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ওসিসি সি? 

 

অবসেশিভ-কমপালশেভ শিেঅিডার অর্ ডাত    েুশি বাই (ওশেশি) একটি োধারণ মানশেক 

অেুখ। আসে যশিও এটিসক শবরল অেুখ মসন করা হসতা, েসবষণা এখন প্রমাণ কসরসে 

যয জনেংখযার ২-৩% এর জীবসন কখসনা না কখসনা ওশেশি হসে র্াকসত পাসর। যশিও 

ওশেশি প্রিশলত অেুখ, তবুও এই অেুসখ আক্রান্ত অসনসক শিশকত্সো যনে না। শবসিসি 

৫০% এর ও কম যলাক মানশেক শবসিষজ্ঞসের কাসে শিশকত্সেযা ণ কহণ করসত যাে; আর 

ভারতবসষ ড এই অেুসখর জনয শিশকত্সেযা ণ কহংকারীসির েংখযা আরও অসনক কম। এই 

যরােটি েব ধরসনর বেসে হসত পাসর। ৬৫% এর যরােটি শুরু হে ২৫ বের বেসের 

আসে, শকেু যলাসকসির খুব অল্প বসেসেও (৫ বের বসেসের েমে) শুরু হসত পাসর। 

১৫% এর শকেু কম যলাসকসির এই যরােটি ৩৫ বের বসেসের পসর শুরু হসত পাসর। 

যেসলসির আর যমসেসির মসধয এই যরােটি েমান ভাসব প্রিশলত, শকন্তু যাসির অল্প 

বসেসে বা বেেশি কাসল এই যরােটি শুরু হসেসে, তাসির মসধয যেসলসির েংখযা যবশি। 

এই অেুখটির মূল লক্ষন হল ‘অবসেিন’ ও ‘কমপালেন’। 

 

অবসেিন হল শকেু শিন্তা, শিধা, শিত্র অর্বা তাড়না যা একজসনর মসন আসে। এগুশল 

অশনচ্ছাকৃত এবং বার বার আেসত র্াসক। যবশির ভাে যলাক বুঝসত পাসর যয এই 

অবসেিন গুসলা অর্ ডহীন, অকারণ, এবং অশতশরক্ত, শকন্তু তারা এগুশলসক অণ কাহয় 

করসত বা মসন যিসপ রাখসত পাসরনা। তারা এগুসলাসক লড়াই করসত বা যিসপ রাখসত 

যিষ্টা কসর, শকন্তু যবশিরভাে েমে েক্ষম হেনা। এই অবসেিনগুশল এই যরাসে 

আক্রান্ত রুেীসির মসন অশত উসিে ও পীড়া েৃটষ্ট কসর, যাসত তাসির  দিনংশিন 

কাজকম ড বযাহত হে।  



কমপালেন হসলা শকেু কাজ যা যলাসকরা বার বার কসর, এিা জানা েসেও যয এই 

কাজগুসলা অর্ ডহীন, প্রসোজনহীন আর অশতশরক্ত। কমপালেন যবিীরভাে েমে 

অবসেিন এর ফলাফল স্বরূপ। উিাহরণ হল একজন মানুষ যার অপশরষ্কার হসে 

যাওোর ভে, যে বার বার হাত যধাসে যাসত তার হাত পশরস্কার র্াসক. বার বার হাত 

যধাোর ইচ্ছাসক মন যর্সক আিকাসত িাইসলও, হাত যধাোর প্রবল ইচ্ছা যিসপ বসে 

মসনর ওপর আর হাত ধুসলই তা মসনর অেশিসক কশমসে যিে. মাসঝ মাসঝই ওশেশি 

যত আক্রান্ত মানুসষরা শকেু কাজ বার বার কসর যাসত তারা শনসজসির বা অনযসির শকেু 

ক্ষশত বা বাসজ ঘিনার যর্সক বা াঁিাসত পাসর. যযমন, শকেু শনশিডষ্ট বার যমসঝ েুসল তসবই 

আশম আমার বাশড়র যলাসকসির িুঘ ডিনা মুক্ত করসত পারব. ওশেশি আক্রান্ত যলাসকরা 

যবশিরভাে েমেসতই বুঝসত পাসর যয এই কমপালেনগুসলা যুক্তক্তেত বা বাস্তশবক 

ভাসব টিক নে আর এগুসলা কসর যকাসনা িুঘ ডিনাও এড়াসনা যাসবনা অর্বা এই 

কমপালেনগুসলা পশরষ্কার ভাসবই অতযাশধক (যযমন বার বার হাত যধাো), শকন্তু 

এগুসলাসক শনেন্ত্রণ করা যােনা কারণ োমশেক হসলও এগুসলা িুশিন্তা আর অেক্তস্তসক 

যরাধ করসব, যযিা  অবসেিন যর্সক উত পন্ন হে.  

শকেু কমপালেন অতযাশধক যোোসনা শকেু ‘শনেম-কানুন’ জাতীে হে। এগুসলাসক 

‘শরিুোল্স’ বসল। এগুসলা শকেু েুশনশিডষ্ট ধরসনর পর-পর ধাসপ শনেমকসর োজাসনা 

কাসজর োশর, যা মানুষটি করসত বাধয হে। এই কাসজর শনেমসক ভাঙ্গসল বা এর মসধয 

যকানও একিা ধাপ না করসল, উশিগ্নতা যবসড় যযসত র্াসক যার জসনয মানুষটিসক পুসরা 

কাজিাসক একিম প্রর্ম যর্সক আবার শুরু করসত হে। এর ফসল, হাত যধাোর মত 

খুব োমানয একিা কাসজও যসর্ষ্ট েমে যলসে যযসত পাসর। 

 

 



 

সি-সি অবসিশন নয়? 

 আমরা প্রােই এরকম বসল র্াশক যয “ও’র োন বাজনা শনসে অবসেিন রসেসে”| 

এিা ওশেশির অবসেিন এর যর্সক েমূ্পণ ড আলািা। প্রর্মটিসত, কাজটি 

(োন-বাজনা) পুসরাপুশর ইচ্ছাধীন, তার ওপর মসনর শনেন্ত্রণ র্াসক আর যেিা 

করসত ভাসলা লাসে| 

 যখন কারুর িাকশর িসল যাে বা তারা শনসজসির কাউসক হারাে, যেই ক্তজশনসের 

বযাপাসর বারবার শিন্তা আো স্বাভাশবক| শকন্তু, এই শিন্তাগুসলা অর্ ডহীন অর্বা 

অবাস্তব মসন হে না, যশিও এই শিন্তাগুসলা মসন শকেু অস্বক্তস্ত েৃটষ্ট করসত পাসর 

| যেরকম’ই , পরীক্ষা যিওোর পর যকাসনা মানুসষর উশিগ্ন লােসত পাসর এবং 

ফলাফল েম্বসি শিন্তা হসত পাসর, আর এই শিন্তাগুসলা শিসনর যবশির ভাে েমে 

শনসে শনসত পাসর| এই শিন্তাগুসলা, যশিও অবাশিত, তবুও যেগুসলা মানুষটির 

শনেন্ত্রসণ র্াসক আর অর্ ডহীন শহসেসব েণয হসে না| এই অনুভূশত/শিন্তাগুসলা 

অবিযই অব সেিন নে| 

সিছু িাধারণ অবসিশন 

 যনাংরা/ অপশরষ্কার হওো/ জীবানু েংক্রমসণর ভে 

 ঈশ্বর/ধম ড েম্বসি খারাপ শিন্তা 

 শনসজর বা অসনযর ক্ষশত করার শিন্তা 

 শিধা যয প্রসতযক শিসনর কাজ-কম ড টিকিাক হসচ্ছ না 

 অতযশধক যযৌন শিন্তা বা মসনর মসধয যযৌন েশব আো 

 খারাপ কর্া বা োলাোশল বসল যফলার ভসে 



 যকাসনা জীবন েংিেী কটিন অেুখ হওোর ভসে 

 ক্তজশনেপত্র শনশিডষ্ট শনেসম োক্তজসে রাখার অতযশধক শিন্তা 

 

সিছু িাধারণ ি্ম্পালশন 

 অতযশধক যধাো ও পশরষ্কার করা 

 ক্তজশনেপত্র টিকিাক োক্তজসে রাখা 

 তালা, েযাে, লাইি েুইি বারবার যিখা 

 দিনক্তিন কাজ-কম ড বারবার করা 

 শকেু ক্তজশনে শনশিডষ্ট ভাসব যোণা বা যোওো 

 শকেু কাজ বারবার করা, যযমন িরজার মসধয শিসে যাওো 

 অনযসির কাসে বারবার আশ্বাে বা উের িাওো 

মানসিি  

 প্রার্ ডনা করা, েণণা করা  বা শকেু কর্া বারবার উচ্চারণ করা 

 

অপসরষ্কার হওয়ার ভয় : ধধায়া ও পসরষ্কার িরা: 

এটি েব যর্সক যবিী পাওো ওশেশির লক্ষণ| যবশির ভাে শিন্তা এই শবষসে হসলা: 

িারীশরক বাহয পিাসর্ ডর প্রশত শবতৃষ্ণা, িিিসি পিার্ ডয, ধুসলা, জীবাণু ( এইিে যরাসের 

ভে) এবং পশরসবি জশনত যনাংরার প্রশত শবতৃষ্ণা| মানুষটির মসন হসত র্াসক যয যে 

অপশরষ্কার হসে যেসে যখন যে দিশনক কাজ-কম ড কসর, যযমন িরজার হযাসেল ধরা, 



পসর যাওো ক্তজশনেপত্র যতালা, অনযর বযবহার করা িাকার যনাি ধরা বা রাস্তার ধসর 

যকাসনা যনাংরা-সূ্তসপর পাি শিসে যাওো| এই ভেগুসলা এবং তার োসর্ জশড়সে র্াকা 

ক ম পালিন- গুসলা মাসঝ মাসঝ খুব তীব্র আকার শনসত পাসর; হাত ধুসত অসনক ঘন্টা 

যলসে যযসত পাসর যার ফসল হাসতর িামড়ার ক্ষশত হসত পাসর| ঘর পশরষ্কার করসত 

অসনক েমে যলসে যাসত পাসর, অর্বা স্নাসনর আসে বার্রুম পশরষ্কার করসত অসনক 

েমে লােসত পাসর| 

শকেু মানুসষর এই ভসেও র্াসক যয তারা শনসজরাই যনাংরা বা জীবাণু-বহনকারী এবং তা 

েশড়সে পসর ক্ষশত হসত পাসর| তাই তারা অনযসির যোসে’না যতক্ষণ পয ডন্ত তারা স্নান না 

করসে বা পুসরা বাশড় পশরষ্কার করসে , বাশড়সত যকউ ঘুসর যাওোর পর| যধাো/ স্নান করা 

মাসঝ মাসঝ খুবই শনেম-মাশফক হসে যযসত পাসর, যযমন,  হাত/পা শকেু শনশিডষ্ট শনেম 

যমসন পশরষ্কার করা| শনেমানুোসর এগুশল না করা হসল প্রিণ্ড উশিগ্নতা ও অস্বক্তস্ত হে, 

যাসত মানুষটি যেই শনেম-মাশফক কাজটিসক আবার যোড়া যর্সক শুরু কসর যতক্ষণ 

না পয ডন্ত যে েন্তুষ্ট হসচ্ছ অর্বা ক্লান্ত হসে পড়সে| 

সিধা হওয়া এবং বারবার ধেখা 

যয মানুষসির এই অব সেিন গুসলা র্াসক তাসির মসন বারবার শিধা / প্রশ্ন হসত র্াসক 

যয তারা শকেু কাজ ভাসলা কসর েমূ্পণ ড কসরশন অর্বা তারা শকেু ক্তজশনে ভাসলা ভাসব 

যিসখ যনসেশন যয এগুসলার যর্সক খুব োংঘাশতক শকেু হসত পাসর যশিও তারা বুঝসত 

পাসর যয এরকম োংঘাশতক শকেু ঘিার েম্ভবনা খুবই কম; উিাহরণ স্বরূপ তাসির শিধা 

হে যয েযাসের নব টিক কসর বি করা হেশন, যার ফসল েযাে যবশরসে বাশড়সত আগুন 

যলসে যযসত পাসর| আরও শকেু উিাহরণ হসলা বাসরবাসর িরজার তালা যিখা, 

ইসলকটিক েরঞ্জাম যিখা, িাকার যনাি যিখা, যকাসনা ফাইল বা যহামওোকড -এর কাজ 



(মূলত যোিসির যক্ষসত্র) বারবার যিখা যশি যকাসনা ভুল হসে র্াসক | যশি যকউ এই 

রুেীসির ক্তজজ্ঞাো কসর “আপশন কখন েন্তুষ্ট হন যয িরজা’যত েশতয তালা যিওো?” 

