ হওয়া
দােষর িকছু নয়।
তােদর পিরি িত স েক
ুলেক অবিহত ক ন এবং
এ েলােত কান পিরবতন
হেল সিটও ুলেক
জানােবন।



পাঁচ থেক আট বছর বয়স পয













নয় থেক ১২ বছর বয়স পয



হতিবহ ল, ত ািখত,
অপরাধী মেন হেব
িপতা বা মাতা িযিন তােদর
সােথ বসবাস করেছ না তার
িত িবরাগী হেত পাের এবং
উে গ কাশ করেব এবং
তােদরেক কােছ পেত চাইেব
তারা য িপতা বা মাতার
সােথ থােক িতিন যিদ অ
িপতা বা মাতার সােথ দখা
কেরন তাহেল তার িত
িবরাগ হেত পাের।
তােদর বয়েসর চেয় কম
বয়সীেদর ায় আচরণ
করেব
কা া করেব
িবেবচক হেব, মেন হেব
সব িকছু মািনেয় এবং িছেয়
িনেয়েছ
মেন করেব যন তােদর
দােষর কারেণ এসব িকছু
হেয়েছ
িপতা বা মাতা য কান










আ

ক ন য আপিন





১৩ থেক ১৮ বছর বয়স পয












১৮ বছেরর বশী বয়স





একজেনর প অবল ন করা
অিত ত বড় হেয় উঠেত
চাইেছ মেন হেব বা আপনার
স ী বা স ীর িবক
িহসােব আচরণ করেত
করেব।
অ একজন া বয়
মা েষর মত আচরণ করেব,
স বত একজন ভাই বা
বােনর ায়, বা ােদর ায়
আচরণ করেব না

পূেব উে িখত য কান
িতি য়া দখােনা
িনেজেদরেক দূের সিরেয়
রেখ তােদর িনেজেদর
অ ভুিত েলােক এিড়েয় চলা
িপতা বা মাতা য কান
একজেনর উপর বা জেনর
উপরই ঘৃণা কাশ
তােদর যমনিট হওয়া উিচত
বা দরকার তার চেয় বশী
াধীনেচতা হেয় উঠা
বাসায় বা ুেল আচার
আচরণ সং া িনয়মনীিত
মেন চলেত সম ার
মুেখামুিখ হওয়া
সহা ভুিতশীল, একেরাখা,
আদশবাদী, রাগাি ত বা
াি েত ভুগা এবং শািররীক
অ িবধার ব াপাের অিভেযাগ
করা
তােদর িনজ স েকর
ব াপাের খারাপ মেনাভাব
দখােব
আ িব াস হািরেয় ফলেব
এবং িনেজেদরেক দূের
সিরেয় িনেব















তােক দখা না করা ও য
চািলেয় যােবন।
অ িপতা বা মাতা স েক
ইিতবাচক হউন
তােদর সামেন ঝগড়া ঝািট
এিড়েয় চলুন
তােদর ুেল পিরি িত
স েক জািনেয় রাখুন এবং
এ েলার কান পিরবতন হেল
সিটও জািনেয় রাখুন
ব ু বা বেদর সােথ িমেল
িমেশ চলেত তােদরেক
উৎসাহ দান ক ন
তােদর অ ভুিত েলা িনেয়
আলাপ আেলাচনার জ
েযাগ দয়া
আপনার মানিসক সহায়তার
জ তােদর উপর যন
িনভরশীল না হন সিট
িনি ত করেবন
িপতা ও মাতার জেনর
ঘেরই তােদর ব ুেদর যাবার
অ মিত িদেবন

যিট হেয়েছ স ব াপাের
তােদর সােথ সত বাদী হউন
এবং তােদর স েকর
ব াপাের উ ল ভিব েতর
আশা দখােবন। আপনারা
িপতামাতার মেধ স ক
িটেক থােকিন তার অথ এই
নয় য তােদর সােথ আপনার
স ক িটেক থাকেব না।

আপিন যখন আপনার িনেজর কিঠন আেবগ অ ভূিত েলােক মাকােবলা কেরন তখন অ েদর (এর মেধ আপনার বা ারাও
রেয়েছ) অ ভূিত কী হেব সিট িচ া করা কিঠন।
বা ােদর আেবগ অ ভূিত

পূণ এবং তারাও অেনক ব াপক মানিসক আেবগ অ ভূিতর মুেখামুিখ হেত পাের।

তােদর অ ভূিত েলা িনেয় আপিন বা ােদর সােথ কথা বেল স েলা বুঝেত আপিন তােদরেক সাহায করেত পােরন।
আপনার মেন হেত পাের য তােদর অ ভূিত েলা কাশ করার মেধ িদেয় আপিন তােদরেক সাহায করেত চান। তেব
সিট করেত তােদর আচরেণর মেধ মািনেয় িনেয় ক ন এবং তােদর কথা শানার চ া ক ন ও তাৎ িনকভােব সমাধােনর
েযাগ না িদেয় তােদর অ ভূিত েলােক ব করার েযাগ িদন।
আপিন বলেত পােরনঃ “মেন হে তুিম এখন মন খারাপ কেরেছা বা তুিম কী জােনা কী জ তামার মন এত খারাপ?”
কান িজিনষিট করেল তােদর মন ভােলা হেত পাের সিট আপিন তােদর কােছ জানেত চাইেত পােরন এবং তােদর জ
িবক আর কান িচ া না থাকেল আপিন িকছু পরামেশর াবনা িদেত পােরন।
ব ু, দাদা/দাদী বা নানা/নানী, িশ ক, িতেবশী বা তােদর ভােলা লােগ এমন অ
উৎসাহও দান করেত পােরন।

কােরা সােথ কথা বলেত আপিন তােদর

আপনার বা ােদর অ ভূিত কমন হেত পাের









রাগাি ত, ঈষাি ত, অপরাধী
মানিসক য ণায় থাকা, ;িখত হওয়া বা মানিসক চাপ অ ভব করা
ত াখ াত, ব িথত, মতাহীন
িনরাপদ, শা , শাি ময়
আশাবাদী, মেন নয়া, খী
অিব াস, মমাহত, আ াযাি ত
হতাশা , িকংকতব িবমূঢ়, উি
একাকী , ভীত, শি ত

বা ােদর অ ভূিত কমন হে স স েক আলাপ আেলাচনার
মাধ েম আপনার বা ােদর অ ভূিত েলা বুঝেত আপিন তােদরেক
সাহায করেত করেত পােরন।

িপতা বা মাতা িহসােব বা া লালন পালেনর দািয় আলাদা হেয়
যাওয়া- যাগােযাগ
ভিব েতর কথাবাতা কমন হেব স স েক ক না
এই অ শীলনিটর উে
হল আপনােক আপনার বা ােদর মতন কের িজিনষ েলােক দখেত সাহায করা। আপনার
বা ােদর জ হয়ত আপনার আশা ও
থাকেত পাের তেব আপনার দনি ন জীবেনর কমব তার মেধ স েলা

িবিলেয় যেত পাের আর আপিন তােদরেক ভুেল যেত পােরন। িপছেনর িদেক িফের তাকােল ও ভিব েত আপিন আপনার
বা ােদর জ কী করেত চান সিট িচ া করেল সিত কারভােব সিট অেনক কােজ লাগেব।
ক না ক ন য আপনার বা ারা এখন তখন ১০ থেক ১৫ বছর পর তােদর একজন ব ুর সােথ কথা বলেছ

আপিন তােদর কাছ থেক য সব কথা বাতা বলা আশা কেরন না
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

আপিন তােদর কাছ থেক য সব কথা বাতা বলা আশা কেরন
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

কিঠন কথা বাতা বলা
অেনক সময় মেন হেত পাের য আপিন য সব কথা বাতা বেলেছন স েলার সব একিট
চে র আবেত পেড়েছ।
‘ দাষােরাপ কের ভাষার ব বহার, এবং কউ আশা অ যায়ী িকছু পায়িন কারণ সকেলই তােদর ব ব তুেল ধরেত ব ।
আপিন যিদ রাগাি ত হন তাহেল কথা বাতা না শানা হেব না ও আপিন আ র ীর ভূিমকা হণ করেবন।
এর পর আপিন মানিসক চােপর মেধ পড়েবন এবং আপনার শরীর থেক অেনক রাসায়িনক পদাথ িন; িরত হেব য েলা
আপনার িচ া ভাবনােক ভািবত করেত পাের। আপিন হয়ত রেগ যােবন বা পািলেয় বাচেত চাইেবন।
আপনার যিদ মেন হয় য আপিন এসব সম ার মুেখামুিখ হে ন তাহেল িন িলিখত কৗশল েলা অবল েনর চ া ক ন
পদে প ১। আপনার মানিসক চােপর মা া কমােনা
শা থাকাঃ আপনােক িনয় ণ করার কৗশলঃ
 আপনার কাঁধ েলােক আরাম িদন
 আে আে ও গভীরভােব আপনার মধ খান থেক (আপনার বুেকর মেধ িদেয় হালকা িন াস না িনেয়) াস
িন াস িনন।
 গভীরভােব াস িন াস হণ ক ন এবং ই া কের আেরা ধীের িন াস িনন। এর ফেল চাপ থেক আপনার শরীর
য রাসায়িনক পদাথ সৃি করেছ সিটেত পিরবতন িনেয় আসেব এবং আপনােক শা হেত সাহায করেব।


িকছু সমেয়র জ

িবরিত িনন



আপিন মানিসক চােপর মেধ থাকেল সিঠকভােব িচ াভাবনা করেত পারেবন না



এমনিক য সময় গভীরভােব াস িন াস িনেয় আরাম করেত সামা
িচ া করেত সাহায করেব।

য সব কথা বাতা বলা হে















স েলা মেনােযাগ িদেয়

এক িচলেত িবরিতও আপনােক

ভােব

ন

কাযকরীভােব কথাবাতা ন। যতেবিশ নেবন ও যত কম কথা বলেবন তত বিশ িবধা
িদেয় িদেয় বুঝার চ া ক ন যােত কের আপনার মেনািনেবেশ িবে দ হেব না
কৗতূহল িনেয় জানার চ া ক ন। আপিন য েলা নেত আশা করেবন স েলা না নেত পারায় আপিন হয়ত
িবি ত হেয় যেত পােরন বা আপনার ধারণা পালেট যেত পাের।
ধুমা মেনােযাগ িদেয় নেবন। আপিন যিদ কথা বলেত থােকন তার অথ হেব আপিন নেছন না। আপিন
মেনােযাগ িদেয় নেল আপনার কথাও অ রা নেব।
কথা বলার সময় িবরিত িদেবন, কথার মেধ কথা বলেবন না
কথা েলােক মেনােযাগ সহকাের নেবন এবং কথা বলার সময় অ ভি র িদেকও খয়াল রাখুন
শা থাকেত চ া ক ন, এমনিক শা মেন না হেলও
বশী সমেয়র জ িবরিত িনন
কথা বাতা উ হেয় উঠেল অ ব ি র শা হবার জ অেপ া করেবন না, আপনার িবরিত নয়া উিচত হেব।
ছাট একিট িবরিত িনেয়ও আপনারা জেনও যিদ শা না হেত পােরন
আলাপ আেলাচনা চালােনা ব কের িদন
আপনার উিচত হেব অ একিট উপযু সময় বেছ নয়া।স ব হেল িনরেপ ান বেছ িনেবন যিট বা ােদর
থেক দূের হেব।
এেক অপেরর িত আ মেণর মুেখামুিখ না হেয় তু র িদেবন।
এবং িনয়ম কা ন মেন চলুন