অসনসকই বলসবন যয তারা কখনই পুসরাপুশর েন্তুষ্ট হসত পাসরননা| মাসঝমাসঝ তারা 

বাশকসির যর্সক বারবার আশ্বাে িান যয তারা যকাসনা ভুল কসরসেন শক না যার 

ক্ষশতকারক ফল হসত পাসর| শকেু মানুষ এই বারবার যিখার েমেিা কমাসত শকেু 

উপাসে বার কসর| এর মসধয যবশির ভাে যক্ষসত্র উপােিা হসলা যতবার যিখা িরকার 

বসল তারা মসন কসরন, যেই েংখযািা গুসণ-গুসণ শনেন্ত্রণ করা, যার ফসল তারা 

যিষ-যমষ “শনেম-কানুন “গুসলা গুণসত র্াসক এবং ভাসলা ও খারাপ েংখযার শকেু 

শনশিডষ্ট শনেমাবলী বার হে| অনয যকউ ওশেশি ‘যত আক্রান্ত এই েব মানষুসির নজর 

করসল তার মসন হসত পাসর এই েমস্ত মানুসষরা খবু ধীর এবং কাসজ অকম ডণয| যোিরা , 

যাসির এই ‘বারবার যিখার ক ম পালিন রসেসে, তাসির সু্কসল অেুশবধা হে এবং তারা 

পড়াসিানাে শপশেসে পসর| 

সনসেিষ্ট মসে জিসনি িািাসনা/ধ াছাসনা (িমো রাখার প্রসয়ািন) 

এই ধরসনর অবসেিন যেই মানুষসির মসধয যিখা যাে যারা েব শকেু পশরষ্কার যোোসনা 

রাখসত পেি কসর| শকন্তু এই যোোসনার প্রসোজন বড় শিন্তা হসে িা াঁড়াে এবং 

দিনক্তিন কাসজর যর্সকও গুরুত্বপূণ ড হসে যাে| তাসির েব ক্তজশনে শকেু শনশিডষ্ট 

ক্রমান্বসে োজাসত হে এবং যকাসনা শকেু একিুও এশিক যর্সক ওশিক হসল তারা শবরক্ত 

হে| যতক্ষণ পয ডন্ত েব ক্তজশনে আবার আসের মত োজাসনা না হসচ্ছ ততক্ষণ িাশন্ত 

পাে না নসেসতা তারা খুব শবরক্ত বা িুক্তিন্তাণ কস্ত হে পসর (এিা ভসের যর্সকও যবিী 

হে)| এই ধরসনর মানুসষরা খাবার জনয যিশবল যোোসত বা শবোনা করসত ঘন্টার পড় 

ঘন্টা কাটিসে শিসত পাসর, যতক্ষণ না তাসির েব টিক মসন হসচ্ছ| 



ধ ৌনো, আক্রমনা্ি ও ধম ি/ ঈশ্বর িম্পসিিে (ধম িসনন্দা) অবসিশন 

যাসির এই ধরসনর অবসেিন র্াসক তাসির বাসরবাসর যযৌনতা/আক্রমনাত্মক শিন্তা 

অর্বা মানশেক শিত্র আসে| যযৌনতা শবষেক অবসেিন অবাশিত, শবরক্তক্তকর যযৌন 

শিত্র বা শিন্তা হসত পাসর যা পশরবার, বিুসির বা অপশরশিত যলাকসির শনসে হসত পাসর| 

অনযসির অবাশিত যযৌন েম্পসকডর শিন্তা, শনসজসক েমকামী শহোসব শিধা হওো : এই 

ধরসণর অবসেিন ও প্রােই যিখসত পাওো যাসে| আক্রমনাত্মক অবসেিন যবশিরভাে 

যক্ষসত্র শনসজসক বা শনসজর শপ্রেজনসক ক্ষশত করার অবাশিত শিন্তা | উিাহরণ হসলা 

একজন মাসের বারবার শিন্তা আেসত পাসর শনসজর েন্তানসক েুশর শিসে আঘাত করার| 

এই ধরসনর অবসেিন শহংোত্মক বা ভেংকর মানশেক শিত্র’ও হসত পাসর, মুখ যর্সক 

খারাপ কর্া যবশরসে যাবার ভে, প্রবল ইচ্ছাসত অবাশিত কাজ কসর যফলার ভে (যযমন, 

োশড় িালাসনার েমে কাউসক িাপা যিওোর ভে, বিুসক েুশর মারার ভে, ইতযাশি) এবং 

অশতশরক্ত োবধানতা অবলম্বন না করসল অনযসির ক্ষশত কসর যফলার ভে (যযমন, 

িুঘ ডিনা কসর যফলার ভে)| ইশ্বর, ধম ডশনিা অবসেিন  ইশ্বর বা ধম ড েম্পসকড অণ কহণীে 

শিন্তা হসত পাসর (যযমন ইশ্বর েমসি খারাপ কর্া বলা)| যারা এই যযৌনতা, 

আক্রমনাত্মক এবং/বা ধম ডশনিা শবষেক অবসেিসন আক্রান্ত হে তারা অতযন্ত লজ্জা, 

যিাষসবাধ ও উসিসের শিকার  হে| তাসির েবেমে এই ভে হসত র্াসক যয শিন্তার োসর্ 

োসর্  শিন্তার োসর্ োসর্ এই কাজগুসলা তারা বাস্তসবও কসর যফলসব| যার ফসল, তারা 

বারবার অনযসির কাসে আশ্বাে িাে যয তারা েশতয যকাসনা ক্ষশত কসরশন| 

 ণনা ও পুনরাবৃসি িরার ি্ম্পালশন 

ওশেশি যত আক্রান্ত যোিরা শকেু ক্তজশনে অসনক ঘন্টা ধসর অনাবিযক ভাসব গুণসত 

পাসর| রাস্তাে কজন যলাক আসে, জানালাসে কত ণ কীল আসে, যমসঝসত কত িাশল 



আসে, কতগুসলা ধাপ এসোসল একিা শনশিডষ্ট িরূত্ব পার করা যাে, ইতযাশি : এই েমস্ত 

ক্তজশনেগুসলা’ও ওরা বারবার যোসন| যকউ যকউ আবার যকাসনা কাজ শুরু বা যিষ 

করার আসে একিা শনশিডষ্ট েংখযা অশি গুণসত র্াসক| বাশকরা হসেসতা যকাসনা একিা 

কাজ একিা শনশিডষ্ট েংখযক বার পুনরাবশৃে কসর যযমন যিোসর বোর আসে শকেু 

শনশিডষ্টবার যিোরিাসক ঘুরপাক খাওো বা যিোসরর োমসন শিসে কসেক বার হা াঁিা| 

 

সিন্তা ধরামন্থন (“রুসমসনশনি”)  

যাসির এই ধরসনর অবসেিন র্াসক তারা অসনকিা েমে ধসর এমন শকেু শবষে শনসে 

ভাসব, যযই শবষেগুসলা তারা শনসজরাও অপ্রােশঙ্গক বসল জাসন, শকন্তু তবুও ভাবা 

র্ামাসত পাসরনা| শিন্তা যরামন্থন (“রুশমসনিনে”) হল িীঘ ড মীমাংোহীন শিন্তার োশর, যা 

যবশির ভাে েমে োধারণ ঘিনা েম্পশকডত অপ্রসোজনীে প্রশ্ন অর্বা অশবরাম শিধা| 

এই প্রশ্ন/ শিধাগুসলা দিনক্তিন কাজকম ড বা কর্াবাত ডা শবষেক’ও হসত পাসর| 

অিারসণ জিসনি িমাসনা (ধহাসিিং) 

এিা প্রাে যিখা যাে যয যলাকজন পুরসনা বা বযবহৃত ক্তজশনে যযমন জামাকাপড়, 

বােনপত্র আর কােজ ভশবষযসত বযবহার করসব বসল যরসখ যিে| শকন্তু যারা ওশেশিসত 

আক্রান্ত তারা এইিার িরম েীমাে যপৌৌঁসে যাে| পশরবাসরর যলাকজন এবং বিুবািসবরা 

প্রােই নাশলি কসর যয ওই মানুষটি আর টিকিাক কাজ করসত পারসে না কারণ প্রিুর 

অপ্রসোজনীে ক্তজশনে বাশড়সত বা অশফসে জমা হসেসে | এই রুেীরা তাসির শনজস্ব 

অবলম্বন বারবার যিখসত বাধয হে যাসত যকাসনা শকেু না হাশরসে যাে| এই ‘জমাসনা’ 

ক্তজশনেগুসলা যকউ যফসল শিসত বলসল, তারা প্রিণ্ড উশিগ্ন হসে পসর|  



 

ও॰সি॰সির িারণ 

 

ও॰শে॰শির েটিক কারণ অখসনা অজানা। শকন্তু, ও॰শে॰শির কারসণর বযপাসর যবি শকেু 

তত্ত্ব রসেসে। যেইগুসলাসক ‘জীবশবজ্ঞান’ (বাসোলক্তজকাল) আর ‘মানশেক’ 

(োইসকালক্তজকাল) তত্ত্ব শহসেসব ভাে করা হে।  

 

জীবশবজ্ঞান শবষেক তত্ত্ব 

আজ এিা পশরষ্কার হসে যেসে যয েুশি বাই এর জীবশবজ্ঞান ঘটিত বযাখা রসেসে, আর 

তা মক্তস্তসষ্ক শকেু রাোেশনক প্রশতক্তক্রোর জনয হসে র্াসক। এই েব রাোেশনক পিার্ ড 

যাসির ‘যনউসরা-িান্সশমিার’ বলা হে, তার মূলত নাভড যকাসষসির মসধয েম্পকড িাপন 

করসত োহাযয কসর। েুশি বাই যত আক্রান্ত মানুষসির মক্তস্তসষ্ক যয 

‘যনউসরা-িান্সশমিার’িা কম, যেিার নাম হল ‘যেসরািশনন’। এর েব যর্সক বড় প্রমাণ 

হল যয যযই েমস্ত ওষুধ এই যরাসে বযবহার করা হে, তাসিরসক ‘যেসরািশনন 

শরআপসিক ইনশহশবির’ (এে॰আর॰আই) বলা হে। এই ওষুধগুসলা মক্তস্তসষ্ক 

‘যেসরািশনন’এর পশরমাণ বাশড়সে তসল আর েুশি বাই এর লক্ষণ যর্সক মুক্তক্ত যিে। 

 