ভােব কথা বলুন, আসল কথায় থা ন

১. িবষয় পিরবতন করা থেক িবরত থা ন বা অ েয়াজনীয় হ ে প করেবন না
২. ত কথা বলা, ঘন ঘন বা দীঘ ণ যাবত কথা বলা এিড়েয় চলুন।
৩. সহজ ও সরাসির িববৃিত িদন বা অ েরাধ জানানা।






একিট িবষেয়র উপর কথা বলা সীমাব রাখেবন।
কান িবষয়িট বা অ েরাধিট সবেচেয় বশী ে র সিট িনধারণ ক ন। এিটেতই সীমাব থা ন। একিট িবষয়
একবার আেলাচনা ক ন।
বাধা
হেত িদেবন না। গভীর ভােব াস িন াস িনেবন এবং কথা বলায় িবরিত িনেবন
ত, ঘন ঘন বা দীঘ ণ যাবত কথা বাতা বলা এিড়েয় চলুন। কথা বাতা সংি রাখুন ও সহজভােব বলুন।
িবরিত িনেয় গভীর াস িন াস িনন যােত কের আপিন এই কৗশলিট হণ করেত পােরন।

আপনার িনেজর জ কথা বলুন
 কথা বলার সময় ‘আিম’ শ িট ব বহার করেবন।
 িবষয় েলােক এমনভােব ভে বলুন যভােব আপিন মেন করা বলা উিচত হেব বা যভােব আপিন িলেখ রেখেছন
বা বলেত চেয়েছন। এমন ভােব বলেবন না যিট আপনার অ মান িনভর হেয় যায় বা আপিন ‘জােনন’ য অ
মা েষরা য ভােব বেলেছ স ভােব।
উদাহরণ প
“ আমার রাগ উেঠ িগেয়িছেলা তুিম যখন বা ােদর সামেন আমার কােছ টাকা পয়সা চেয়েছা”।
এিট না বেল আপনার বলা উিচত হেব
“সব সময় টাকা পয়সা চেয় তুিম পিরি িতেক গরম কের তুেলা। তুিম জান য আিম এিট ঘৃণা কির”।

কিঠন একিট পিরি িতেত, আশা করা হয় য অ রা সাহােয র জ এিগেয় আসেব তেব এ
জ একিট িবরিত িনন।
 গভীরভােব একিট াস িন াস হণ ক ন, একিট থামুন ও িকছু পান ক ন
“সামা কী একিট িবষয় যিট আিম িনেজ করেত পাির”?
এর পর এিটেক অপেণর আকাের বলুনঃ


ে

সমেয়র

উদাহরণ প,
“ তামার নূতন ইেমইল িঠকানািট ুেলর কােছ রেয়েছ িকনা সিট আিম তামার হেয় ুেল খাঁজ িনেয় দখেত পাির”।
আপনার মেনাভাব ব
১.
২.
৩.
৪.

করেত িনে া

প িত েলা অ সরণ ক ন

যিট হেয়েছ স ব াপাের কাউেক দাষােরাপ, সমােলাচনা বা িবচার না কের বলুন।
বলুন য আপিন যখন এিট েনেছন বা দেখেছন তখন আপনার অ ভূিত কমন হেয়িছেলা।
আপিন কীভােব সিট চান তা বলুন।
একিট পিরবতেনর জ বলুন

অ ভােব বলেল, বলুনঃ
কখন তুিম, আিম মেন কির, কারণ আমার দরকার, এবং আিম চাই
অপর পৃ ায় িকছু উদাহরণ রেয়েছ
উদাহরেণর মেধ এ েলা রেয়েছঃ
‘তুিম যখন বা ােদরেক িনেত িগেয়েছা তখন তামার যেত দরী হেয়েছ। আিম এজ
ি ি ত হেয় িগেয়িছলাম কারণ
আমার িনিদ একিট িটন মেন চলার দরকার হয় এবং আিম চাই তুিম সময় মত যােব’।
‘যখন তুিম রােতর বলায় বা ােদর আমার কােছ রাখা ব কের িদেয়িছেল তখন আমার কােছ খারাপ লেগিছল কারণ
বা ােদর সােথ যাগসূ র া করা আমার দরকার আর এই যাগসূ র ােথ আিম চাই তুিম আমােক সাহায করেব।
ভােলা ম িবচার না কের আপিন আপনার মতামত ব করেছন এবং আপিন বলেছন য আপনার কমন মেন হেয়িছেলা
এবং স েলােক আপনার েয়াজন ও চাওয়া পাওয়ার সােথ সংেযাগ কের িদে ন।
আপিন য িবষয় েলা ব করেত চান স েলা স েক িচ া ক ন বা স সমেয়র কথা িচ া ক ন যখন আপিন তক কের
বা িভ ভােব িবষয়িট বেল সময় পার কেরন।
আপনার িনেজর িকছু উদাহরণ িদেয় এ েলা পূরণ ক ন
আপিন যখন
.......................................................................................
আমার মেন হয় .............................................................................................
কারণ আমার দরকার ..........................................................................................
এবং আিম চাই তুিম ................................................................................................
তুিম যখন ............................................................................................................
আিম মেন কির .......................................................................................
কারণ আমার দরকার ......................................................................
এবং আিম চাই তুিম ......................................................................
তুিম যখন ...............................................................................
আিম মেন কির ........................................................................

কারণ আমার দরকার ...............................................................
এবং আিম চাই তুিম ...............................................................

বা ােদর সােথ দখা সা াত (ক টা ) সং া পরামশ





উভয় িপতা বা মাতার সােথ যত কম বা বশী িদন থা ক না কন বা ােদর এমন মেন হেত হেব য উভয় িপতা
মাতার সােথ বসবােসর জ তােদর বাসা রেয়েছ।
বা ারা আে আে মািনেয় নবার সময় কাল ব াপী তােদর কাছ থেক িতেরাধ আশা করেত পােরন
বা ােদর ক বাতা বাহক বা িপতামাতার মাঝখােন রাখেবন না।
সমােলাচনা না করার, ুিট খুঁেজ বর করা বা ই বাসার মেধ তুলনা করেবন না।

যখােন স ব ও িনরাপদ মেন হেল বা ােদরেক িপতামাতা জেনর কােছই থাকা উিচত হেব। আপনার বা া যিদ বেল য
স তার িপতা বা মাতা য কান একজেনর সােথ দখা করেত চায় না তাহেল তােদর অ ভূিতেক অব া করেবন না বা
তােদর মেতর সােথ সংঘেষ যােবন না। তারা কী বলেত চায় সিট ন, খুঁেজ দখেত চ া ক ন য এমনিট বলার িপছেন
কান কারণ রেয়েছ িকনা এবং আপনােক ত াখ ান করার জ তােদরেক দাষােরাপ করেবন না।
কখনও কখনও বা ারা িপতা বা মাতা য কান একজেনর সব িকছু ভােলা চােখ দেখ এবং অ জেনর সব িকছুেক
খারােপর চােখ দেখ। যিদ এমনিট হয় তাহেল িববাহ িবে েদর পূেব আপনােদর একে য সব ভােলা সময় কেটেছ
স েলার কথা তােদরেক রণ কিরেয় িদেবন। বা ারা তােদরেক মেন কের য তারা িপতার অেধক ও মাতার অেধক।
তারা যিদ িপতামাতা উভয়েকই ভালবাসেত না পাের তাহেল তােদর একিট অংশ অপূণ থেক যােব। তরাং বা ােদর
সামেন এেক অ েক সমােলাচনা বা দাষােরাপ করার চ া করেবন না, তেব তােদরেক মেন কিরেয় িদেবন য আমােদর
েত েকর মেধ ভােলা ও ম রেয়েছ।
বা ারা াণব এবং তােদর কাছ থেক কী আশা করা হয় সিট জানেত পারেল তারা িভ পািরবািরক িনয়ম নীিতর মেধ
বসবাস করেত পাের। আপনার বা া যিদ বেল যমন ‘আ া এিট অ ভােব কের’ বা ‘আ া এিট এমন ভােব কের না’
তাহেল তােদরেক রণ কিরেয় িদেবন য এিট সীমানা িনধারণ করা িপতামাতার কাজ এবং যিদও আপিন অেনক িকছু অ
ভােব কেরন তবুও আপনারা জন তােদরেক ভােলাবােসন এবং িভ িভ বািড়েত িভ িভ িনয়ম কা েনর চলন থাকা
াভািবক।
অ বাসায় কী ঘেটিছল স েলা িনেয় বা ােদরেক
করেবন না। এিট তােদর কােছ একিট িজ াসাবােদর মত মেন
হেত পাের।যখন স ব আপনার া ন জীবনস ীর সােথ সরাসির কথা বেল িনেবন।
জ িদেন ক সবেচেয় বড় উপহার দান কের বা সামা ই উপহার দয় এ েলা িনেয় িপতা মাতা এেক অে র সােথ
িতেযািগতায় নামেবন না। বড় কান উপহার দােনর সময় িঠক ক ন য সিট কান বাসােত থাকেব। এিট যিদ আপনার
বাসােত রাখার িস া নয়া হয় তাহেল সিট বা ােদরেক আেগ ভােগ সিট জািনেয় িদেবন।
কী হেত যাে এবং কী আশা করা হয় এ েলা স েক বা ােদরেক আেগ ভােগ তথ জানােল তারা িনরাপদ বাধ করেব।
উদাহরণ প, একসােথ আপনারা ক ােল ডাের
পূণ তািরখ েলা িলেখ রাখেত পােরন। তেব জীবেনর সবিকছু িহসাব
মত হয় না এবং এ েলার পিরবতন হয়ত হেত পাের।

আপনার বা ােদর সেবা ম ােথ সবেচেয় য িবষয়িট আেগ করা
দরকার সিট সবদা িচ া ক ন আর এ েলােত কান পিরবতন
হেল সিট তােদরেক জািনেয় িদন।

বা ােদর সােথ দখা সা াত (ক টা ) হওয়া সং া আেরা িকছু পরামশ






আপনার িবপরীত িপতা বা মাতার সােথ বা বস ত একিট স ক গেড় তুলেবন যিটর মুেল থাকেব বা ােদর
সেবা ম ােথর জ িনেজেদর মেধ আলাপ আেলাচনা করেত পারার িবষয়িট
যখােন স ব নমনীয় ও সমেঝাতার িভি েত অব ান হণ করেবন
বা ােদর সামেন এমন কান িবষয় িনেয় আলাপ আেলাচনা করেবন না য েলা থেক ঝগড়া িববােদর সৃি হেত
পাের। স েলা অ কান সমেয় অ কাথাও আলাপ করার জ রেখ িদন।
বা ােদরেক হাত বদল করার সময় আপিন যিদ মেন কেরন সম া হেত পাের তাহেল িনরাপ ামূলক ব ব া হণ
ক ন।
মেন রাখেবন য বা ারা য িপতা বা মাতার সােথ থাকেব সই িপতা বা মাতার অ ভূিত অ িপতা বা মাতা
থেক িভ হেত পাের।