েসবষণা যত আরও জানা যেসে যয েুশি বাই বা ও॰শে॰শি যরােটি শকেু নাভড এর অেুখ 

এর োসর্ েম্পশকডত। যাসির এসন্সফলইটিে, টিক বা যকাসরো জাতীে নাভডএর অেুখ 

রসেসে, তাসির েুশি বাই হবার েম্ভবনা যবশি। মক্তস্তসষ্কর স্কযাসনর েসবষণা কসর জানা 

শেসেসে যয মার্ার এম॰র॰আই (MRI) স্কযান বা যপি (PET) স্কযান এ মক্তস্তসষ্কর শনশিডষ্ট 

শকেু জাোর েমেযা পাওো যেসে যাসির েুশি বাই যরাে র্াসক (শবসিষত ফ্রনিাল যলাসব 



বা যবোল েযাঙ্গশলোর মত যােোে)। এই েমস্ত মক্তস্তসষ্কর জােোরা শনসজসির মসধয 

টিকিাক নাভড েম্পকড িাপন করসত না পারাে েুশি বাই জাতীে েমেযার েৃটষ্ট হে।  

 

এিা এখন শবশ্বাে করা হে যয েুশি বাই (ও॰শে॰শি) উেরাশধকার েুসত্র শকেু রুেীসির 

পশরবাসর পাওো যাে। যাসির েুশি বাই রসেসে, তাসির আশত্বেসির (বাবা, মা, যেসলসমসে, 

ভাই-যবান) মসধয ১০-২০% যির ওই এক এ যরাে হওোর েম্ভবনা রসেসে, যা শকনা 

োধারণ মানুসষর আশত্বেসির মসধয শুধুমাত্র ২-৩ %। যয বাচ্ছাসির েুশি বাই রসেসে, 

তাসির পশরবাসরর যলাসকসির এই যরাসের েমভবনা আরও যবশি। জীন-েত ভাসব েুশি 

বাই ‘িুসরসে শেনসরাম’ নাসমর একটি নাভডএর অেুসখর োসর্ েম্পশকডত। যতমন ভাসবই 

‘িুসরসে শেনসরাম’ এ আক্রান্ত যলাসকসির পশরবাসরর যলাকজনসির মসধয েুশি বাই 

হওোর প্রবণতািাও যবশি। তবুও, এিা মসন রাখা খুব জরুরী যয েুশি বাই উেরাশধকার 

েুসত্র েড়াে শুধু মাত্র খবু েীশমত শকেু যলাসকসির পশরবাসর। যবশির ভাে যক্ষসত্রই েুশি 

বাইসত আক্রান্ত যলাসকসির আশত্বে-স্বজনসির েুশি বাই র্াসক না/হে না।  

 

মানসিি িাসপর ভূসমিা  

শুধুমাত্র মানশেক িাপ শনসজ যর্সক েুশি বাইসের কারণ নে। শকন্তু, যাসির এই যরােিা 

হবার প্রবণতা বা েম্ভবনা যবশি, তাসির যক্ষসত্র অতযাশধক মানশেক িাসপর ফসল েুশি 

বাই যিখা শিসত পাসর। এিা োড়াও, কারুর েুশি বাই হসে র্াকসল, যয যকানও ধরসনর 

মানশেক িাপ এই যরাসের লক্ষণ গুসলাসক বাশড়সে শিসত পাসর। োধারণত যয ধরসনর 

ঘিনা এই মানশেক িাপ যফলসত পাসর তা হল: শপ্রেজনসির হারাসনা, জীবসনর শকেু 

গুরুেপূণ ড ঘিনা যযমন িাকশর হারাসনা, কাসজর যােোে েমেযা, েভডবতী হওো, বাচ্চা 

হওো বা বাচ্চা েসভড নষ্ট হসে যাওো।  



 

বযজিসির ভূসমিা 

শকেু মানুষজন র্াসকন যারা খুব শনপুনভাসব, শনেম কানুন যমসন কাজ করসত 

ভালবাসেন আর স্বভাসব খুতখুসত হন। তার েবেমে আিার-শবিার, আিব-কােিা, 

শনেম, আইন, েংেটিত ভাবনা-শিন্তা: এই েব যভসব বযস্ত র্াসকন। এনাসির েম্ভবত 

‘অবসিশেভ কমপালশেভ পাসে ডানাশলিী শিেঅিডার’ (OCPD) (ওশেশপশি) রসেসে। শকেু 

রুেীসির ও॰শে॰শি আর ওশেশপশি: িুসিাই একোসর্ র্াকসত পাসর। ওশেশি যত 

েবসর্সক যবশি যিখা পাসে ডানাশলিী শিেঅিডার (বযক্তক্তসের েমেযা) হল ‘এভেসিণ্ট 

পাসে ডানাশলিী শিেঅিডার’ যার লক্ষণ হল: শনসজর ওপর কম শবশ্বাে র্াক, অনয যকউ 

েমলিনা করসল তা শনসে অতযাশধক ভাব, যলাসকসির খারাপ নজসর পড়ার ভে, 

োমাক্তজক পশরশিশতসত আর অনযানয যলাসকসির োসর্ যমলাসমিাে অতযন্ত লজ্জা 

যবাধ আর উশিগ্নতা।  

 

ওসিসি িম্পসিিে মানসিি  ত্বি 

 

বহু বের ধসর মন-শবজ্ঞানীরা শবশ্বাে কসর এসেসেন যয যাসির বা-মা তাসির খুব কটিন 

ভাসব আর শনেসমর মসধয শ্বােন কসর বড় কসরসে, তাসির েুশি বাই হসে র্াসক। এিা 

েশতয নে আর যোি-যবলার েভীরতর েমেযা বা মানশেক ভার েুশি বাইসের কারণ নে। 

‘লাশন ডং (যিখার) ত্বে’ অনুযােী, অবসেিান আর কমপালিন িুসিা ধাসপ দতশর হে। 

প্রর্ম ধাসপ, একটি শনরসপক্ষ শিন্তা/শিত্র এর োসর্ ভসের যযাোসযাে হে কারণ আসে 

যেই শিন্তা/শিত্রটির োসর্ যকানও অনয ঘিনার যযাোসযাে ঘসিশেল যা মূলত 

শবরক্তক্ত/ভসের েৃটষ্ট কসর। এই যযাোসযাসের ফসল, শনরসপক্ষও শিন্তা/শিত্রটি পসর শনসজ 



শনসজই উসেজনা আসর ভে েৃটষ্ট করসত েক্ষম হে। শিতীে ধাসপ, রুেীটি যেই েমস্ত 

শিন্তা/শিত্রসিরসক এশড়সে িলার যিষ্টা কসর (‘এভেসিন্স’) যাসত উসেজনা আর উশিগ্নতা 

না দতশর হে, (যযমন েুশর বযবহার এশড়সে িলা যাসত অনযসির আঘাত না করসত হে, 

এই ভেসত)। শকন্তু, যযসহতু যবিীরভাে যক্ষসত্রই এই েব পশরশিশতসির এশড়সে িলা 

যােনা, যেসহতু  কমপালিন জন্ম যনে যাসত আস্বক্তস্ত আর উসেজনা কম হে বা না 

হে। যযসহতু ওরা ভে আর উশিগ্নতা কমাসত পাসর, যেই জসনয এশড়সে িলা আর 

কমপালিন িীঘ ডিােী হে আসর যযসত িােনা। এই পশরশিশতর ঘূণ ডাবতড যভসে যবরসনািা 

কটিন হসে িাড়াে েুশি বাইসের রুেীসির মসধয। যকানও িুঘ ডিনা যর্সক যয  অবসেিান 

দতশর হে তা না শকন্তু এিা যসর্ষ্ট প্রমাণ-োসপক্ষ যয অবসেিান মসনর ওপর আরও িাপ 

েৃটষ্ট কসর আর আরও িীঘ ডিােী হে যযসহতু এভেসিন্স (এশড়সে িলা) আর কমপালিন: 

এই িুসিা লাোতার িলসত র্াসক।  

 