আপনার বা ােদর জ য েলা সেবা ম হেব স সব িবষেয় কথা বাতা মেনািনেবশ ক ন। ব বসািয়ক মেনাভাব িনেয়
আপনার বা ােদর েয়াজন িনেয় কথা বলুন- িচিকৎসা সং া এপয় টেম ট, প াের ট ইিভিনং, খলাধুলার তািরখ ও জ
িদেনর অ ােনর তািরেখর মত িবষয় েলা।
আপনার া ন জীবনস ী য েলা বেলেছ বা কেরেছ স স ে আপনার বা ারা কথা তুলেল আর এর ফেল যিদ আপনার
অ ভূিতেত কেঠারভােব আঘাত লােগ তাহেল সিট িনেয় অিত িতি য়াশীল হেবন না বা িতেশাধ মূলক কথা বাতা
বলেবন না কারণ এর ফেল বা ারা দাটানার মেধ পেড় যােব।
বা ােদর হাত বদেলর সময় য পিরমাণ
সংঘাত হেত পাের আর সিটেত আপনার যিদ সাংঘািতক কান উে গ থােক
তাহেল আপিন িকছু পদে প িনেত পােরন যমন সখােন অ একজন া বয় েক সােথ িনেয় যাওয়া, িদেনর বলা
এবং জন সাধারেণর সমাগম আেছ এমন ােন বা ােদর হাত বদল, আপনার পে কান ব ু বা পিরবােরর সদ েক িদেয়
বা ােদর হাত বদল বা ক টা স টাের তােদরেক হাত বদল করেত পােরন।
যিদও েত েকই আলাদা তেব আপনার বা া যিদ আপনার সােথ থােক তাহেল আপনার মেন হেত পাের য তােদর সব
দায় দািয় আপনার উপর এবং আপনার িনেজর ভােলা ম দখার ব াপাের আপনার কান সময় অবিশ নই। আর
বা ারা যিদ আপনার সােথ না থােক তাহেল পিরবােরর মেধ থাকার আকা া আপনার জা ত হেত পাের এবং আপনােক
গাঁট ছাড়া মেন হেত পাের আর হয়ত আপনার সময় কীভােব পার করেবন স ব াপাের কান ধারণা থাকেব না।
আপিন এমনিক এক বড েমর একিট ােট থাকেলও আপনার বা ােদর িজিনষপ রাখার জ আপনােক জায়গা
(এমনিক সিট েমর এক কানায় ছাট একিট জায়গা হেলও) রাখেত হেব। এর ফেল তারা য এখনও আপনার জীবেনর
একিট
পূণ অংশ সিট মেন করেব এবং স জ তারা আেরা িনরাপদ বাধ করেব। আপনার বাসায় বা ােদরেক
একজন অিতিথর মত দখেবন না। পািরবািরকভােব উপেভােগর জ নূতন নূতন কায ম ও িটন খুঁেজ বর ক ন
য েলা তােদরেক আেরা িনরাপদ ভাবেত সাহায করেব।

জিটল কান িপতামাতার সােথ মািনেয় িনেত পরামশ







আপনার া ন জীবনস ীর এমন িক সহেযািগতার মেনাভাব না থাকেলও বা ব স ত িবষেয়র কাজ ক ন।
আপনার িনয় েণর মেধ য িবষয় েলা রেয়েছ স েলােত মেনােযাগ িদন, আপনার আয়ে র বাইেরর
িবষয় েলােত নয়।
আ িনয় ণ কীভােব করা যায় সিট র ক ন, আপনার আেবগ অ ভূিত েলােক িনয় ণ করেত িশখুন এবং
িতি য়াশীল কান আচরণ করেবন না।
আপনার বা ােদর মত কের িবষয় েলােক দখেত চ া ক ন
আপনার িনেজেক
ক নঃ “এক বছর পর এিট কী পিরবতন বেয় িনেয় আসেব”?
আসেল কী ঘটনা হেয়িছল স েলা িনয় বাগ িবত ােত জিড়েয় পড়েবন না। মেন রাখেবন এেকক মা ষ এেকক
ভােব িবষয় েলা দেখ।

সেবা ম সমেয়ও একজন ভােলা িপতা বা মাতা হেত চ া করা সবদা সহজ হেয় উেঠ না। আপনার যিদ মেন হয় য
আপনার া ন জীবনস ী সহেযািগতার মেনাভাব দখাে না বা বা ােদর াথেক ধান িহসােব দখেছ না তাহেল
সে ে আপনার িকছু কৗশল অবল ন করা উিচত হেব য েলা সাহােয র হেত পাের। এটা মেন রাখা জ রী য িবপরীত
পে র িপতা বা মাতার িবষয় েলােক িনয় ণ করা িনেয় সময় ও শি ন করা উিচত হেব না বরং আপিন কীভােব ভােলা
িপতা বা মাতা হেয় উঠেবন স জ সময় ও শি ব য় করা উিচত।
এমনিক আপিন যিদ জারােলা ভােব মেন কেরন য আপিন িঠক কাজিট কেরেছন এবং আপনার া ন স ী ভুল কেরেছন
এবং আপিন মেন করেছন য আপনােকই সব িকছু পিরবতেনর জ দািয় িনেত হেব তবুও মেন রাখেবন য আপনার
জীবন স ীেক পিরবতন করার দায় দািয় আপনার উপের নয়। আপিন ধু আপনার িনেজেক পিরবতন করেত পােরন।
তেব, আপিন ছাট খাট য পিরবতন েলা করেবন স েলা বা া লালন পালেনর ে ও আপনার বা ােদর িত অেনক
বড় পাথক বেয় িনেয় আসেত পাের।
বা ােদর েয়াজেনর িদেক নজর িদন এবং আপনার অতীেতর কান বড় আেবগ অ ভূিত থাকেল স েলার িত নজর
িদেবন না। িচ া ক ন য আগামী এক বছর পর এই সময়িট আপিন আপনার বা ােদরেক কীভােব মেন রাখেত চাইেবনবা পাঁচ থেক দশ বছর পর। এিট আপনােক পিরি িতেক অ দৃি েকাণ থেক দখেত সাহায করেব।
আপিন যিদ আপনার া ন স ীেক আপনার িবষেয় কথা বাতা বলেত েনন তাহেল সিট েন কান িস াে উপনীত
হেবন না এবং অিত িতি য়াশীল হেবন না। শা হেত িকছু সময় ব য় ক ন এবং িবষয় েলা িনেয় পুেরাপুির িচ া ক ন।
আপনার া ন জীবন স ী বা ােদর সামেন আপনার িত যিদ আ াসী আচরণ কেরন বা সমােলাচনা কেরন তাহেল তার
িতেশাধ নবার চ া করেবন না। আপনার আেবগ অ ভূিত েলােক কীভােব িনয় ণ করা যায় সিট র ক ন। তার মােন
হেব িনয় েণর বাইের আপনার একিট চে আবিতত হবার স াবনা কম থাকেব। আপিন যিদ মেন কেরন এিট আপনার
জ
ঃসহনীয় তাহেল আপনার িনেজর জ িকছু একা সময় ও ান খুঁেজ বর ক ন। তাৎ িনকভােব িতি য়া ব
করার অভ াস এিড়েয় চলুন এবং বলুন ‘িবষয়িট িনেয় িচ া করেত আমার িকছুটা সময় দরকার হেব’।
উদাহরণ প আপনার া ন স ী যিদ বা ােদর সামেন আপনার নাম ধের ডােক তাহেল পরবতী একিট িনিরিবিল সমেয়
আপিন যখন বা ােদর সােথ একাকী থাকেবন তখন তােদরেক ব াপারিট সাধারণ ভাষায় বুিঝেয় বলুন। তােদরেক বলুন য
মােঝ মেধ মা ষ এেক অ র িত রাগ হেত পাের তেব মা েষর নাম ধের ডাকা অ িচত। সততার সােথ আচরণ করার
চ া ক ন। আপনার িবপরীত জীবন স ীর আচার আচরেণর িত আপনার কান িনয় ণ নই তেব আপিন এিটেত কীভােব
সাড়া িদেবন সিটেত আপনার িনয় ণ রেয়েছ।

আপিন যিদ আপনার বা ােদর সােথ থাকেত না পােরন
আপনার া ন জীবনস ীর সােথ বােজ স েকর কারেণ আপিন আপনার বা ােদরেক িনয়িমত দখেত না পারেল বা
আপিন দেশর বাইের বসবাস করেছন বা অেনক দূের চেল িগেয়েছন তখন িনে া পরামশ েলা আপনার জ
েযাজ
হেব।
িচিঠ



িনয়িমত িচিঠ প িলখেত ভুলেবন না- এিট ডাক মারফত বা ইেমেলর মাধ েম হেত পাের।
অ বয়সী বা ােদর জ
র মেনাহারী উপহার, বা কি উটার আট, ি কার, রঙ পি ল বা এ ধরেণর
উপহার বেছ িনন।

িডিভিড
 আপিন িকছু করেছন এমন িকছু িদেয় বা িবেশষ কান বাতা িদেয় আপনার িনেজর উপর একিট িডিভিড রকড
ক ন।
টিলেফান কল
 মেন রাখেবন আপিন বা ােদর কথা নেবন এবং পাশা পািশ তােদর সােথ কথা বলেবন এবং ফােনর িবেলর
ব াপাের কান িচ া করেবন না।
 তােদর ুল, ব ু বা ব ও এ ধরেণর িবষয় েলােত হাল নাগাদ তথ রাখেবন। কথা বলেত যেয় আপিন আটেক
গেল একিট বই বা িভিডও এর ব াপাের টিলেফােন তােদর সােথ আেলাচনা ক ন।
 অেনক বা ােদর মাবাইল টিলেফান রেয়েছ- তরাং ট ট মেসজ পািঠেয় আপিন তােদর সােথ যাগােযাগ
রাখেত পােরন।
বাস ান
 তারা যখন আপনার ঘের আসেব তখন আপিন খলনা, বাড়িত কাপড় চাপড় এ েলা িদেয় ঘরিটেক যতদূর স ব
পিরবার বা ব বানােবন। স ব হেল ঘের তােদর িনজ জায়গা বরা িনি ত করেত চ া করেবন।
জ তািরখ ও িবেশষ িবেশষ িদন
 িবেশষ িবেশষ িদেনর তািরখ েলা মেন রাখেবন। আপিন য িজিনষ েলা তােদরেক উপহার িহসােব পাঠােবন
স েলা িচি তভােব িনবাচন কের আপিন িবেশষ িদন েলােক আেরা িবেশষ কের তুলেত পােরন। একিট কাড ও
িচিঠ িদেয় দখােত পােরন য আপিন তােদরেক িচ া করেছন।
কান কান সময় একজন িপতা বা মাতা হওয়া অেনক মানিসক চােপর হেত পাের। আপিন বা ােদর দখভােলােত যত
সেচ হউন না কন বা ারা স েলার সবিটেক মূল দয় না। এিটই াভািবক, তরাং হাল ছেড় িদেবন না কারণ িচিঠ,
ফান কল যাই ক ন না কন সরাসির তােদর সামেন হািজর হবার চেয় বড় িকছু হেত পাের না। আপনার া ন জীবন
স ীর সােথ যাগােযাগ াপন করেত আপিন মাধ ম েলার ব বহার করেত পােরন বা তার কাছা কািছ বাসা নবার িচ া
করেত পােরন। িবিভ িবষয় িনেয় কথা বাতা বলেত সাহােয র জ আপিন মধ তাকারীর সহায়তা িনেত পােরন এবং
ধুমা অ কান পথ খালা না থাকেল আদালেত িফের যােবন।