অনানয অিুখ ও ওসিসি 

ওশেশি যত আক্রান্ত মানুষসির মসধয অসনক েমে অনয মানশেক অেুখ ও যিখসত 

পাওো যাে| এর মসধয যবশির ভাে যক্ষসত্র মানশেক যরােগুসলা হল অবোি (শিসপ্রিন), 

অনযানয এংোইটি শিেিডার, টিক শিেিডার, স্কীতসজাসফ্রশনো, মি আেক্তক্ত ও অনয রাে 

এর যনিা| এংোইটি  শিেিডার যা ওশেশির  োসর্ একোসর্ হসে তাহল পযাশনক 

শিেিডার, যফাশবো, যজনারালাইেি এংোইটি শিেিডার (ক্তজ॰এ॰শি) (GAD)| ওশেশির 

পািাপাশি এই েমস্ত যরােগুসলাসক ধরসত পারা ও শিশকত ো করা জরুশর কারণ এসির 

েটিক শিশকত ো নাহসল ওশেশির শিশকত ো ভাসলা ফল যিসব না| এোড়াও যারা আসে 

যর্সক ওশেশিসত আক্রান্ত হসে রসেসে, এই েব যরােগুসলা তাসির িুসভডাে বাশড়সে 

যতাসল| 



অবসেিন আর ক ম পাল িন হওোর কারসণ যয েমেযা হে যেই েমেযার কারসণ 

অসনক েমে অবোি হসত পাসর| রুেী অবোসি আক্রান্ত হসল তার লাোতার মন 

খারাপ র্াসক, তার িক্তক্ত, মসনর যজার, আর কাজ-কম ড কসম যযসত র্াসক, যে আনি 

করসত পাসর না এবং তার ফসল েমস্ত কাসজ ইচ্ছা হাশরসে যফসল | এসির শনসজর 

েম্বসি, িুশনো েম্বসি এবং ভশবষযত েম্বসি অতযন্ত যনশতবািক মসনাভাব র্াসক| তারা  

শনসজসির ক্ষমতা ও োফলযসক যোি কসর যিসখ; তারা শবশ্বাে করসত র্াসক যয তাসির 

যবাঁসি র্াক অর্ ডহীন এবং তাসির মসন আত্মহতযার শিন্তা আেসত পাসর| 

যাসির পযাশনক শিেিডার হে তাসির হিাত  হিাত  প্রিণ্ড উশিগ্নতা/ভে হসত পাসর যখন 

এই েকল লক্ষণগুসলা যিখা যাে: অতযন্ত ভে, শনসজর হৃত শপসের ধুকপুসকর অনুভূশত, 

শ্বাে-কষ্ট, অতযশধক ঘাম হওো, হাত কা াঁপা, যপসির যভতর যমাির যিওো, আর মসর 

যাওোর/ পােল হসে যাওোর ভে| 

যফাশবো আক্রান্ত রুেীসির শকেু ক্তজশনে বা পশরশিশত েম্পসকড অসযৌক্তক্তক ভে জন্মাে, 

তারা  এই ক্তজশনে ও পশরশিশতগুসলা যক এশড়সে িসল | একধরসণর যফাশবো যার নাম 

‘আসোরা-যফাশবো’ অসনক েমে পযাশনক শিেিডারএর োসর্ র্াসক | এই ধরসনর 

যফাশবো আক্রান্ত রুেীরা যেই ধরসনর যাসেো বা পশরশিশত যক ভে পাসে, যযখান যর্সক 

েহসজ যবশরসে আো হেত েম্ভব নে আর যবশরসে আেসত োহাযয’ ও হেত না পাওো 

যযসত পাসর ( যশি পযাশনক শিেিডারএর লক্ষণ যিখা যিে )| যবশিরভাে যক্ষসত্রই এই 

রুেীরা ভীড়- জাতীে পশরশিশত (বাজার, যিাকান, ভীড় বাে), একা বাইসর যাওো, অর্বা 

বাশড় যর্সক িুসর যাওোসক ভে পাে| যাসির যোিযাল (োমাক্তজক ) যফাশবো র্াসক , তারা 

োমাক্তজক পশরশিশত এশড়সে িসল কারণ তাসির খুব ভে হে যয িারপাসির েবাই তার 

ওপর খুব মসনাসযাে যিসব, তার আিার-আিরণ লক্ষয করসব অর্বা তার ভে হে যয যে 



েবার োমসন লজ্জাজনক শকেু কসর যফলসব| 

 ক্তজ॰এ॰শি হসল রুেীরা োরাক্ষণ’ই যোি যোি শবষসে শিন্তা করসত র্াসক আর েহসজই 

উশিগ্ন হসে পসর| তাসির মসধয লাোতার প্রসতযক শিসনর ঘিনা, েমেযা শনসে িুক্তিন্তা ও 

ভে যর্সক যাে | 

স্কীতসজাসফ্রশনো আক্রান্ত মানুষসির দবজ্ঞাশনক পশরভাষাে মূলত যিশলউিন 

(delusion) ও হযালুশেনযািন (hallucination) র্াসক| তাসির মসনর মসধয অস্বািযকর ও 

অবাস্তব শবশ্বাে র্াসক, যাসত তার বিুরা বা পশরবাসরর যলাসকরা শবশ্বাে কসরনা | এই 

রুেীরা শবশ্বাে করসত পাসর যয অসনযরা এসির শিন্তা, কাজ আর অনুভূশতসির শনেন্ত্রণ 

করসে; অর্বা বাইসরর যকাসনা ক্ষমতা (বা যলাসকরা) এসির মসনর মসধয শিন্তা ঢুশকসে 

শিসচ্ছ বা বার কসর শনসচ্ছ আর এই েবশকেুই হসচ্ছ তার ইচ্ছার শবরুসধয| তারা অনযসির 

কাজ ও অশভেশির প্রশত েসিহ প্রকাি কসর | এোড়াও এরা এমন শকেু েলা শুনসত 

পাে/ ক্তজশনে যিখসত পাে , যা অনযরা শুনসত বা যিখসত পাে না | যখন যকাসনা রুেীর 

ওশেশি ও স্কীতসজাসফ্রশনো একোসর্ হে যেিা তাড়াতাশড় ধরা পরা ও শিশকত ো হওো 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ড কারণ এর মসধয একটি যরাে টিক না হসল অনয যরাে টিসকও টিক 

হসত যিসবনা| 

শকেু মানুষ যাসির ওশেশি হসে র্াসক  তারা উশিগ্নতা কািাসত মিযপান শুরু কসর | এর 

ফসল অসনক েমে যবশি মি যনওো হসে যাে যা েমসের োসর্ মি-আেক্তক্তসত 

পশরণত হসত পাসর| এসির মি যনওো কমাসত বা র্ামাসত অেুশবধা হে ; আর যশিও বা 

তারা তা করসত েক্ষম হন, তখন তাসির শকেু িারীশরক অস্বক্তস্তর লক্ষণ যিখা যিে 

যযমন হাত কা াঁপা, ঘুম না হওো,মার্া যঘারা, অকারসণ ভে হওো, ‘েিফসি লাো’, 

অতযশধক ঘাম হওো | 



 

অবসশসিভ িমপালসিভ িােীয় অনযানয ধরা  (অবসশসিভ 

িমপালসিভ ধেিট্রাম সিিঅিিার) 

যশিও অবসেিান আর কমপালিন মূলত ওশেশি যতই যিখা যাে, এগুসলা অনয 

মানশেক অেুসখও পাওো যযসত পাসর। এই অেুখগুসলার ওশেশির োসর্ শকেু িাশরক্তত্রক 

শমল রসেসে, যযমন যরাসের লক্ষণ, যরাসের েশতপর্, যরাসের কারণগুশল ও শিশকত্সেযার 

ফলাফল। ক্রমাননসে এই অেুখগুশল হল: বশি শিেমশফডক শিেঅিডার (শবশিশি), 

টিসকাটিসলামযাশনো (যহোর-পুশলঙ্গ শিেঅিডার), শস্কন-শপশকং শিেঅিডার, যহাশিডং 

শিেঅিডার এবং িুসরে শেনসরাম। এই যরােগুশলসক ‘অবসিশেভ কমপালশেভ জাতীে 

অনযানয যরাে’ ও বলা হসে র্াসক। যকানও বযাক্তক্ত শুধুমাত্র এই যরােগুশলসত আক্রান্ত 

হসত পাসর অর্বা এগুসলার োসর্ আলািা কসর ওশেশি ও হসত পাসর।  

 

বশি শিেমশফডক শিেঅিডার (শবশিশি), এই যরাসে কারুর রূপ বা িরীর শনসে শকেু 

কাল্পশনক কু্ষত   জন্মাে আর এই কু্ষত্সগুসলার শিন্তাে যে োরাক্ষণ বযস্ত হসে র্াসক। 

উিাহরণ: “বা াঁকা” নাক, “পাতলা” িুল, “িাে হওো” িামড়া। যশিও বা েশতযই যকানও 

কু্ষত    যর্সক র্াসক, তার প্রশত মসনাসযাে অতযাশধক হসে িা াঁড়াে আর বাশক েব কাসজ 

বাধা পসড়। এই যরাসে আক্রান্ত মানুসষরা অসনকিা েমে আেনার োমসন কািাে ওই 

েব কাল্পশনক কু্ষত্সগুসলা যক বার বার যিখসব বসল, বার বার যমক-আপ কসর আর 

শবশভন্ন িাক্তারসির কাসে যাে (শবসিষত প্লাশিক োসজডন যির কাসে), ওই ‘যভসব-যনওো’ 

কু্ষত    গুসলাসক টিক করার জনয বা লুসকাবার জনয।  

 



টিসকাটিসলামযাশনো অর্বা কমপালশেভ যহোর-পুশলঙ্গ হল বারংবার শনসজর িুল ধসর 

িানা বা িুল যিসন যেড়া। এক ধরসনর অস্বক্তস্ত অনুভব করা যাে টিক িুল িানার আসে, 

আর আরাম বা িাশন্ত লাসে িুলিা িানার বা যেড়ার পর। িরীসরর িুল ও িানা হে, শকন্তু 

যবিীরভাে যক্ষসত্র মার্ার িুল িানািাই এই যরাসে যবশি হে। 

 

শস্কন-শপশকং শিেঅিডাসর, রুেী শনসজর িামড়া বার বার িাসন বা যখািাে। মুসখর, হাসতর 

আর হাসতর তালুর িামড়া েব যর্সক যবশি িানা হসে র্াসক। এই যরাসে যভাো যলাসকরা 

ভাল/েুি িামড়াসকই িাসন যবশি, শকন্তু অল্প ক্ষত হওো িামড়া বা ফুেকুশর/কড়া পর 

িামড়া ধসরও িানা/যখািাসনা হসে র্াসক। এই রুেীরা প্রসতযকশিসনর প্রিুর েমে 

শনসজসির িামড়া যিসন/কু্ষশিসে নষ্ট কসর আর অসনক মানশেক অস্বক্তস্ত আসর কসষ্ট 

যভাসে।  

 

িুসরে শেনসরাসমর রুেীসির িরীসরর শবশভন্ন যােোে অশনচ্ছাকৃত আর অবাক্তিত 

নাড়া-িাড়া (মুভসমন্ট) হে, যযমন মার্া বা ঘাসড়র ঝাকুশন, যিাখ শপি-শপি করা, 

ইতযাশি। এর োসর্, তাসির মুখ শিসে শকেু অি ভুত আওোজ ও বার হে (যযমন, েলা 

খাকাশর, যিিাসনা আর যহিশক যতালা, ইতযাশি) অর্বা বাসজ িি (যযমন োলাোল) 

অশনচ্ছােসেও বার বার বাড় হসত র্াসক।  

 

ওসিসির  সেপথ ও ফলাফল 

বলা হসে যয ওশেশি হল িীঘ ডকালীন অেুখ এবং খুব কম যলাকই এর যর্সক পুসরাপুশর 

েুি হসে ওসি| শকন্তু অসনক ওশেশি-শবসিষজ্ঞরা েসবষণা কসর জাশনসেসেন যয এিা 



েশতয নে, আর যবশির ভাে ওশেশি আক্রান্ত রুেী শিশকত োসে অসনকিা উন্নশত কসর | 

পশৃর্বীসত এই শবষসে যত েসবষণা পত্র যবশরসেসে (শনমহযান্স এর তর্য শনসে) তা যিখাে 

যয েমসের োসর্  ৫০-৭০% ওশেশি আক্রান্ত রুেীরা যেসর ওসি| তাসির যক্ষসত্র যরাসের 

লক্ষণ একিমই র্াসকনা অর্বা নুনযতম মাত্রাে র্াসক যাসত তাসির কাজ-কসম ডর 

যকাসনা অেুশবধা হেনা | শকন্তু এিা মসন রাখা খুব জরুশর যয যারা যেসর ওসি, তাসিরও 

ক্রমােত অসনক বের শিশকত ো শনসে যযসত হসব েুি র্াকার জনয | ওশেশির রুেীসির 

অতিাও খারাপ পশরণশত হসে না যতিা আসে ভাবা হত আর তাসির যবশির ভাে 

যক্ষসত্রই, েমসের োসর্ শিশকত োে ভাসলা ফল পাে|  

 

বাচ্চাসের ও বয়ঃিসি িাসল OCD 

এক েমে ভাবা হত বাচ্চাসির মসধয এবং বেঃেশি কাসল ওশেশি খুব কম যিখা যাে| 

এিার কারণ হসত পাসর যয বাচ্চাসির মসধয এবং বেঃেশি কাসল ওশেশির লক্ষণগুসলা 

েুক্ষ্ম হে এবং যবশির ভাে যক্ষসত্র ধরা পসর না; আরও কারণ ওই েমে ওশেশির 

লক্ষণগুসলা স্বাভাশবক বযবহার মসন হসত পাসর | োধারণত অল্প বেসে যবি শকেু 

কুেংস্কার র্াসক যযমন ‘ পো (লাশক) েংখযা ‘ অর্বা যিাোর আসে শকেু অসভযে: যা 

ওশেশি র লক্ষসণর োসর্ প্রাসেই গুশলসে যাে | শকন্তু আমরা এখন জাশন যয প্রাসে ৫০% 

ওশেশি রুেীসির প্রর্ম লক্ষণ যিখা শিসেশেল বাচ্চা বেসে বা  বেঃেশি কাসল| ভারসত ও 

ভারসতর বাইসর েসবষণা যিশখসেসে যয ১-৪% বাচ্চাসির ওশেশি হসত পাসর| যরাসের 

লক্ষণ ৬-৭ বের বেসে শুরু হসত পাসর অর্বা বেঃেশি কাসল এবং যমসেসির যর্সক 

যেসলসির মসধয যবশি যিখা যাসে | 

বাচ্চাসির মসধয ওশেশি শনণ ডে করা হে একই লক্ষণ যিসখ যা আসে প্রাপ্ত বেস্কসির মসধ 



বলা হসেসে | শকন্তু শকেু গুরুত্বপূণ ড পার্ ডকয হল:  