নূতন জীবনস ী
িববাহ িবে েদর থম িদেক বা ােদর জ তােদর িপতামাতার েয়াজন ায়শই বশী দরকার হয় এবং আপিন বশী
বাইের গেল বা অ কােরা সােথ আেবগঘন স েক জিড়েয় পড়েল বা ারা মেন করেব য তােদরেক ফেল রাখা হেয়েছ।
ায়শই তারা এিট মেন নয় না এবং আপনার নূতন কান স ক হেল সিটেক তারা মিক িহসােব দেখ থােক। এিট
পূণ য তােদর জীবেনর য কান পিরবতন ধীের ধীের হউক। তেব, এিট কখনই তােদর ভাবা উিচত হেব না য
আপিন যা করেত চান বা চান না সই িস া িট তারা চািপেয় িদেত পাের।
আপনার নূতন িমক বা িমকােক আপনার বা ােদর সােথ পিরচয় কিরেয় দবার পূেব স বত নূতন এই ধরেণর কান
স ক পাকা পা হওয়া পয অেপ া করা উ ম হেব। নূতন ব ি েদর সােথ বা ারা ত স ক গেড় তুলেত পাের আর
সজ জীবন স ী িহসােব তােদরেক বা ােদর সােথ পিরচয় কিরেয় দবার পর স ক দীঘ িদন িটেক না থাকেল সিট
হেব তােদর জ আেরা একিট িত হেব। এছাড়াও আপনার আর একিট নূতন স ক গেড় উঠেল িনি ত হেবন য নূতন
জীবন স ীর আেশ পােশ থাকািট বা ােদর জ িনরাপেদর হেব।
বা ােদর সােথ নূতন জীবনস ীেক পিরচয় কিরেয় দবার অথ হল য তােদর িপতামাতার মেধ একসােথ হবার হয়ত য
আশা িছল সিট চূণিবচূণ হেয় গল। আদশগতভােব, একজন নূতন জীবনস ীেক বা ােদর সােথ একিট সময় ব াপী
সংেবদনশীলতার সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত হেব, অনিধক এক ঘ া বা এর কাছা কািছ সমেয়র জ
েত বা ােদরেক
পিরচয় কের িদেত হেব।
আপিন বা ােদর সােথ বিশ না থেক নূতন জীবন স ীর সােথ বশী সময় থাকেবন বা ারা এই িচ ায় ও আপনােক
হারােনার িচ ায় িভতু হেত পাের। আেগর চেয় তােদর আেবগ সং া িনভরতা বেড় যেত পাের আর স কারেণ তারা
িতি য়া জানােত পাের এবং িনেজেক িনেজর মেধ বশী িটেয় রাখেত পাের। আপিন তােদর আেবগ অ ভূিত েলা নেত
পােরন, আপিন তােদর ছেড় কখনও চেল যােবন না সই িন য়তা িদেবন এবং মেন করেবন য এই পিরি িতেত তােদর
ঈষাি ত হবার অ ভূিত েলা াভািবক।
আপনার নূতন জীবন স ীও আপিন আপনার বা ােদর সােথ য পিরমাণ সময় ও শি ব য় করেবন স জ হয়ত
িনরাপ াহীন ও ঈষাি ত হেত পাের। যিদও আপিন আপনার নূতন জীবনস ীেক আ করেত পােরন তবুও সিট হয়ত সব
সময় স ব হেয় উেঠ না। এই ে আপনােক হয়ত নূতন কের আবার ভাবেত হেত পাের য নূতন এই স কিট আপনার
জ কতটু
পূণ সিট।
আপনারও হয়ত আপনার া ন জীবনস ীর নূতন জীবনস ীর ব াপাের কিঠন মেনাভাব থাকেত পাের এবং সিটর কারেণ
াধ ও ইষা ভূিত হয়ত তােদরেক উে িলত করেত পাের। এিট মেন রাখা
পূণ হেব য এসব ে আপনার
বা ােদরেক সব থম ান িদেত হেব। সামেনর পিরবতন েলােত মািনেয় িনেত আপিন ও আপনার বা ােদর সময় লাগেব।
এমনিক আপিন যিদ মেন কেরন য নূতন স েক জড়ােত আপিন হয়ত ত রেয়েছন তার অথ এই নয় য স জ
আপনার বা ারা সিটর জ
ত রেয়েছ। আপনােক িনি ত করেত হেব য নূতন কান স কেক মািনেয় িনেত তােদর
সময় আেছ।

আপিন যিদ কাউেক পেয় থােকন এবং তার সােথ বসবােসর িচ াভাবনা করেছন তাহেল এিট
পূণ য একজন সৎ
িপতা বা মাতা িহসােব তােদর ভূিমকা আপিন বুিঝেয় িদেবন। একসােথ কীভােব বসবাস করা যায় সিট র করেত সময়
লাগেব এবং অ িপতা বা মাতার সােথ আপনার বা ােদর স ক র ায় সম য় করেত হেব। আপনার নূতন জীবনস ীর
ইিতমেধ একিট পিরবার থাকেল তাহেল একে বসবােসর জ ানা িরত হবার পূেব বাসার িনয়ম কা ন কী হেব স
ব াপাের স ত হেল উপকাের আসেব।

গৃহ িনযাতন
পািরবািরক সিহংসতা বা িনযাতন হেল এিট মেন রাখা জ রী য বা ারা ও িনযািতত িপতা বা মাতার িনরাপ া সবেচেয়
থেম াধা পােব।
আপিন যিদ একিট িনং কাস বা একক একিট সশেন থােকন এবং আপনার বা ােদর উপর বা আপনার উপর ঝুঁিক িনেয়
কােরা সােথ কথা বলার দরকার রেয়েছ তাহেল কাস িশ েকর সােথ বা আপিন য াকিটশনােরর সােথ আপনার সশন
িনে ন তার সােথ কথা বলুন। তারা আপনােক সহায়তা দান করেত পারেব বা য সাহায পাওয়া দরকার সিট পেত
সাহায করেত পারেবন।
িনযাতেনর ঘটনা যিদ ঘেট থােক তাহেল িপতামাতার সােথ এবং বা ােদর সােথ সীিমত আকাের যাগােযাগ হেল সিট হয়ত
বা ােদর সেবা ম ােথর জ হেব। েত কেক িনরাপেদ রাখেত এে ে আইিন সহায়তা একিট
পূণ ভূিমকা পালন
করেত পাের।
আপিন যিদ িনযাতন মূলক কান পিরি িতর মুেখামুিখ হন তাহেল আপিন আপনার জ
তাৎ িনকভােব সাহায চাইেবন।

ও আপনার বা ােদর জ

তথ পেত এবং আমােদর ২৪ ঘ া ব াপী জ রী আবাসন সহায়তা পেত াশনাল ডেমি ক ভােয়ােল হ লাইেন আপিন
যাগােযাগ করেত পােরন (িবনা খরেচ ০৮০৮ ২০০০ ২৪৭ টিলেফােন বা তােদর ওেয়বসাইট www.refuge.org.uk এ
িভিজট কের)
এন এস িপ িস িস (NSPCC) এর াশনাল চাই েটকশন হ লাইেন ০৮০৮ ৮০০ ৫০০০ এই টিলেফান না াের
টিলেফান করেত পােরন। বা ােদর ঝুঁিকেত থাকা িনেয় কােরা উে গ থাকেল তােদর জ এিট একিট িবনা মূেল দ
পিরেষবা যিট গাপনীয়তা র া পূবক দান করা হয়।

াশনাল ডেমি ক ভােয়ােল হ -লাইন
০৮০৮ ২০০০ ২৪৭
এন এস িপ িস িস াশনাল চাই েটকশন হ -লাইন
০৮০৮ ৮০০ ৫০০০
বা ারা যিদ িনেজেদরেক িত করার ব াপাের আপনার সােথ কথা বেল বা জীবেন বঁেচ থাকেত চায় না এমনিট বেল
থােক, ুল যিদ কান সম া িনেয় আপনােক িরেপাট কের থােক যিট মােসর পর মাস ধের চেল আসেছ বা আপিন যিদ
মেন কেরন য আপনার বা ার আচার আচরেণ মাকােবলা করেত পারেছন না তাহেল আপনার উিচত হেব সাহায নয়া।
আপিন যিট করেত পােরনঃ






আপনার িজিপর সােথ দখা ক ন
আপনার বা ার িশ ক, হড অফ ইয়ার বা হড িটচােরর সােথ কথা বলুন
একজন কাউি লেরর সােথ দখা ক ন
আপনার ক াফকাস ওয়াকােরর সােথ কথা বলুন
আপনার সাশাল ওয়াকােরর সােথ কথা বলুন

আপনার আেবগ অ ভূিতর িবি

তা

একিট স েকর অবসান
; খ ভারা া হওয়া িববাহ িবে দ ি য়ার একিট
পূণ অংশ এবং িতর এই ধাপ েলা স েক জানা থাকেল সিট
আপনােক এই ি য়ািটর ভতর িদেয় যেত সাহায করেব। একজন জীবন স ী যখন মৃতু বরণ কেরন তখন িকছু
িনধািরত িনয়ম নীিত অ সরণ করেত হয় যমন দাফন কাফন করা বা এমনিট। এবং শাকাহত হওয়াটােক াভািবক িহসােব
ধের নয়া হয়। ছাড়া ছািড়র ে শাকাহত হওয়াটােক হয়ত ীকার বা মেন নয়া হয় না এবং এে ে িনিদ কান শষ
কৃত করা হয় না (অব িকছু লাক এর পিরবেত আদালেতর মাধ েম ি য়ািটর অবসান ঘটায়)
আপনােদর উভয়ই হয়ত িতর িবিভ ধােপ অব ান করেত পােরন। িযিন ছেড় চেল যেত চান িস া িনেয়েছন ায়শই
িতিন হয়ত চেল যাবার পূেব সব চেয় বশী শাকাহত ও িতর সােথ স িকত অ ভূিত েলার মুেখামুিখ হন, প া ের
অপর প ও এ েলার মুেখামুিখ হন।
অেনক িত স েকর অবসান হেল দখা দয়- একিট পিরবার থেক িবি হেয় যাবার িত, একজন জীবন স ীর চেল
যাবার িত, ামী ী িহসােব ভিব ৎ পিরক না ও উে ে হারােনার িত, একজন ামী, ী বা িমক, িমকার
ভূিমকা হারােনার িত এবং ামী বা ী িহসােব একে বসবােসর মযাদা হারােনার িত।
স ক বহাল থাকার সময় য বাসােত বসবাস করেতন অেনেকর জ সই বাসািট ছেড় চেল যেত হেব তরাং অেনেক
তােদর বাসা হারােনার িতর মুেখামুিখ হেবন। েত ক িপতা বা মাতা যখন তােদর অ জীবন স ীর সােথ থাকেব তখন
তারা তােদর বা ােদর সােথ স ক অবসােনর মুেখামুিখ হেত পাের। িতর অ ভূিত ধুমা বড়েদর মােঝ কাজ কের না
এ েলা বা ােদর মােঝও দখা দয়।

আেবগ অ ভূিত
তালাক বা িববাহ িবে দ একা িনজ ব াপার এবং েত েক িবষয়িট িভ িভ ভােব উপলি কের থােকন। স েকর
অবসান হেয় গেল আপিন একিট শাি র অ ভূিত ব করেত পােরন বা উে ািট মেন হেত পাের য আপিন ব থ
হেয়েছন কারণ এিট শেষ হওয়া ঠকােত আপিন িছেলন শি হীন। আপনােদর উভয়ই হয়ত িস া িনেয়েছন য আপনােদর
উভেয়র জ তালাকই হেলা সিঠক একিট িস া বা আপনােদর জেনর মেধ একজন ছাড়া ছািড়েক অেনকটা িনি ত মেন
িনেত পেরেছন এমনিট মেন করেত পােরন।
আপিন যিদ স ক অবসােনর িস া নন তাহেল স বত িবষয়িট িনেয় আপিন দীঘ িদন যাবত িচ া ভাবনা করেছন, ছেড়
দবার সাহস স য় করেছন, স বত এর পিরণিতেত িনেজেক অপরাধী মেন করেছন।
আপিন যিদ সই হন য আপনােক ফলা যাওয়া হেয়েছ তাহেল িবষয়িট আপনার জ একটা চ ধা া খাওয়ার মত হেব
এবং আপনার ত াখ ান বা ফলা যাওয়া হেয়েছ এমন অ ভূিত হেত পাের।
দীঘ িদেনর মেধ িদেয় িববাহ িবে দ ি য়ার মেধ িদেয় ছাড়া ছািড় না হেয় সিট যিদ যিদ হঠাৎ কের হয় এবং সিট
যিদ কান ঘাষণা ছাড়া হয় তাহেল আপনার অ ভূিত েলা আেরা গভীর হেত পাের। আপিন িনেজ ছেড় যাবার িস া িনেয়
চেল যাবার চাইেত আপনােক ফেল রেখ চেল যাওয়া হেল সে ে আপনার আেবগ অ ভূিতর মা া আেরা গভীর হবার
স াবনা রেয়েছ।
ছাড়া ছািড়র বদনা অেনক গভীর বা তী হেত পাের। শারীিরক ভােব আপিন এর ভােব ভািবত হেত পােরন কারণ
আপনার মেন হেত পাের য আ িরক অেথ আপনার মেনাভ হেয়েছ। আপনার আেবগ অ ভূিতর কারেণ আপনার িস া
সমূেহ ভাব ফলেত পাের এর ফেল আপিন া অ ভব ও াণ শি র অভাব মেন করেত পােরন যিদও এই
অ ভূিত েলা পিরি িতর উপর িনভর কের হেব।

িতর ধাপ েলা হল
অ ীকৃিত
রাগ
ছাড়
িবষ তা
হণ
আপিন য পিরি িতর মুেখামুিখ হউন না কন আপিন িনে া
িতর মুেখামুিখ হেবন এবং আপিন য এ েলার সবিট ধােপ
ধােপ অিত ম করেবন এমন কান কথা নই। আেবগ অ ভূিতর সব েলাই ১০ িমিনেটর মেধ ও হেয় যাওয়া স ব।

িতর ধাপ েলা
উপেরর বণনা অ যায়ী আপিন সব েলা িতর মুেখামুিখ হেবন এমন কান কথা নই এবং এ েলার য কানিট একবােরর
বশী হেত পাের।অেনক সময় আপনার কােছ মেন হেত পাের য আপিন এক পা সামেন এ ে ন তা ই পা িপিছেয়
যাে ন। আপিন য সব আেবগ অ ভূিতর মুেখামুিখ হউন না কন তা সিট মৃ বা তী যাই হাক না কন স েলা সবই
তালাক বা িববাহ িবে েদর ে াভািবক ঘটনা। তেব যিদ আপনার মেন হয় য এ েলা িনিদ একিট পযােয় এেস িকছু
েণর জ থমেক িগেয়েছ সে ে এই ি য়ািট পার হেত আপিন হয়ত একজন কাউে লেরর সােথ পরামশ িনেত
পােরন।

অ ীকৃিত




এিট হে না এমনিট মেন হওয়া
আপনার ব ু ও পিরবােরর কাছ থেক িবষয় েলােক লুিকেয় রাখা
বা বতার মুেখামুিখ না হেয় ফ া টািসর মেধ বসবাস করা

আপনার স েকর অবসান হেয়েছ এিট জানেত পারেল আপিন হয়ত চ ধা া খেত পােরন। আপনার মিত ম হেত পাের
এবং আপনার মেন হেত পাের য এিট আসেল আপনার সােথ হে না।
ভিব তেক একাকী মাকােবলা করার ভয় একটা ব াপার হেত পাের যিট কান িকছু মাকােবলা করেত আপনােক
অ ীকৃিতর মুেখামুিখ দাড় কিরেয় িদেত পাের। আপনার ভয় মাকােবলা করােক অেনক বশী ঃসাধ মেন হেত পাের।
আপিন হয়ত িম একিট আেবগ অ ভূিতর মুেখামুিখ হেত পােরন বা আপনার ত মজাজ পিরবতন হেত পাের। আপিন
অসাড়তা ও কথা বলেত স ম না হওয়া থেক
কের িনয় েণর বাইের চেল যাওয়া এবং িচ া পা া ও জাের িচৎকার
করার মেধ িনরাশার দালায় লেত পােরন। আপনার এও মেন হেত পাের য আপনার আেবগ অ ভূিত েলা এই মা
হেয়েছ এবং সবাই মেন কের য তারা জােন কী ঘটেত যাে সিট।
আপিন হয়ত িবি হেয় যাবার অ ভূিতেত আ হেত পােরন বা চােখ ঝলসািন দখেত পােরন যিদও আসেল আপিন
একিট মুিভ দখেছন। আপিন আতংিকত বা উি হেয় পড়েত পােরন এবং কান িকছু করেত িনেজেক বাধ মেন হেত
পাের। ায়শই এ েলার মােন দাঁড়ায় য আপিন আপনােক কােজ িনমি ত বা িবেশষ কান িকছুেত িনেয়ািজত করেবন।

রাগ




অিত িতি য়াশীল ও ায়শই অিবেবচেকর মত কাজ করা
আপিন িনয় েণর বাইের চেল িগেয়েছন এমন মেন হওয়া
বদ মজািজ হওয়া এবং আ াসী আচরণ দখােনা

রাগ ফেট পড়েত পাের। ঘৃিণত মেন হওয়া থেক
কের ঃখ পাবার জ ও অিনি ত জীবেনর জ
িতেশাধ িনেত
হেব এরকম িচ ার মেধ আপনার রাগ ঘুের বড়ােত পাের। এই ধরেণর অ ভূিত েলার গভীরতা ায়শই ভীিতকর হেত
পাের।
আপিন যিদ স ক ছেড় চেল যাবার িস া িনেয় থােকন তাহেল আপনার জ রাগ কাশ করা কিঠন মেন হেত পাের
কারণ আপিন দাষী অ ভব কেরন। আপনােক যিদ ছেড় চেল যাওয়া হয় তাহেল হয়ত রাগ কাশ করা আপনার জ
কিঠন মেন হেত পাের কারণ এর ফেল অ ব ি িট আেরা দূের চেল যােব এই ভেয়।
ায়শই রাগ চেল যাবার ি য়া শষ হবার পূেব রাগ আেস। বা ব স ত পদে েপর মাধ েম রাগ অ িদেক ধািবত করার
চ া করেল সিট সাহােয র হেত পাের। আ াসী আচরেণর মাধ েম রাগ কাশ করার জ স েলা জিমেয় রাখা ভােলা
হেব না। ব ু বা পিরবােরর সােথ কথা বেল, ব ায়াম কের বা একজন কাউি লেরর সােথ কথা বলার মেধ িদেয় া
স ত উপােয় আপিন আপনার রাগেক কাশ করেত পােরন। রাগ জিমেয় রাখেল তা থেক আপনার িবষ তা হেত পাের।

ছাড় দয়া
িচ া করেছনঃ হয়ত আমােদর জে ি তীয় একিট েযাগ রেয়েছ। যিদ ধুমা
 পিরবতন হেব
 জানেত পারেল য আিম কত টু খাঁজ খবর রেখিছ
 জানেত পারেল য আিম পিরবােরর জ কতটু কেরিছ।

স হয়

সব িকছু আেগর অব ােন িফিরেয় আনেত বা সম া দূর করেত আপনার হয়ত এমন মেন হেত পাের য আপিন যার পর
নাই আপনার া ন স ীর সােথ ছাড় িদেয় সমেঝাতায় পৗঁছােত চাে ন। এই সময়িট সমেঝাতার জ একিট উ ম সময়
হেব না। আপিন হয়ত অস ব সব িত া করেত পােরন যার ফেল সব িকছুর আেরা অবনিত হেত পাের।

িবষ তা






িনয় ণহীন কা া কািট করা
কান িকছুেত আ হ না থাকা
এমন মেন হওয়া য আপনার ‘মানিসক অচলাব া’ আেছ।
ভােলা ঘুেমােত পারেছন না
িনেজেক একাকী ও অ েদর থেক িবি মেন হওয়া।

ঃসহ এই সমেয়র জ একাকী , িবমষতা বা িবষ তা াভািবক। ;খা ভাব ও স েক িত ও এ েলার য সব ব াখ া
আপনার কােছ রেয়েছ স েলা স করা কিঠন হেত পাের। আপনার হয়ত ঘুেমর সম া হেত পাের এবং আপিন আেবেগ
আ ুত হেয় পড়েত পােরন।

যেহতু আমােদর আ পিরচয় আমােদর স েকর মেধ িনিহত স কারেণ আপনােক িনেজ একজন স ূণ মা ষ িহসােব ও
একজন আলাদা হেয় যাওয়া ব ি িহসােব ক না করা কিঠন হেত পাের। আপনার আ মযাদা াস পেত পাের যিট
িতিদেনর িন নিমি ক কমকা পিরচালনায় একিট সম া িহসােব দখা িদেত পাের।
আপনার মেন হেত পাের য অিধকাংশ সময় আপিন কা া করেছন। িবষ তার অ ভূিত যিদ দূের চেল না যায় বা সিট
আেরা অবনিত হয় তাহেল আপনােক হয়ত আপনার ডা ার বা একজন কাউে লেরর সােথ কথা বলার দরকার হেব।

হণ




আপনার আেবগ অ ভূিত েলা আেরা সাম পূণ হেয় যায়-খারাপ ও ভােলা িজিনেষর বাচ িবচার আপিন করেত
স ম
জারােলা অ ভূিত েলােক আপিন িনয় ণ করেত আেরা স ম হেয় উেঠন
ভিব েতর জ আপনার মেন আশার স ার হয়

অেনক লােকর জ এই পযায়িট নূতন একিট জীবেনর
বেল তীয়মান হয় এবং অ েদর জ িবষয়িট জীবেনর পতন
িহসােব দখা দয়। িববাহ িবে দ হওয়া িপতামাতার স ক এক পযােয় াভািবক হেয় আসেব যিদও বা ােদর িনেয় মােঝ
মেধ সম ার অবতারণা হেত পাের।
এর েত কিট পযােয়র অ ভূিত েলা সাংঘািতক হেত পাের এবং আপনার কােছ মেন হেত পাের য আপনার মাথা খারাপ
হেয় যাে । তেব, এ েলা এই পযােয় এখেনা াভািবক হেয় না আসেলও আমরা শাক ঃখ ি য়ার মেধ যাওয়ার উপর
গেবষণায় জানেত পেরিছ য আপনার জেন উ ম হেব যিদ আপিন ও আপনার িনকট ব ু ও পিরবার যিদ অ ভূিত েলােক
মেন নন এবং ধের িনেবন য এ েলা বদনাদায়ক এই ি য়ািটর একিট অংশ যিট সমেয়র সােথ সােথ াভািবক হেয়
আসেব।
ি য়ািটর মেধ িদেয় যাবার সময় এর ধাপ েলা এেকর পর এক অিত ম করার আশা করেবন না এমন হবার স াবনা
বিশ য আপিন এক ধাপ থেক লািফেয় অ িটেত যােবন আর স েলা ায়শই কেয়ক িমিনেটর মেধ ই হেব।
ধাপ েলা বুঝেত পারেল ঃখ বদনা চেল যােব এমনিট হেব না। তেব স েলা বুঝেত পারেল আপিন ওয়ািকহবহাল
থাকেবন য এ েলা একিট াভািবক ি য়া যিট অ মা েষরাও মুেখামুিখ হে ন।