১) ওশেশি র বযবহারগুসলাসক বাচ্চারা অসযৌক্তক্তক ও অনাবিযক নাও ভাবসত 

পাসর শকন্তু যবশির ভাে যক্ষসত্র বড়রা এিা বুঝসত পাসর | 

২) বাচ্চারা েবেমে প্রকাি নাও করসত পাসর তাসির টিক শক রকম শিন্তা বা 

ভে হসচ্ছ  | মাসঝ মাসঝ তারা শুধু এিাই বসল যয তারা কমপালিনগুসলা কসর িসলসে 

যতক্ষণ না পয ডন্ত তাসির “টিক িাশন্ত” অর্বা “েন্তুষ্ট” লােসে (অস্বক্তস্ত কমাসনার যর্সকও 

এিা বড় কারণ) | কখসনা বাচ্চারা এিাও বসল যয তাসির শুধু মসন হসচ্ছ “শকেু খারাপ 

“ হসে যাসব যশি কমপালশেভ বযবহারগুসলা না করা হে | 

বাচ্চাসির ওশেশি র োধারণত লক্ষণগুসলা প্রাপ্ত বেষ্কসির মতই আর 

অবসেিনগুসলা মূলত এইেব শঘসর: পশরচ্ছনতা, আক্রমনাত্মক শবষে, শনখুত গুোসনা 

ও োসমযর প্রসোজন, যযৌনতা ও ধম ডশনিা শবষেক, পুনরাবশৃে, েণনা ইতযাশি | যশিও এিা 

লক্ষ করা গুরুত্বপূণ ড যয, ওশেশি আক্রান্ত বাচ্চাসির প্রাে ১/৩ “অনযানয শবশবধ” 

অবসেিন ও কমপালিন র্াকসত পাসর যা ওপসর উশিশখত শবেসেগুশলর োসর্ খাপ 

খােনা | যোিরা এই লক্ষণগুসলাসক প্রকাি কসর না আর লুশকসে রাখার যিষ্টা কসর 

কারণ এগুসলাসত তাসির লজ্জাসবাধ হে | অসনক েমে, বাচ্চাসির যক্ষসত্র ওশেশি র 

প্রর্ম লক্ষণ হল ধীর হসে যাওো, দিনক্তিন কাজ করসত অতযশধক েমে লাো, শকেু 

শনশিডষ্ট পশরশিশত এশড়সে িলা,  োমাক্তজক যমলাসমিা কশমসে যিওো অর্বা 

পড়াসিানাসে অেুশবধা | যয বাচ্চাসির এই লক্ষণগুসলা র্াসক তাসির ওশেশি আসে শক 

না, ভাসলা কসর যিখা উশিত | তাসির মসধয অনযানয েমেযা যযমন অবোি, এংোইটি, 

লাশন ডং শিেএশবশলটি (পড়াসিানা যিখাসে অেুশবধা ) গুসলা’ও আসে শক না যিখা উশিত | 

প্রাপ্তবেস্কসির মত ওশেশি যত আক্রান্ত ২/৩ বাচ্চাসির েমোমশেক অনযানয মানশেক 



অেুখ র্াকসত পাসর, যযমন অবোি ও  এংোইটি শিেিডার | এোড়াও শকেু শনশিডষ্ট 

অেুখ আসে যা এই ধরসনর বাচ্চাসির বা বেঃেশি কাসল যিখা যাসে যযমন যেপাসরিন 

এংোইটি শিেিডার, এ॰শি॰এইি॰ শি (ADHD), কোক্ট শিেিডার , টিক শিেিডার আর 

িুসরি’ে শেন্ড্রম | 

আসে শবশ্বাে করা হত যয বাচ্চাসির যক্ষসত্র ওশেশি অেুখিা োংঘাশতক একিা আকার 

যনে আর যবশির ভাে বাচ্চাই যেসড় উিসব না | শকন্তু শনমহযান্স-এ এবং অনযানয 

জােোে অসনক বেসরর েসবষণা যিশখসেসে যয এিা একিমই েশতয নে | ওশেশি 

আক্রান্ত বাচ্চাসির শনসে একটি পরীক্ষার ফলাফল যিশখসেসে যয: যরােিা ধরা পড়ার ৯ 

বের পসর ৬২% বাচ্চারা পুসরাপুশর ওশেশি মুক্ত শেল; ১৭% বাচ্চাসির খুব অল্প শকেু 

যরাসের লক্ষণ শেল যা তাসির জীবসন যকাসনা বা াঁধা েৃটষ্ট করশেল না; শুধু মাত্র ২১% এর 

েমেযািােক ওশেশি র লক্ষণ বাশক শেল | যোিসির ওশেশি র শিশকত ো প্রাে  

প্রাপ্তবেস্কসির শিশকত োর মতনই | ওষুধ ও শবসহশভোর যর্রাপী িুসিাই কায ডকারী: 

এগুশলর শবষসে পসর আসরা শবস্তাশরত বলা আসে | 

 

 

 

ওসিসির ওষুসধর মাধযসম সিসিত্সিা 

 

১৯৮০ োল অবশধ ওশেশি অেুসখর জনয যকানও কায ডকশর ওষুধ শেলনা। যেশিসনর পর 

যর্সক আজ অবশধ যযই ওষুধগুসলা ওশেশি োরাসত েবসর্সক যবশি কাজ কসরসে, 



যেগুসলা হল ‘যেসরািশনন শরআপসিক ইনশহশবির’ (এে॰আর॰আই)। এই ওষুধগুসলা 

মক্তস্তসষ্ক যেসরািশনন নামক রোেন যক বাশড়সে শিসে কাজ কসর। এই তর্যটি আবাসরা 

‘যেসরািশননাক্তজডক ত্বে’ যক প্রমাণ কসর যা বসল যয মক্তস্তসষ্ক যেসরাসিাশনসনর পশরমাপ 

কম হসল, ওশেশির লক্ষণ যিখা যযসত পাসর। (আর শবস্তাশরত জানসত ‘ওশেশির কারণ’ 

অধযােটি যিখুন )। এই ওষুধগুশলর (এে॰আর॰আই যির) মসধয েবসর্সক পুসরাসনা হল 

ক্লশমপ্রাশমন। আরও অসনক ওষুধ েমে এর োসর্ যযাে হসেসে যাসির কাজ করার 

পদ্ধশত আর অসনক েুক্ষ আর পাশ্ব ড-প্রশতক্তক্রো অসনক কম। এেআরআই যির ওশেশি 

যত প্রর্ম-োশরর ওষুধ বসল েণয করা হে।  

শনসি শকেু ওষুধ যিওো হল যা ওশেশি রুেীসির প্রাসেই যিওো হে। তাসির 

প্রসোজনমত  পশরমাপ (যিাজ) উসিখ করা হল। 

 

ধেসবল ১: অবসিশেভ-কমপালশেভ শিেঅিডাসর যপ্রেক্রাইব করা ওষুধসির যিাজ 

(মাত্রা) 

ওষুধ শুরুর ধিাি (mg)  সথষ্ট ধিাি (mg) 

যলাসেটিন ২০ ৪০-৮০ 

যেরিাশলন ৫০ ১৫০-২০০ 

পযাসরাসেটিন ২০ ৪০-60 

যলাসভাোশমন ৫০ ২০০-৩০০ 

যক্লাশমপ্রাশমন ২৫ ১৫০-২৫০ 

শেিাসলাপ্রাম ২০ ৪০-৮০ 

এেশেিাসলাপ্রাম ১০ ২০-৩০ 

যভনলাফযাক্তেন* ৩৭.৫ ২২৫-৩০০ 



* যেসরাসিাশনন-নরএশপসনশফ্রন শরআপসিক ইনশহশবির 

(Math & Reddy, Int J din Pract, 2007;61:1188-1197) 

 

যয যকানও একজন রুেীসক যকান ওষুধিা শনশিডষ্টভাসব যিওো হসব, তার েম্ভবনা 

অবাধ। যবিীরভাে যক্ষসত্রই যেিা শনভডর কসর ওষুধিার পাশ্ব ড-প্রশতক্তক্রোর ওপর আর যয  

িাক্তারবাবু  শলখসেন তা াঁর অশভজ্ঞতা আর পেসির ওপসর। এরং যকানও দবজ্ঞাশনক 

প্রমাণ যনই, ‘এে॰আর॰আই’ ওষুধগুসলার মসধয যকানও একিা আসরকিার যর্সক যবশি 

ভাল কাজ কসর। শকন্তু, শকেু প্রমাণ রসেসে যয ‘ক্লশমপ্রাশমন’ হেত বাশক ওষুধগুসলার 

যর্সক অল্প একিু যবশি কায ডকশর, শকন্তু যযসহতু এর পাশ্ব ড-প্রশতক্তক্রো ও যবশি: তাই 

যবশির ভাে েমসে ক্লশমপ্রাশমন বযবহার হে যখন অন্তত অনয যকান একিা ওষুধ আসে 

কাজ কসরশন। এে॰আর॰আই ওষুধসির পাশ্ব ড-প্রশতক্তক্রো মূলত: ো বশম ভাব, শখসি না 

পাওো, অম্লশুল, পাতলা পােখানা, োে হওো, যকাষ্ঠ-কাটিনয, ঘুম না হওো বা 

অতযাশধক ঘুম হওো, মার্া যন্ত্রণা, মার্া ক্তঝমক্তঝম, উশিগ্ন বা েিফসি ভাব, হাত কাপা 

আর মাসঝ মাসঝ যযৌন-েমেযা। ক্লশমপ্রাশমন এর পাশ্ব ড-প্রশতক্তক্রো বাশক ওষুধসির যর্সক 

যবশি। োধারণত এই গুসলা যিখা যাে: মুসখর যভতর শুশকসে যাওো, যকাষ্ঠ-কাটিনয, 

যিাসখর িৃটষ্ট আবো, হাত কাপা, যবশি ঘুম পাওো, মার্া যঘারা আর অতযাশধক যিাজ 

শিসল, কখসনা কখসনা শখিুশন (seizure) হসত পাসর। যবশির-ভাে পাশ্ব ড-প্রশতক্তক্রোই 

োমানয আর শকেু েপ্তাসহর মসধয শনসজ যর্সকই টিক হসে যাসব; যশি এগুসলা না যাে 

আর েমেযা বাড়সত র্াসক, অনুণ কহ কসর শনসজর িাক্তারবাবুসক তাড়াতাশড় যিখাসবন। 

প্রাে ৪০% যলাসকরা প্রর্ম ওষুসধর পর যসর্ষ্ট ফলাফল পােনা। এসিরসক, শিতীে 

যকানও ওষুধ শুরু করার প্রসোজন। যশি িুসিা প্রর্ম-োশরর ওষুসধ বাশিত উন্নশত না 

হসে র্াসক, তাহসল ক্লশমপ্রাশমন একটি গুরুেপূণ ড ওষুধ শহসেসব কাজ করসত পাসর। যশি 



‘এে॰আর॰আই’ যত যসর্ষ্ট কাজ না হসে র্াসক, তাহসল “কেশনটিভ শবসহশভোর যর্রাশপ 

(শেশবটি)” শুরু করা উশিত অর্বা অনয শকেু ওষুধ যিওো উশিত যাসির “অেসমনটিং 

এসজন্টে” (অর্ ডাত    ‘োহাজয়কারী ওষুধ’) বসল। শকেু োধারণ শিতীে-োশরর ওষুধ বা 

অেসমনটিং এসজন্টে হল ‘অযাশন্ট-োইকটিক’ (দবজ্ঞাশনক নাম) যযমন: শরেসপশরিন 

(২-৪ এমক্তজ/শিন), আশরশপপ্রাসজাল (৫-১০ এমক্তজ/শিন), কুইটিোশপন (১০০-২০০ 

এমক্তজ/শিন), ওলানজাশপন (৫-১০ এমক্তজ/শিন) আর হযাসলাসপশরিল (২-৫ 

এমক্তজ/শিন)। অনয শকেু ওষুধ যযমন যক্লানাসজপাম, যমমানটিন, শরলুসজাল, 

এন-আসেিাইল শেেটিন আর অনিানসেিন: এগুসলা ও বযবহার করা যযসত পাসর।  

 