আপনার িনেজর িত খয়াল রাখা







আপনার িনেজর িত য িনেয় কার ের আপিন আপনার বা ােদর জ সেবা ম কাজিট করেছন। আপনার
িনেজর ভােলার জ পদে প নয়ার মাধ েম আপিন আপনার বা ােদরেকও সাহায করেত পারেবন।
এমনিট ভাবুন য এিট ধু মা আপনার জ - আপনার িনেজেক সাহায ক ন, ব ু বা েবর সােথ দখা ক ন,
আপনার িনেজর জ সময় বর ক ন এবং ইত ািদ ইত ািদ
ভােলা মত খাওয়া দাওয়া ক ন এবং পযা পিরমােণ ঘুেমােবন ও ব ায়াম করেবন।
সংঘােত আপিন য পিরমাণ মানিসক শি ব য় কেরন সিটেক সীিমত করার চ া ক ন
একজন ব ু ব কাউি লেরর সােথ কথা বলার মাধ েম আপনার অ ভূিত েলােক কাশ ক ন। ব ায়াম করার
মাধ েম উে জনা( টনশন) র ক ন।
যিদও িপতামাতা ও স ানেদর জ িববাহ িবে দ একিট য ণাদায়ক ি য়া তথািপও রণ রাখেবন য সমেয়র
সােথ সােথ িবষয় েলা পিরবতন হেয় যােব।

আপনার িনেজেক
ক ন য আপিন কী শারীিরক, মানিসক ও আেবগজিনত ভােব িনঃেশিষত হেয়েছন িকনা, আিম
কীভােব আমার বা ােদর দখা নার জ সময় িদেত পাির।

আেবগ অ ভূিত কাশ করার অিধকার আপনার রেয়েছ। তেব, আেবগ অ ভূিত েলা আপিন কীভােব কাশ কেরন সিট
কের আপনার বা ােদর জীবেন অেনক বড় পিরবতন আনেত পাের। আপনার রাগ িভতের শিমত রাখা, আ াসী আচরেণর
মেধ িদেয় কাশ, বা আপনার া ন জীবন স ীর কােছ বা ােদর িফের যেত রাগ দখােনা া স ত হেব না।
আপনার িনেজেক আ ক ন য রাগ হওয়া বা ঃখ পাওয়া াভািবক। আপনার অ ভূিত েলােক আপিন আপনার একজন
ব ু, কাউি েলর, সােপাট েপ শিরক হেয় বা ব ায়াম করার মেধ িদেয় কাশ করেত পােরন।
আপিন যিদ সই ব ি হন য আপনােক ছেড় যাওয়া হেয়েছ তাহেল আপনার কােছ মেন হেত পাের য আপনােক
অিন য়তার মেধ ফেল ও আপনার া ন জীবন স ীর কান নূতন জীবন স ী থাকেল তার িত আপনার ঈষা বািড়েয়
আপনার সােথ িব াস ঘাতকতা করা হেয়েছ বা আপনােক ত াখ ান করা হেয়েছ। আপিন হয়ত স েকর অবসান হওয়া না
চাইেত পােরন এবং এভােব চািলেয় যেত চাইেত চ া করেত পােরন। অেনকসময় লােকরা মেন কের য া ন
জীবনস ীর সােথ
সংঘাত লেগ থাকার মাধ েম কবল মা তারা তােদর মেধ স ক ধের রাখেত পারেব।
অেনক সময় মেন হেব য আপনােক একিট পবত পািড় িদেত হেব তেব সমেয়র সােথ সােথ এই পবতিট ছাট একটা
পাহাড় পািড় দবার ায় হেত পাের।
এিট মেন রাখা জ রী য সমেয়র সােথ সােথ সব িকছু িঠক হেয় যায়। আপিন এবং আপনার বা ারা য অ ভূিতর মেধ
িদেয়ই এখন যাে ন না কন আপিন িনি ত থাকেত পােরন য এই একই ধরেণর অ ভূিত ছয় মাস পর, এক বছর বা পাঁচ
বছর পর আপনার মেধ িবরাজমান থাকেব না।
সাহােয র জ সামািজক নটওয়াক থাকেল এই কিঠন পথ পির মা পািড় িদেত বা িবক কােজ লাগেব। আপিন একজন
কাউি লর বা মধ তাকারীর সাহায নবারও িচ া ভাবনা করেত পােরন।

সােপাট নটওয়াক (সামািজক যাগােযাগ)
আপনার জীবেনর সােথ িমেল িমেশ আেছ এমন ব ি
পারেব

বা লাকেদর নাম বলুন যারা িনে া

েয়াজন েলােত সাড়া িদেত

আপদকালীন সময় আিম যার উপর িনভর করেত পািরঃ
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আিম উি থাকেল যার সােথ কথা বলেত পারেবাঃ
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িযিন আমার িনেজর স েক ভােলা অ ভব করােত সাহায করেত পােরনঃ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
িযিন আমােক বলেত পারেবন য আিম কতটু ভােলা বা ম করিছঃ
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বিধত পিরবার
দাদ/দাদী বা নানা/নানী ও পিরবােরর অ া সদ রা আপনার বা ার জীবেন
পূণ ভূিমকা পালন করেত পাের।
বা িবক পে
ায়শই পিরবােরর এই সব সদ িপতামাতার
সংঘােতর মেধ িনেজরাও িবপযেয় পেড়ন এবং তারা
মেন কেরন য তােদরেকও একিট প অবল ন করেত হেব। পিরবােরর সদ রা হয়ত যিট হেয়েছ স ব াপাের খারাপ
অ ভূিতর মেধ থাকেত পােরন। তেব আপনার বা ার তােদর সােথ যাগােযাগ অব াহত রাখার েযাগ দয়া জ রী।
আপনার বিধত পিরবারেক ব াখ া কের বলেবন য যিদও আপিন জােনন য আপনােদর িত পিরবােরর আ গত হয়ত
ভাগা ভািগ হেয়েছ তেব এিট
পূণ য িপতা বা মাতার স েক বা ােদর সামেন তারা খারাপ িকছু বলেব না কারণ এর
ফেল বা ারা মেন করেব য তারা এমনিক বড় আেরকিট
সংঘােতর মেধ রেয়েছ।
িবেশষ কের অিন য়তা ও অি রতার মেধ থাকার সময় পিরবােরর অ া সদ রা য ি িত ও আগেল রাখার অ ভূিত
িনেয় এিগেয় আেসন স েলা থেক বা ারা লাভবান হয়। অ একিট বাসায় যখােন জীবন াভািবক সখােন বা ারা সময়
ব য় করেল সিট বা ােদর িবশাল ি বেয় আনেত পাের।

আপনার বা ার ব ুবা ব ও পিরবার
ব ু বা ব ও পিরবার বা ােদর জ অেনক
পূণ, আর তােদর িনয় েণর বাইের অেনক কারেণ তােদর অেনক কােছর
মা েষর সােথ তােদর যাগােযাগ িবি হেত পাের।
এ েলার জ

অেনক কারণ থাকেত পাের যমন এর মেধ হেত পাের বাসা পিরবতন এবং লাকজেনর প অবল ন।

নীেচর ডায়া ামিটর মাঝখােন আপনার বা ার নাম িলখুন এবং এর আেশ পােশর কাগেজর টুকরা েলােত তার জ
পূণ ব ু ও পিরবােরর সদ েদর নাম িলখুন। আপনার একজেনর বিশ বা া থাকেল ডায়া ামিট ফেটাকিপ কিরেয়
িনেত পােরন বা েত ক বা ার জ িভ রংেয়র কািলর ব বহার করেত পােরন।

কাউে িলং
কাউে িলং এর ব াপাের আপিন হয়ত িচ া ভাবনা করেত পােরন, আপনার যিদ মেন হয় য িতর য কান একিট ধােপ
আপেন আটেক আেছন তাহেল কাউে িলং আপনােক িনে া িবষেয় সাহায করেত পােরঃ
 পর র িবেরাধী আেবগ অ ভূিতর জট থেক বিরেয় আসেত সাহায
 পিরবতেনর মেধ িদেয় যাওয়ার সমেয় সহায়তা দান
 আপনার আেবগ অ ভূিত েলােক কােশ সাহায ও



বা ােদরেক তােদর িনেজেদর আেবগ অ ভূিত কােশ সাহায ও সহায়তার বলেয় মেধ থাকার অ ভূিতেত
সাহায

ত কাউে িলং
কাউে িলং আপনার িনেজর মেন সম া েলােক
করেত সাহায কের এবং এ েলােক মাকােবলা করার জ আেরা
ভােলা পথ খুঁজেত সাহায কের। আপনার কথা নার জ এবং আপনােক বুঝেত সাহায ও আপনার জ উপযু কমপ া
বেছ িনেত পরামশ দােন কাউি লরগন িশি ত। কাউে িলং সশন সচারচর ৫০ িমিনট ব াপী চেল এবং আপনার জ
কয়টা সশেন যেত হেব সিট িনভর করেব আপনার সম া েলার উপর। এব াপাের আপনার কাউি লর আপনার সােথ
আেলাচনা করেত পারেবন।
পািরবািরক কাউে িলং
িকছু লােকর জ পািরবািরক কাউে িলং বা ফ ািমিল থরািপ অেনক উপকারী হেত পাের। এই ধরেণর কাউে িলং সমূহ
পািরবার- ছেলেমেয় ও িপতামাতােদর জ তির করা হেয়েছ- তেব এিট য কান স েকর জ কােজ লাগেত পাের, এর
সহায়তা থেক উপকার পাওয়া যােব সিট হাক পিরবােরর িভতের বা বাইের। দাদ/দািদ বা নানা/নানী সহ বিধত পিরবার ও
সৎ িপতা বা মাতার পিরবারও শিরক হেত পাের। অেনক সময় লােকরা খুব কােছর পািরবািরক কান ব ুেকও আম ণ
জািনেয় থােকন।
পািরবািরক কাউে িলং পিরবােরর সদ রা এেক অপেরর সাহায ও সহেযািগতার পথ খুঁেজ পেত, এবং তােদর মধ
যাগােযাগ দ তা ও মত পাথক িনরসেন সাহায করেত পাের। এই কাউে িলং একিট িনরাপদ ও সহায়ক পিরেবেশ
অ ি ত হয় যখােন পিরবারিটর শি ও সামেথ র িবষয় েলা িচি ত করািট ক িব েত থােক আর এর মাধ েম একে
সম া েলার সমাধান করা হয়।
স বত একিট একক বা ফ ািমিল কাউে িলং বাবদ আপনােক মূল পিরেশাধ করেত হেব তেব আপনার িজিপ হয়ত
আপনােক একিট িবনা মূেল র একিট পিরেষবােত রফার করেত পােরন।

ত ণ স দােয়র জ

কাউে িলং

তালাক বা িববাহ িবে দ ি য়ার সময় হয়ত আপিন দখেবন য আপিন য পিরমাণ সময় আপিন বা ােদর সােথ কাটােত
চান স সময় আপিন তােদরেক িদেত পারেছন না। বা ারা হয়ত পরবতীেত তােদর আেবগ অ ভূিত ও উে গসমূহ িনেজেদর
মেধ রাখেত
করেব এই মেন কের য আপনার সােথ কথা বলেল সিট আপনার জ ঝােমলার হেব ও আপনার য ণা
আেরা বাড়েব। ুেল অ বয় েদর জ কান কাউি লর আেছ িকনা সিট আপিন ুেল খাঁজ িনেত পােরন। আপনােক
বাড়িত ি ার কান উে গ না িদেয় অ বয়সীেদর কাউি লর বা ােদর ভয় ও উে গ েলা িনেয় তােদর সােথ কথা
বলার একিট েযাগ কের িদেত পাের।

পািরবািরক মধ তা
এিট হল তােদর জ






যারাঃ

তােদর া ন জীবন স ীর সােথ সরাসির কথা বলেত কিঠন মেন করেছ
বা ােদর ব াপাের তােদর যাগােযাগেক সমৃ করেত চায়
আদালেত যেত চায় না
সংঘাত কিমেয় আনার পথ খুঁজেছন, এবং
বা ােদর মতামত েলােক িবেবচনায় আনেত ায় স ত একিট পথ খুঁজেত চাইেছন