যবশির ভাে মানুসষর যক্ষসত্র, প্রর্সম ওষুসধর যয যিাসজ যে েুি হসেশেল, যেই যিাজই 

প্রসোজন তাসক েুি রাখার জনয। যারা ওষুধ যখসে ভাল আসে, তাসির যক্ষসত্র ওষুধ 

কমাসনার কর্া তখনই ভাব যযসত পাসর যশি তাসির যকানও অেহনীে পাশ্ব ড-প্রশতক্তক্রো 

হে। যশি ওশেশির লক্ষণ একিমই শমশলসে যাে বা  এতিাই কসম যাে যয কাজ-কসম ড 

যকানও অেুশবধা না েৃটষ্ট কসর, তাহসল খুব ধীসর ওষুধ গুসলা কশমসে বি করার যিষ্টা 

করা যযসত পাসর। যশি এই কমাসনার েমে বা ওষুধ বি করার পসড়, যরাসের লক্ষণ 

শফসর আসে, তাহসল ওষুধ আবার শুরু করা প্রসোজন। পুসরাপুশরই টিক হসে যাওোর 

পসর অন্তত ১-২ বের শিশকত্সেযা িাশলসে যাবা িরকার। যবশিরভাে যরােীসির যক্ষসত্রই 

শিশকত্সেযা অশনশিডষ্টকাসলর জনয িলসত র্াসক কারণ ওশেশি মূলত বার বার শফসর আিা 

যরাে। 

এক ধরসনর িলযশিশকত্সেযা (শনউসরা-োজডাশর) অল্প শকেু যরােীসির যক্ষসত্র ভাব যযসত 

পাসর যশি তাসির ওশেশির েশতপর্ অশত িীঘ ডকালীন আর মারােক হে, যরাসের যর্সক 

দতশর েমেয অশত প্রবল হে আর বাশক েব শিশকত্সেযা যত (যার মসধয ‘শেশবটি’ ও পসড়) 



যকানও ফল না হসে র্াসক। এই ধরসনর অপাসরিন-শিশকত্সেযা প্রাে ৫০% যরােীসির 

মসধয শকেু উন্নশত আনসত পাসর। অপাসরিসনর শনণ ডে যনওোর আসে ভাল কসর েব 

শকেু যিসখ যনওো প্রসোজন এিা টিক করার জনয এই রুেী এই ধরসনর শিশকত্সেযার 

যযােয শকনা। অপাসরিসনর লাভ-ক্ষশতর শিকগুসলা ও েব খুটিসে যিসখ তসবই এই 

শিশকত্সেযার পসক্ষ রাে যিওো উশিত।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ওসিসি র িনয ি সনটেভ সবসহসভয়ার ধথরাপী  (সিসবটে) 

ি সনটেভ সবসহসভয়ার ধথরাপী  (সিসবটে) সি? 

শবসহশভোর যর্রাপী আেসল শবশবধ শকেু উপাে যার িারা অেুশবধা-জনক 

বযবহারগুসলাসক বিলাসনা যাে বা পশরবতডন করা যাে অনযানয েুশবধাজনক/ 

স্বািযকর বযবহার শিসে | এটির শভশে একটি তসত্ত্বর ওপর যার নাম ‘লাশন ডং 

শপ্রক্তন্সপলে’, যা বসল যয প্রশত শনেত অনুিীলন করসল, আরও স্বািযকর 

বযবহার/কম ডক্ষমতা দতরী হসত পাসর | ওশেশি যত পাওো যাওো অবসেিন আর 

ক ম পাল িনগুসলা ওই েমস্ত অেুশবধাজনক বযবহাসরর উিাহরণ কারণ 

ঐগুসলা মানুসষর মসন প্রিণ্ড অস্বক্তস্ত দতরী কসর আর দিনক্তিন কাজ-কসম ড 

বা াঁধা যিে | শবসহশভোর যর্রাপী অবসেিন আর ক ম পাল িনসক োরাসত োহাযয 

কসর আর তাই মসনর অস্বক্তস্তসক কশমসে যিে | শেশবটি যত ‘কেসনটিভ’ কর্াটি 

মূলত ‘শিন্তা েংক্রান্ত ‘ শবষে যবাঝাসত বযবহৃত হে | যেই যক্ষসত্র শেশবটি শিসে 

েমেযািােক  শিন্তা বিলাসনা   েম্ভব | উিাহরণ হল , যকাসনা মাসের যশি 

অবসেিন র্াসক যয যে তার শিশুর ক্ষশত কসর যফলসব, যে তার শিশুর কাসে 

যাওো এশড়সে িলসত র্াসক এবং বারবার অনযসির কাে যর্সক আস্বস্ত হসত 

িাসে যয যে এরকম শকেু করসব না | এরকম পশরশিশতসত অসনক েমে’ই যিখা 

যাে যয মানুষটি শবশ্বাে করসত র্াসক যয তার অবসেশেভ শিন্তাগুসলা আেসল 

বাস্তব এবং শনসজর িারা হসত পারা ‘শবপিসক’ আর ‘শনসজর িাশেত্বসবাধ যক 

‘ অতযশধক মসন করসত র্াসক | শেশবটি একটি উপাে বযবহার কসর যার নাম 

‘কেশনটিভ শরস্ট্রাকিাশরং’ (শিন্তার পুনে ডিন): এটি অবসেিনসক অনুভব করার 

ধরণ এবং অবসেিনএর প্রশত আিরণ িুসিাই বিলাে, যার ফসল মানুষটির 



বযবহাসরও পশরবতডন আসে | 

শবসহশভোর যর্রাপীর অসনক ধরসণর উপাে/পদ্ধশত ওশেশি র শিশকত োর 

যক্ষসত্র বযবহার করা হে | তার মসধয, “এেপোর এেযাে যরেপন্স শপ্রসভনিন 

“ (ই॰আর॰শপ) (ERP) একটি খুব কায ডকরী ও প্রিশলত পদ্ধশত | এটি মূলত 

‘বযবহাশরক পদ্ধশত’ এবং এর আক্ষশরক মাসন হসলা “অস্বক্তস্তকর পশরসবসির 

মুসখামুশখ হওো  আর প্রশতক্তক্রো (কম্পাল িান) প্রশতসরাধ করা”| এটি ৬০-৭০% 

ওশেশি আক্রান্ত মানুষসির যক্ষসত্র কায ডকরী |  

 

ওসিসি ধি আসরা ভাসলা িসর ধবাঝা : 

বাশক েব ধরসণর োইসকাসর্রাপীর মত, কেসনটিভ শবসহশভোর যর্রাপী  

(শেশবটি) শুরু হে ‘োইসকা-এিুসকিন’ শিসে যার মাসন হল যয যর্রাপীি (শযশন 

যর্রাপীটি করসেন) আপনাসক ওশেশি র বযপাসর শবস্তাশরত যবাঝাসব; ওশেশিসত 

শবশভন্ন শিশকত োর পদ্ধশত, শেশবটি শক এবং শক ভাসব করা হে যেিা শনসেও 

আসলািনা হসব |  

ওশেশি যক অসনক ধরসণর ধারণা শিসে যবাঝা যাে | যযসহতু আমরা িাক্তার 

যেসহতু আমরা যবশিরভাে এ ‘যমশিসকল ধারণা’ শিসে ওশেশি যক বুক্তঝ | এটি 

বসল যয ওশেশি মক্তস্তসষ্কর একটি অেুখ, যা জন্ম যনে কারণ শনশিডষ্ট শকেু নাসভডর 

যযাোসযাে পসর্ (কটিডসকা- স্ত্রোসিা-র্যালাসমা – কটিডকাল োশকডি) েমেযা যিখা 

যাে | এই েমেযার ফসল মক্তস্তসস্ক শকেু ‘ ভুল বাত ডা ‘ (মাসন অবসেিন) েৃটষ্ট হে , 

যাসিরসক অণ কাহয করা উশিত এবং যেই অনুযাে কাজ করা উশিত নে | 



যর্রাপীি রুেীর যেই ক্ষমতা বাশড়সে যতাসল যাসত যে এই অবসেশেভ 

শিন্তাগুসলাসক ‘শনরসপক্ষ িি ডক ‘ শহসেসব যিখসত পাসর এবং কখনই 

কমপালশেভ বযবহাসর অংিণ কহন না কসর | এিা করসত Schwartz et al.  

(১৯৯৮)  এর েসবষণা পত্র অনুযােী িারটি ধাপ মানা উশিত: 

১) সরসলসবল (নতুন কসর আখযা যিওো ): এিা বুঝসত পারা যয অবসেিনগুসলা 

শবরক্তক্তকর শকেু শিন্তা  যা একটি অেুসখর ফসল দতরী হে,  

২) সরএয়যাটট্রসবউে (নতুন কসর কারণিাসক যিখা): এিা বুঝসত পারা যয 

অবসেিনগুসলা ‘মক্তস্তসষ্কর ভুল বাত ডা’ যা নাসভডর যযাোসযাে পসর্র েমেযা 

যর্সক দতরী হে, 

৩) সরসফািাি (নতুন কসর লক্ষয শির করা ): ওশেশি র শবরুসদ্ধ মসন যজার 

আনা , অবসেিনসক পাো না যিওো ও কম্পাল িন না করা , 

৪) সরভযালু (নতুন কসর গুরুত্ব যিওো ) : এটি প্রর্ম শতনটি ধাসপর স্বাভাশবক 

ফল, যাসত রুেী বুঝসত যিসখ যয ওশেশি র অবসেিনগুসলা অর্ ডহীন, শবরক্তক্তকর 

এবং তাসির অণ কাহয করা উশিত | 

ওশেশি যক যবাঝার শিতীে ধারণাটি হসলা কেসনটিভ যবসহশভোর মসিল| এটি অনুোসর 

আমরা যয ভাসব প্রশতটি শিন্তা ও ঘিনার শবিার কশর, আমাসির আসবে তার’ই 

বশহযপ্রকাি / পশরণাম | ওশেশি র অব সেিানগুশলর উত পশে োধারণ শিন্তা-ভাবনা’ই 

যার অর্ ড হল আমাসির যয কারুর’ই এই শিন্তা- ভাবনাগুসলা হসত পাসর (যযমন আজ 

আমার এক্তেসিনি হসত পাসর, আশম  আমার বাচ্চার ক্ষশত করসত পাশর, আশম হেত 

পেোর বযাে ভুসল যেশে, ইতযাশি )| োধারণত এই শিন্তাগুশল এসল এর শবপসক্ষ বা 



েপসক্ষ প্রমাণগুশল শবিার কসর আমরা এগুশলসক অণ কাহয কসর র্াশক, এবং শকেু েমে 

আমরা এটি েসিতন ভাসবও কসর র্াশক না | শকন্তু ওশেশি আক্রান্ত বযক্তক্ত এই োধারণ 

শিন্তাগুশলর শবিাসরই শকেু ভুল যর্সক যাে যা যর্সক মাশনসে  যনওোর েমেযা দতরী হে | 

যবশিরভাে েমে এর শপেসন র্াসক অতযশধক িাশেত্বসবাধ এবং ক্ষশতর আিঙ্কা | ওশেশি 

যত আক্রান্ত  বযক্তক্তরা এই শিন্তাগুশলসক যসর্ষ্ট যবিী গুরুত্ব শিসে র্াসকন | এই 

শিন্তাগুশলর যবসড় যাওো প্রাধানয, উসিসের জন্ম যিে এবং তখন এই উসিে যর্সক 

যরহাই যপসত শবশভন্ন উপাে বযবহার করা হে যযমন তারা এই ধরসনর পদ্ধশত বযবহার 

কসর যযমন: েমস্ত অবসেিন-েৃটষ্টকারী অবিা এশড়সে িলা, কম্পাল িানগুশল কসর 

র্াকা, অনযসির যর্সক বারবার আশ্বাে িাইসত র্াকা, ইতযাশি | শেশবটি র প্রর্ম 

যেিনগুশলসত শেশবটির  েম্বসি শবস্তাশরত ধারণা যিওো হসে | পরবতীকাসল ওশেশি র 

উপেে ডগুশলসক শবস্তাশরত ভাসব শবসেষণ করা হে (যযমন নীসি যিওো আসে) এবং িুই 

ধরসনর যর্রাপী যকৌিল বযবহার করা হসে - এেপোর এেযাে যরেপন্স শপ্রসভনিনে 

এবং কেশনটিভ শরস্ট্রাকিাশরং (শিন্তার পুনে ডিন)। প্রর্মটিসত, (যযমন শনসি আসলািনা 

করা হসেসে,) উশিগ্নতাে আর অস্বক্তস্তসত অসভযে হসে যাে, যার ফসল েমসের োসর্ ওই 

এশক অবসেশেভ শিন্তাগুসলা আর যসর্ষ্ট অস্বক্তস্ত েৃটষ্ট কসরনা, আর মানুষটি তাসির 

েহসজই অণ কাহয করসত পাসর। শিতীে যকৌিলটিসত রুশেসক তার ভুল শিন্তা-ধারণ আর 

ভুল শবশ্বাে গুসলাসক শিনসত োহাযয করা হে, যাসত যে অনয েুিকর আর ইশতবািক 

ভাসব শনসজসির শিন্তা-ধারা যক অনুভব করসত পাসর।  

 

সবসহসভয়ার ধথরাসপর  ুজিিহ বযাখযা 

আমরা জাশন যয ওশেশি যত আক্রান্ত যবিীরভাে মানুষসিরই অবসেিান ও 

কমপালিন িুসিাই র্াসক। অবসেিান যর্সক যয অস্বক্তস্ত ও উশিগ্নিা দতশর হে, যেিা 



কমাসত কমপালিন গুসলা করা হে। যযসহতু োমশেক ভাসব কমপালিন অস্বক্তস্তসক 

কশমসে শিসত পাসর, যেই জসনয কমপালিন ক্রমি িাঙ্গা হসত র্াসক, আর প্রসতযক বার 

অবসেিান জাতীে শিন্তা মসন আেসলই বা এমন যকানও পশরশিশতসত যযখাসন মসন 

অবসেিান আেসত পাসর, কমপালিন করার েম্ভবনা অসনক যবসড় যাে। একেমসে 

যা অস্বক্তস্ত কমাবার জনয বযবহৃত হসতা, েমসের োসর্ যেই কমপালিন শনসজই বড় 

অস্বক্তস্তর কারণ হসে িা াঁড়াে। েহজ ভাসব বলসত যেসল, অবসেিান যর্সক 

কমপালিসনর েৃটষ্ট হে, আর যযসহতু অবসেিাসনর যর্সক দতশর হওো অস্বক্তস্ত,  

কমপালিন কশমসে যিে, যেই জসনয তার িীঘ ডিােী হে, আর এই বাসজ 

অবসেিান-কমপালিসনর িক্র যভসে যবরসনা যােনা।  

 

“এেসপািার আর যরেপন্স শপ্রসভনিন (ই॰আর॰শপ)” পদ্ধশতটির শভশে আসবসের 

“হযাশবিুসেিন” (অভযস্ত হওোর) তসত্ত্বর ওপসর, যা ওপসর উসিশখত ওই 

অবসেিান-কমপালিসনর িক্রটিসক ভােসত োহাযয কসর। তাহসল, “হযাশবিুসেিন” শক? 

এটি একটি পদ্ধশত যার িারা অবান্তর ভে আর বযবহারগুসলা শমশলসে যযসত পাসর, যশি 

ভে বা অস্বক্তস্ত দতশর করা পশরশিশত/ক্তজশনসের বার বার মুসখামুশখ হওো যাে। বারংবার 

ও অসনকখাশন েমে ধসর মুসখামুশখ হসল, মানুষটি ওই েকল অস্বক্তস্ত আর উশিগ্নতাে 

“হযাশবিুসেসিি হসত ” মাসন “অভযস্ত/খাপ খাইসে শনসত” পাসর। যার ফসল আসে যা যা 

ক্তজশনে/পশরশিশত ভে দতশর করসত পারত, তার আর ভে, অস্বক্তস্ত বা উশিগ্নিা: যকানিাই 

দতশর করসত পাসরনা। ওশেশি যত আক্রান্ত মানুসষরা শনসজসির ভে ও উশিগ্নতার োসর্ 

লসড়  কমপালিন কসর আর্বা যযই েকল পশরশিশত অবসেিান েৃটষ্ট করসত পাসর, 

যেই েকল পশরশিশত এশড়সে। উসটা ভাসব, শবসহশভোর যর্রাশপসত, রুশেসক ধীসর ধীসর 

ওই েকল উশিগ্নতা-েৃটষ্টকরা পশরশিশতর মুসখামুশখ করসত যিওো হে যাসত েমসের 



োসর্ যেই ওই অস্বক্তস্তসত অভযস্ত হসে যাে। এ োড়াও, রুেীসির উত োহ যিওো হে 

যকানও পশরশিশত এশড়সে না িলসত আর যকানও কমপালিসন অংিণ কহণ না করসত। 

কমপালিন না কসর কসর, অবসেিাসনর োসর্ যুক্ত র্াকা অস্বক্তস্ত শনসজ যর্সকই কসম 

যাে। একবার এই অস্বক্তস্তর োসর্ খাপ খাইসে শনসত পারসল (অভযস্ত হসল), অবসেিান 

ও কমপালিন গুসলা ও ধীসর ধীসর কমসত র্াসক।  

 

একটি উিাহরণ যনওো যাক। একজন রুেী যকানও িরজার হাতল ধরসলই বার বার 

হাত যধাে, অপশরষ্কার হসে যাওোর ভসে। যখনই যে হাত যধাে, তার অস্বক্তস্ত তাড়াতাশড় 

কসম যাে, শকন্তু যেিা োমশেক আর যেই এিাই অভযস্ত হওোর েুসযাে পােনা। যার 

ফসল, তার অপশরষ্কার হওোর ভে যর্সকই যাে আর তাসক অতযন্ত অস্বক্তস্তকর ও 

েমে-োসপক্ষ কমপালিন কসর যযসত হে, এই ভেিা যর্সক মুক্তক্ত যপসত (শিত্র ১)। 

শবসহশভোর যর্রাশপসত, মানুষটিসক বলা হসব িরজার হাতল ধরসত শকন্তু তারপর হাত 

না ধুসত। এিা করসল, তার অস্বক্তস্ত খুব যবসড় যাসব শকন্তু েমসের োসর্ শনসজ শনসজই 

আবার কসমও যাসব। এই পদ্ধশতিা বার বার অনুিীলন করসল, যেই এই অস্বক্তস্তিাে 

অভযস্ত হসে যাসব এবং আর যকানও কমপালিন করসব না। ক্রমি, তার অপশরষ্কার 

হওোর ভে কসম যযসত র্াকসব আর তার হাত যধাোর কমপালিন ও (শিত্র ২)।  

 



 

গ্রাফ ১: কমপাল্শান করার কারণে সাময়িক স্বস্তি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

               সমি প্রয়ি য়ময়নট 

  যয়ি রুগী অবণসশন জয়নি উণেণগর জনয কম্পাল্শান কণর থাণক িণব সস সাময়িক    

স্বস্তি অনুভব কণর য়কন্তু সসই স্বস্তিটট  সপণি হণল প্রয়িবার’ই  অবণসশন ‘এর প্রয়িস্তিিাি 

কম্পাল্শানটট করণি হণব 
 
 

 

গ্রাফ ২: অবণসশণনর প্রয়িস্তিিা স্বরূপ কমপাল্শানটট না করা উউণেগ ধীণর ধীণর কম    

হণি থাণক   হযায়বচ্য যণিশন) 

 

                সমি প্রয়ি য়ময়নট 

            যয়ি রুগী অবণসশণনর প্রয়িস্তিিা স্বরূপ কমপাল্শানটট না কণর িণব উণেগ 

য়নণজ সথণকই কম হণি থাণক যাণক ‘হযায়বচ্য যণিশন’ বলা হি| ‘হযায়বচ্য যণিশন’ হি 

সগণল রুগীণক অবণসশণনর প্রয়িস্তিিা স্বরূপ কমপাল্শানটট আর করণি হণি না  

                                                                            

উ
ণে

গ
 

উ
ণে

গ
 



ওসিসির লক্ষণ সিশ্লেষণ আর সিসিত্স্িার  কর িরর 

 

এই ধাপ গুললা প্রল াজন ওসিসির লক্ষণ সিস্তাসরত ভালি িুঝলত: 

 

১) সিস্তাসরত ভালি িমস্ত অিলিশান আর কমপালশন সললে ফেলা। 

২) িমস্ত পসরসিসত/জজসনি যা ফেলক অিলিশান আর কমপালশন আলস্ত/িাড়লত 

পালর: ফিগুললা সিনলত পারা আর ক্রমানুিালর িাজজল  ফেলা ‘িিলিল  কম 

অস্বজস্তকর’ ফেলক ‘িিলিল  ফিসশ অস্বজস্তকর’ অিসধ। 

৩) রুগী ফয িকল পসরসিসত/জজসনি এসড়ল  িললে, ফিই িম্বলেও সিস্তাসরত তেয 

ফযাগাড় করা উসিত। ফযমন, ফকানও রুগী হ ত পািসলক িােরূম িযিহার করলেনা 

কারণ ফি সনলজলক িা সনলজর জামা-কাপড়লক অতযাসধক ফধা া/পসরষ্কার করাটালক 

এসড়ল  িললত িা । পসরসিসত আর জজসনলির মত, সকেু সিন্তা িা সিত্র ও উসিগ্নতা, ভ  

আর অস্বজস্তর কারণ হল  দা াঁড়ালত পালর আর এগুললা ফেলক সকেু ‘সন ম-মাসেক’ 