মধ তার মাধ েম কী অজন করা যায়?
মধ তার মাধ েম আপিন য সব িবষেয় আেলাচনা করেত পােরন তার মেধ িনে া








িল অ ভু

রেয়েছঃ

ক টা ( দখা সা াত) স েক স ত হওয়া- েত ক িপতা বা মাতার সােথ বা ারা কত টু সময় অিতবািহত
করেব এবং সিট কীভােব কাজ করেব, এর মেধ আেরা থাকেব ছাট খাট িব ািরত বে াব িল যিট অেনক
পাথক বেয় িনেয় আসেত পাের ( যমন বা ােদরেক সং হ কের নবার করার সময় এবং কাথায় তারা খাওয়া
দাওয়া করেব)।
বা ারা কাথায় থাকেব
আপনার বা ার জ আিথক সহায়তা
পািরবািরক বাসািটর কী হেব স সং া আেলাচনা
সহায় স িত ও ঋণ ব ন
অ া টাকা পয়সা যমন, পনশন, স য় ও িবিনেয়াগ কীভােব ভাগা ভািগ করা হেব।

পািরবািরক মধ তা আপনােক ও আপনার া ন জীবনস ীেক ক টা বে াবে র উপর িবচারেকর িস া িনধারেণ না
িগেয় আপনােদর িনজ িস াে উপনীত হেত সাহায কের। আর এই কারেণ মধ তার মাধ েম চুি করা হেল সিট বা েব
অিধক কাযকরী হয় ও অেনকিদন ায়ী হয়।
পািরবািরক মধ তায় আপিন কেয়কিট যৗথ িমিটং এর মাধ েম পািরবািরক বে াব েত স ত হেবন। মেনািনেবেশর কে
থাকেব যিট সিট হে সামেন এিগেয় যাবার উে ে ও চুি েত পৗঁছােত একিট িনরাপদ ও ায পিরেবশ দান,
সখােন িস া নয়া হেব না য কার দাষ িছল আর কার িছল না। মধ তা কান প অবল ন কের করা হয় না এবং
এিট পুেরা পিরবােরর েয়াজনেক আমেল এেন একিট চুি েত পৗঁছােত আপনােক আেলাচনায় সাহায করেব।
মধ তার মাধ েম আপিন ও আপনার া ন জীবনস ীর মেধ আেরা ভােলা যাগােযাগ সমু ত রাখেত পাের। এিট মাগত
ও ভােলা ভােব বা া লালন পালন সং া িবষেয়র উপর একিট মজবুত িভি াপেনও সাহায কের। মধ তা হেত পাের
বা ােদর বা জায়গা স ি ও টাকা পয়সা সং া বা উভয় ব াপাের।
িকছু িকছু পিরি িতেত মধ তা পিরেষবা বা ােদর সােথ দখা করার জ ও তােদর মতামত নবার জ
এপয় টেম ট িনধারণ করেত পাের। তেব, তখনও িস া নবার জ িপতামাতাই দায়ী থাকেবন।

একিট

আপিন যিদ মধ তার ব াপাের িচ া কের থােকন
আপিন পাবিলক ফাি ডং (িলগাল এইড) পাবার যাগ হেল মধ তা পিরেষবা িবনা মূেল দয়া হেব। সিট না হেল,
আপনােক এজ পিরেশাধ করেত হেব। তেব গেবষণায় জানা গেছ য আইিন ি য়ার মেধ িদেয় সমাধােনর চেয়
মধ তা বে াব অেনক কম খরেচর ও ততর একিট বে াব ।
আপিন আপনার বা ােদর ও আপনার বে াবে র জ মধ তা করেত চাইেল আপিন আপনার িনকট পািরবািরক
মধ তাকারী পিরেষবািট িনে া ভােব যাগােযাগ করেত পােরনঃ


ফ ািমিল মিডেয়শান হ লাইেন ০৮৪৫ ৬০ ২৬ ৬২৭ না াের টিলেফান করেত পােরন বা তােদর
ওেয়বসাইট www.familymediationhelpline.co.uk এ িভিজট করেত পােরন।

আপিন আপনার িনকট পিরেষবািট খুঁেজ পাবার পর আপনার য কান
তােদর কােছ জানেত চাইেত পােরন। আপিন
যিদ আেরা বশী জানেত চান তাহেল আপিন য ব ি িটর সােথ কথা বলেবন িতিন আপনার িব ািরত িনেবন এবং আপনােক
মূল ায়েনর (এেসসেম ট) জ একজন মধ তাকারীর সােথ সা ােতর জ একিট এ পয় টেমে টর বে াব করেবন।
মূল ায়েনর সময়
মধ তাকারী আপনােক ব াখ া করেবন য মধ তা আসেল কী এবং এিট আপনার জ একিট সিঠক বে াব হেব িকনা
স ব াপাের িস া িনেত িতিন আপনােক সাহায করেবন। মধ তাকারী পরী া কের দখেবন য আপিন পাবিলক ফাি ডং
পাবার যাগ হেবন িকনা। আপনােক অব ই আপনার আেয়র মাণ সােথ িনেয় আসেত হেব যমন প ি প বা ব াংক
টেম ট।
আপনার া ন স ীর সােথ একে আপিন একিট যৗথ মূল ায়েনর িমিটং এ শরীক হেত চাইেল বা আলাদা িমিটং এর
বে াব করেত চাইেল আপিন স পছ বেছ িনেত পারেবন। আপনারা জেনই যিদ একে িমিটং এ স ত হন তাহেলও
িমিটং এর অংশ িহসােব আপনার সােথ আলাদা ভােব দখা করা হেব।

আপিন যখন মধ তা

করেবন

আপিন ও আপনার া ন জীবনস ী জেনই যিদ মধ তার ব াপাের িচ া কেরন তাহেল আপনােদরেক একিট যৗথ িমিটং
এ আসার াবনা দয়া হেব। এ েলা হেব থম িট বা িতনিট িমিটং যখােন আপনারা বা ােদর ব াপাের পিরক না
করেত জেনই শিরক হেবন।
মধ তার সময়
বা া সং া সম া িনেয় আপিন মধ তায় শিরক হেল মধ তাকারী বা ার সােথ দখা সা ােতর (ক টা ) বে াবে র
পিরক না করেত আপনােক সাহায করেবন। কান িবষয় েলা আপিন আেলাচনা করেত চান ও কী পিরমাণ িব ািরত
জানােত চান সিট আপিন িস া িনেত পারেবন। আপনার া ন জীবন স ীর সােথ আপনার বা ােদর ব াপাের যাগােযাগ
সমৃ করেত মধ তাকারী আপনােকও সাহায করেবন।

আপিন ও আপনার া ন জীবন স ী যখন একিট স িতেত পৗঁছেবন তখন মধ তাকারী আপনােদর পে স েলার
িব ািরত িলখেবন। আপনারা চাইেল এই িলিখত চুি িটেক একিট আইনগত বাধ বাধকতার চুি িহসােব যিটেক ক টা
অডার বলা হয় সিটেত পিরণত করেত পারেবন।

িববাহ িবে েদর পর আলাদা ভােব বা ােদর লালন পালেনর দায়
দািয় পূনঃ পরী া
আপিন একজন আলাদা হেয় যাওয়া িপতামাতা হবার িবিভ অংশ েলা দেখেছন এবং সিট িবিভ দৃি ভি থেক িবেবচনা
কের দেখেছন। িপতা মাতার বশী
সংঘাত কীভােব বা ােদর উপর ভাব ফেল সিট এবং তােদর িপতামাতার এই
পযােয়র ছাড়া ছািড় বা ােদর উপর িতর সবেচেয় স াব িদক েলা আমােদর জানা আেছ। এখন সময় হল আপিন কান
পথিট বেছ নেবন সিট দখা। আপিন কী এখনও আেগ য পেথ িছেলন সই একই পেথ রেয়েছন নািক আপিন িকছু
পিরবতন মেন িনেয়েছন যার ফেল আপনার ও আপনার বা ােদর পথচলা সহজতর হেয়েছ।
এখন অপর পৃ ার সারণীিট আবার দখুন। আপনার জ
েযাজ ঘরিটেত িটক িচ িদন এবং েত কিট িটক িচি ত
কলােমর না ার েলােক একে যাগ ক ন। কান পিরবতন যিট আপিন বা বায়ন করেত চাইেবন তেব এখনও করা হয়িন
স েলার জ আপনােক অেধক না ার িদন।

এই তথ আপনার জ ই একথািট মেন রেখ এিট স
করার সময় যতটু স ব সৎ হেবন। কউ আপনােক পরী া
করেত আসেবন না এবং আপিন য েলা িলখেবন সিট অ কােরা সােথ শয়ার করার দরকার হেব না। এিট পূরণ শষ
হেয় গেল আপনার পথ চলা আেগর চেয় সহজ হেয়েছ িকনা সিট বুঝার জ িটক িচি ত না ার েলার সােথ আপিন
থম য না ার পেয়িছেলন সিট িমিলেয় িনন। মেন রাখেবন সামা পিরবতন অেনক বড় পিরবতন বেয় িনেয় আসেত
পাের। এমনিক একিট িজিনষ িভ ভােব করা হেল সিট আপনার জীবেন অেনক ইিতবাচক ভাব িনেয় আসেত পাের।
পুনরায় উে খ করিছ, ফাঁকা সাির দয়া হেয়েছ য েলােত এই তািলকায় উে খ নই এমন যেকােনা িকছু আপিন িলখেত
পােরন।

িববাহ িবে েদর পর আলাদাভােব বা া লালন পালেনর দািয়ে
আপনার পথচলা পুনরায় পরী াকরণ
ঘুর পাক খাওয়া পথ
উ মা ার িবেরাধ
বা ােদর সামেন ঝগড়া িববাদ করা
এেক অে র সােথ দাষােরাপ পূণ আচরণ
আপনার বা ােদর কথা নেত না চাওয়া
আপনার বা ােদর প অবল ন করা আশা করা
আপনার িনেজর পিরে ি েত িবষয় েলােক দখা
আপনার া ন জীবন স ীেক ভুল মান করার চ া
করা
সংঘােত আপনার সব মানিসক শি িনেবশ করা
আপনার া ন জীবন স ীর কী করার িছল বা িছল না
স েলা িনেয় িচ া করা
আপনার িনয় েণ নই এসব িবষেয়
দয়া
আদালেত যাওয়া

সবেমাট িটক িচে র সংখ া

পছ

 সাঁজা িজ পথ



কম মা ার িবেরাধ
ব বসািয়ক মেনাভাব িনেয় কথাবা া
সহেযািগতার মেনাভাব িনেয় আচরণ
আপনার বা ােদর কথা নেত চাওয়া
আপনার বা ােদর েত ক িপতা বা মাতােক
ভােলাবাসার েযাগ কের দয়া
আপনার বা ােদর পিরে ি েত িবষয় েলােক
দখা
আপনার িনেজর ভুল িশকার কের িনেত ত
থাকা
আপনার িনেজর জ িকছু সময় বর করা
আপিন কী করেত পােরন সিটেত িচ া করা
আপনার িনয় েণ আেছ স িবষয় েলােক
দয়া
আিম মধ তা পিরেষবা হন করার
িচ াভাবনা করিছ

সবেমাট িটক িচে র সংখ া

বেছ নয়া

এখন আপিন এই পুি কার শষ অধ ােয় এেস পৗঁেছেছন এখন সময় হল পুনরায় ভিব ৎ স েক িচ া ভাবনার ও আপনার
পছ বেছ নয়ার। আপিন পূেবর ায় একই ভােব চলেত পােরন বা আপনার জীবেন িকছু পিরবতন আনার ব াপাের িচ া
করেত পােরন। আপিন যখন ভিব েতর কথা ও সামেনর েযােগর কথা িচ া করেবন তখন আপনােক মেন রাখেত হেব য
আপিন কীভােব চাইেবন য আপনার বা ােদর জীবেনর এই পযায়িটেক তারা মেন রাখুক। ভিব েতর কান অ ােনর খবর
কী, যমন ুেলর খলাধুলা বা এমনিক িববােহর অ ান? তারা কী এখনও চাইেব য তােদর িপতামাতা ঝগড়া িববাদ
করেছ?

আমরা জেনিছ য বড় হবার সােথ সােথ তালাক বা িববাহ িবে দ বা ােদর জীবেন সম া সৃি কের না যিট সম া সৃি
কের সিট হল এ থেক য
সংঘােতর সৃি হয় সিট।

একই ভােব থাকেবন?
আপিন যমনিট করেছন সিট করা চািলেয় গেল আপিন য সব ফলাফল পেয়েছন সই একই ফলাফল বার বার পােবন।
আপনার ও আপনার া ন জীবন স ীর সােথ যিদ তুমুল
সংঘাত থােক তাহেল আপিন তকা তকী চািলেয় যেত
পােরন এবং আপনার বা ােদরেক মাঝখােন রাখেত পােরন। আপিন এমনও িচ া চািলেয় যেত পােরন য আপিন আপনার
বা ােদর জ সেবা েচ া চািলেয় যাে ন এবং এজ সম দায় দািয় আপনার া ন জীবন স ীর উপর বতায়।
আপনার হয়ত আদালেত যেত অভ হেত হেব এবং আপনার বা া লালন পালন সং া িস া িবচারক কতৃক িনধারণ
কের দয়া হেত পাের। তেব এভােব সমাধােনর মেধ িদেয় আেবগ অ ভূিত সং া য সব সম া েলার যিট আেরা
সম ার সৃি করেব সিটর কান সমাধান পাওয়া যােব না। একজন সিলিসটর আপনার পে হেয় কাজ করেবন এিট
লাভনীয় হেত পাের এবং আইিন ি য়ার মাধ েম আপনার জয়ী হওয়াটােক বড় মেন হেত পাের িবেশষত: আপিন যিদ দৃঢ়
ভােব িব াস কেরন য আপিন সিঠক। আপিন িনেজ সিঠক আেছন সিট মাণ করেত চাইেল এবং যিদ মেন কেরন য
আদালেত গেল সিট মাণ করা যােব তাহেল আপিন আপনার বা ােদর দৃি েকাণ থেক ব াপারিট ভেব দখেবন এবং
িনেজেক
করেবন য এিট করার মেধ িদেয় ভিব েত তােদর ফায়দা কী হেব।

িকছু পিরবতন সাধন ক ন
আপিন ও আপনার া ন জীবন স ী আপনােদর িনেজেদর মেধ আলাপ আেলাচনা করার িস া িনেত পােরন, আইিন
পরামেশর জ একজন সিলিসটেরর সােথ পরামশ করেত পােরন, বা আপনােদর উভেয়র জ সমাধান খুঁেজ পেত
সাহােয র জ মধ তা পিরেষবার ার হেত পােরন।
আপনার া ন জীবন স ীর কাছ থেক পিরবতন আশা না কের আপিন যিট করেত পারেবন সিটর উপর মেনািনেবশ
ক ন। আর এিট আপনার বা ারা আপনােদর ছাড়া ছািড় কীভােব দখেব সিটেত অেনক পাথক এেন িদেত পাের।
আপনােক িনেদশনা িদেত এই পুি কােত উে িখত তথ ও পরামশ আপিন আমেল িনেত পােরন। মেন রাখেবন ছাট খাট
পিরবতন অেনক পাথক বেয় িনেয় আসেত পাের। পরবতী পৃ ায় আপনার ধারণা েলােক িলেখ রাখার জ ফাঁকা ান
রেয়েছ। সব চেয় কম সংঘাতময় পদে েপর মেধ িদেয় সমাধান খাঁজা সব সময় সহজ নয়, আর আপনােক কান
জারােলা আেবগ অ ভূিত থেক সিরেয় রাখেত স ম হেত হেব এবং একিট বা বস ত, সহেযািগতামূলক পদে প হণ
করেত হেব। এমনিক আপনার া ন জীবন স ী পিরবতন মেন িনেত চ া না করেলও আপিন জানেবন য আপিন সিঠক
িজিনষিট করার চ া কেরেছন। আপিন হয়ত সবদা সফলতা পােবন না তেব এখন একটু ভােলা িকছু কের আপিন আপনার
জ এবং আপনার বা ােদর জ দীঘ ময়াদী সফলতা বেয় িনেয় আসেত পােরন।
আপিন য সব পিরবতন করেত চেয়েছন স েলার তািলকা এখােন িলখুন।

আেরা তথ াবলী
• এডভাইজ নাও
িববাহ িবে েদর উপর িদক িনেদশনা ও পরামশ, আপনার
অিধকার, বিনিফট পাওয়ার মাপকািঠ িননয় এবং এ সং া
িবষেয় পরামেশপাওয়া যায়।
ওয়েয়বসাইটঃ www.advicenow.org.uk
• ােকন রইনেবা
সমকামী নারী, সককামী পু ষ, উভকামী ও া েজ ডার
লাকজেনরা যারা গৃহ িনযাতেনর িশকার তােদর জ ।
ওয়েয়বসাইটঃ www.broken-r ainbow.org.uk
টিলেফানঃ 0300 999 5428
• ক াফকাস
ক াফকাস পািরবািরক আদালেত বা ােদর আ প সমথন
কের এবং িনি ত কওের য সব িস া নয়া হয় স েলা
যন বা ােদর সেবা ম ােথ নয়া হয়।
ওেয়বসাইটঃ www.cafcass.gov.uk
টিলেফানঃ 0844 353 3350
• চাই সােপাট এেজি হ লাইন
চাই সােপাট সং া িবষেয় তেথ র জ ঃ
টিলেফানঃ 0845 713 3133
• িসিটেজনা এডভাইজ
সব ধরেনর তেথ র জ
ওেয়বসাইটঃ www.adviceguide.org.uk
• কিমউিনিট িলগ াল এডভাইজ
আইিন সাহায ও পরামেশর জ
(আপিন িলগ াল এইড পাবার যাগ হেল িবনামূেল এই
পিরেষবা পাওয়া যােব)
টিলেফানঃ 0845 345 4 345
• ফ ািমিল লাইভস
িপতামাতা ও পুেরা পিরবােরর জ
ওেয়বসাইটঃ familylives.org.uk
টিলেফানঃ 0808 800 2222
• ফ ািমিল িমিডেয়টর এেশািসেয়শান
য সব দ িত তালাক বা িববাহ িবে দ ি য়ার মেধ িদেয়
যাে ন তােদরেক মধ তা পিরেষবা দােনর জ ।
ওেয়বসাইটঃ www.thefma.co.uk
টিলেফানঃ 0808 200 0033
• ফ ািমিল িনড ফাদা স
এফ এন এফ িব াস কওের য উভয় িপতা মাতার সােথ
বা ােদর ভােলাবাসার স ক চািলেয় যাবার অিধকার রেয়েছ।
ওেয়বসাইটঃ www.fnf.or g.uk
টিলেফানঃ 0300 0300 363
•িজ ার ড
িসংেগল মাতা বা িপতার জ
ওেয়বসাইটঃ www.gingerbread.org.uk

• া ড প ার স এেসািশেয়শান
সব নানা/নানী বা দাদা/দাদীেদর জ যারা িববাহ িবে দ বা
অ কান সম ার কারেণ তােদর নািত পুিতনেদর সােথ
যাগােযাগ হািরেয়েছন।
ওেয়বসাইটঃ www.grandparentsassociation.org.uk
টিলেফানঃ 0845 4349585
• এম এ এল ই (M.A.L.E).
পািরবািরক িনযাতেনর িশকার পু ষেদর জ মানিসক
সহায়তা।
ওেয়বসাইটঃ www.mensadviceline .org.uk
টিলেফানঃ 0808 801 0327
• াশনাল এেসািশেয়শান অফ চাই ক টা স টারস
ক টা স টার খুঁেজ পেত যােদর সাহেয র দরকার।
ওেয়বসাইটঃ www.naccc.org.uk
টিলেফানঃ 0845 4500 280
• াশনাল চাই েটকশান হ লাইন- এন এস িপ িস
িস(NSPCC)
ঝুঁিকেত থাকা বা ােদর ব াপাের উি এমন য কােরা জ
গাপনীয়তা র া পূবক িবনামূেল দ পিরেষবা।
ওেয়বসাইটঃ www.nspcc.org.uk
টিলেফানঃ 0808 800 5000
• াশনাল ডেমি ক ভােয়ােল হ লাইন
আপদকালীন িরিফউজ আবাসন সং া ২৪ ঘ টা ব াপী দ
তথ পাওয়া যায়।
ওেয়বসাইটঃ www.refuge.org.uk
www.womensaid.org.uk
ি ফানঃ 0808 2000 247
• াশনাল ফ ােমিল মিডেয়শান
তালাক বা িববাহ িবে দ ি য়ার মেধ আেছন এমন
দ ি েদর জ
দ মধ তা পিরেষবা।
ওেয়বসাইটঃ www.nfm.org.uk
টিলেফানঃ 0300 4000 636
• িরিফউজ
পািরবািরক িনযাতেনর িশকার মিহলােদর জ সহায়তা
ওেয়বসাইটঃ www.refuge.org.uk
ি ফানঃ 0808 2000 247
• িরেলট
ইউ ক ব াপী কাউে িলং ও অ া পিরেষবা।
ওেয়বসাইটঃ www.relate.org.uk
টিলেফানঃ 0300 100 1234

• ির লুশান
পািরবািরক িববাদ িমটােত গঠন মূলক সমাধােন িত াব পািরবািরক আইনজীিবগন
ওেয়বসাইটঃ www.resolution.org.uk
টিলেফানঃ 01689 820 272
• রে
জীবন স ীেদর িত িনযাতনকারী পু ষেদর তেথ র জ , এবং যারা পািরবািরক িনযাতেনর িশকার তােদর জ ও।.
ওেয়বসাইটঃ www.respect.uk.net
িনযাতনকারীেদর জ পরামশ লাইনঃ 0808 802 4040
িত েদর জ পরামশ লাইনঃ 0808 801 0327
• রাই স ফর ওেমন
মিহলােদর আইিন অিধকােরর ব াপাের সেচতন, িশ া দান, ও মতায়ন সং া ।.
ওেয়বসাইটঃ www.rightsofwomen.org.uk
িলগাল হ লাইনঃ 020 7251 6577
যৗন িনযাতন সং া হ লাইনঃ 020 7251 8887
• সামািরটা স
কােরা আপদকালীন সমেয় সাহােয র জ ২৪ ঘ টা ব ািপ গাপনীয়তা র া পূবক দ মানিসক সহায়তা পিরেষবা।
ওেয়বসাইটঃ www.samaritans.org
টিলেফানঃ 08457 909 090
• শ ার
হাউিজং সং া সম ার জ ।
িবনা মূেল দ ২৪ ঘ টার হ লাইন
ওেয়বসাইটঃ www.shelter.org.uk
টিলেফানঃ 0808 800 4444
• িভি ম সােপাট
সহায়তা ও তেথ র জ
ওেয়বসাইটঃ www.victimsupport.org.uk
টিলেফানঃ 0845 30 30 900
• ওেম এইড
পািরবািরক িনযাতেনর িশকার মিহলােদর সহায়তার জ ।
ওেয়বসাইটঃ www.womensaid.org.uk
ি ফানঃ 0808 2000 247
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