কাজ-কলম ের িৃষ্টি হ । ফযমন, ‘ধম েসনন্দা’ জাতী  সিন্তা ফকানও মানুলের মলন আলস্ত 

পালর যসদ ফি ঠাকুর-ফদিতার েসি ফদলে িা মজন্দলর যা । এর ফেলক মুজি ফপলত, ফি 

মজন্দলর যাও া িা প্রাে েনা করা িে কলর সদলত পালর।  

৪) সকেু রুগীলদর ফক্ষলত্র, অিলিশান ও  কমপালশন শুধুমাত্র িাসড়লতই হ । এই 

তেযষ্টট েুিই গুরুত্তপূণ ে কারণ এলদর সিসকত্সিযা প্রা  পুলরাটাই িাসড়লত হিা দরকার, 

এিং তার জনয িাসক পসরিালরর িাহাযয েুি এ প্রল াজন। 

৫) ফশলে িলা দরকার, সকেু রুগীলদর অিলিসিভ ‘সন ম-মাসেক’ কাজকম ে ফিলড় যা  

কারণ তালদর পসরিালরর ফলালকরা অজালন্তই ফিগুললালক প্রশ্র  সদল  ফেলল িা 

ফিগুললার িালে সনলজর োপ োইল  ফন  (এলদরলক ‘প্রজি কমপালশন’ িলল, ফযমন 



িাসড়র ফলাক যেন রুসগর হল  সনলজরা িার িার হাত ফধা )। এই ফক্ষলত্র, পসরিালরর 

িমূ্পণ ে িাহাযয দরকার সিসকত্সিযার জনয। 

 

প্রােসমক ভালি, এটা রুগীলদর পলক্ষ জানা েুি গুরুত্তপূণ ে ফয ওসিসি অিুলে সিলহসভ ার 

ফেরাসপ শুরুলত সকেুটা অস্বজস্তর িৃষ্টি করলিই; সকন্তু এই অস্বজস্তটা একটু িজয করলত 

একজনলক ততসর োকলত হলি যসদ ফি সিসকত্সিযালত ভাল েল ফপলত িা । মানসিক 

ভালি ‘ই॰আর॰সপ’ ফত অভস্ত হলত সিসভন্ন মানুলের সিসভন্ন িম  লাগলত পালর। কারুর 

ফক্ষলত্র অস্বজস্তকর পসরলিলশর মুলোমুসে হও া প্রল াজন কম িমল র জলনয (ফযমন 

৩০ সমসনট), িাকীলদর ফক্ষলত্র হইত এটা িালর িালর অলনকটা িম  ধলর করলত হলত 

পালর (ফযমন ১-২ ঘণ্টা): তারপলরই উসিগ্নটা িা অস্বজস্ত কমা শুরু হলি। কমপালশন 

আর সন ম মাসেক কাজকম ে গুললা আলগ ফিলর যা , অিলিশান ফযলত আরও িম  

লাগলত পালর। ফিশীরভাগ রুগীই ১৫-২০ ঘণ্টা ‘ই॰আর॰সপ’র পলর ভাল েল ফদো । 

িমল র িালে সিসকত্সিযালত ভাল েল এর জনয ভাল হলত আর ইআরসপর প্রােসমক 

পয ো  একটু অস্বজস্ত িজয করলত িিার উদ্িুদ্ধ োকাটা েুিই প্রল াজন।   

 

ওসিসির সিসিত্স্িারশ্লি াসরিরশ্লরর ক স ির 

 

আমালদর িািারীর অসভজ্ঞতা িলল ফয পসরিালরর িাহাযয ও িমে েন ওসিসির 

সিসকত্িযল  েুি গুরুত্তপূণ ে ভূসমকা রালে। ওসিসি অিুেষ্টট পসরিালরর ওপর অলনক 

ভালি প্রভাি ফেলল। সিিাহ-কলহ ও সিিাহ-সিলেদ প্রা ই ফদো  ফয পসরিালরর ওপর 

কতটা িাপ ওসিসি িৃষ্টি করলত পালর। সকেু পসরিার তালদর কালেরজলনর অিুলের 

জনয সনলজলদর ফদােী মলন কলর। সকেু পসরিালরর এই সিেল  লজ্জা আর ফদাে-ফিাধ 



ফিলড় যা  যেন তার অনযলদর িললত ফশালন ফয: “এটা ওর ফকানও ফরাগ ন , ও শুধু 

একটা োরাপ িমল র মলধয সদল  যালে”; যার েলল পসরিার আরও অকারণ মলনালযাগ 

আর সন ম-কানুলন রুগীলদরলক িাধলত িা , ফযটা ক্ষসতকর। পসরিার মালঝ মালঝই 

িুঝলত পালরনা ফয এই অতযাসধক ‘সন ম-মাসেক’ কাজগুললা কী আিলল ফরাগ ফেলক 

হলে না ইো কলর করা হলে আরও ফিসশ নজর আর সন ন্ত্রণ লাভ করার জনয। 

ওসিসি ফরালগর প্রসত পসরিালরর যা যা প্রসতজক্র া হ , তা সতন রকলমর (তিজ্ঞাসনক 

পসরভাো ): ‘আলকালমালিষ্টটং’ পসরিার, ‘আন্টালগাসনিষ্টটক’ পসরিার ও ‘স্প্লিট’ 

পসরিার। সনলি প্রলতযকষ্টট আলাদা কলর ফিাঝালনা রল লে। 

 

‘আশ্লিরশ্ল রশ্লিট িং’ (মাসনল  ফনও া) পসরিালররা ফিশীরভাগ িম  েুি অনুমসতিূিক 

হ , রুগীর জীিলন েুি ফিসশ মাত্রা  জসড়ল  োলক আর রুগীলদর জীিলন অলনক 

িম লতই অনুপ্রলিশ কলর। পসরিালরর ফলালকরা রুগীলক িাহাযয কলর কমপালসিভ 

‘সন ম-কানুলন’ িাধা কাজ করলত যালত তালদর অস্বজস্ত কলম। এটা রুগীর িমিযা 

িাড়ালত ফতা পালরই, উপরন্তু পসরিালরও উসিগ্নতা িৃষ্টি কলর। অনয সদলক, 

‘আন্টরশ্ল রসিিট ি’ (সিলরাধী) পসরিাররা রুগীলদর ফকানও িমিযালতই সনলজরা 

জড়ালত িা না। তার অনমনী , সিজেন্ন, প্রসতকূল, িমাললািনা-মূলক ও শাজস্ত-মূলক 

িযিহার কলর োলক। পসরিালরর মলধয রাগ, ঝগড়া আর মালঝ মালঝ শাসররীক ভালি 

মারামাসর ও এই িমস্ত পসরিালর ফদো যা । ‘স্প্লি ’ (সিভি)পসরিালর সকেু ফলাক রুগীর 

িমিযার িালে অসতসরি জসড়ল  োলক সকন্তু িাসকরা সিজেন্ন ও প্রসতকূল োলক। এটা 

পসরষ্কার ফয এই সতনষ্টট ধরলনর পসরিালরর প্রসতজক্র া, ফকানটাই ওসিসির সিসকত্সিযা িা 

ভাল েলােললর িহা ক ন ।  

তাই, রুগীর পসরিালরর প্রল াজনমত যলেি িাহাযয প্রল াজন ওসিসির সিসকত্সিযার 



জনয, সিলশেত সিলহসভ ার ফেরাসপ শুরু করলত আর ওেুলধর ফদেভাল করলত। রুগী ও 

তার পসরিালরর ফকানও িদিয (ফয িহ-ফেরাসপি হলত পালর ‘ই॰আর॰সপ’ ফত) একিালে 

ই॰আর॰সপর নীসতগুললা আর উপা গুললা সশেলত পালর। পসরিালরর ফলালকর রুগী ফক 

ই॰আর॰সপ র ধাপগুললা সদল  ধীলর ধীলর উঠলত িাহাযয করলত পালর। এটা 

হািপাতাললর িাইলরও িাসড়লত ইআরসপ অনুশীললনর কালজ লাগলি। পসরিালরর 

িদিযলদর এটা মলন রাো উসিত ফয অিাস্তিসিত আশা (ফযমন সিত্র ৩ এ ফদোলনা) 

অকারণ আশাভঙ্গ আর সিসকত্সিযা ফেলক ফিসরল  যাও াড় কারণ হলত পালর। অনয 

সদলক, িষ্টঠক সিসকত্সিযালত উন্নসত ধীলর হ  আর রুগীর পসরসিসতর একটু ওপর-সনি 

হলতই োলক (ফযমন সিত্র ৪ এ ফদোলনা) আর এটা িুঝলত পারলল প্রলতযক পসরিারই 

ফিই িুেলগুললার তারীে করলত পারলি যা ধীলর ধীলর ফেরাসপর মাধযলম হলত োলক।  
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ওসিসি ররোগের সিছু ‘রিি’র উদোহরণ 

 

 একজন ২৫ বছর বয়সী গহৃবধূকক তার স্বামী ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ি হাসপাতাকে ড়নকয় 

এসকছ এই সমসযা ড়নকয় যে যস ঘন্টার পর ঘণ্টা হাত ধুকয় োয়। আকরা পরীক্ষা করকে 

যস জানায় যে যস ভয় পায় তার হাতদুক া অপড়রষ্কার আর তাই যস বার বার হাত যধায় 

োকত তার হাত পড়রষ্কার থাকক। ভদ্রমড়হো দরজার হাতে, যমকেকত পকি থাক 

জজড়নস, পুকরাকনা  াকার যনা , জানোর ধার, অকনযর বযবহার করা মগ আর বােড়ত: 

এসবড়কছু এড়িকয় চকেন। তার দা াঁত মাজকত প্রায় ৩০ ড়মড়ন  সময় োকগ কারণ তার 

ভয় হয় যে দা াঁত ড়কছুকতই পড়রষ্কার হকেনা। যেকহতু ড়তড়ন সারাক্ষণ পড়রছন্নতা ড়নকয় 

বযস্ত, যসকহতু প্রকতযক বার ড়তড়ন েড়দ ড়কছু ধকরন ো তা াঁর অপড়রষ্কার মকন হয় (যেমন 

দরজার হাতে, খাবার য বে, ড়চরুড়ন, সাবাকনর বাক্স, ইতযাড়দ), তা াঁর ২০-৩০ ড়মড়ন  

ধকর হাত ধুকত হয়। স্নান করার আকগ ড়তড়ন প্রায় ১-২ ঘণ্টা ধকর বাথরূম, বােড়ত, মগ, 

কে আর সাবান ও পড়রষ্কার করকত থাককন আর তারপর আকরা ২ ঘণ্টা ধকর স্নান 

ককরন। তা াঁর ভয় যে ড়তড়ন যনাোংরা-মুক্ত হকবননা, এই কারকণ ড়তড়ন বারোংবার শরীকর 

সাবান ঘষকত থাককন আর স্নান যসকর যবড়রকয় অতযন্ত ক্লান্ত হকয় পকিন। তা াঁর 

দইনজিন জীবনোত্রা আর কাজকম ম সবই পড়রষ্কার-পড়রছন্নতা যক ড়ঘকর, তাই ড়দকন 

অনয ড়কছু করার জনয ওনার কাকছ যকানও সময় থাককনা। যশষ ড়কছুড়দন ধকর, তা াঁর 

পড়রছন্নতা ড়নকয় অবকসশান এমন মাত্রা ড়নকয়কছ যে ড়তড়ন তা াঁর স্বামীকক যজার ককরন 

যে যকানও ড়কছু করার আকগ বার বার হাত যধায়ার জনয। ভদ্রমড়হো বুেকত পাকরন 

যে তা াঁর এই পড়রষ্কার থাকার বাড়তক অথ মহীন ও অতযাড়ধক, তবু ড়তড়ন এই সব ড়নয়ন্ত্রণ 

ককতম পাকরননা পরছন্দ উড়িগ্ন া আর অস্বজস্তর জনয।  

 



 একজন ৩০ বছকরর বযাঙ্ক-কমী ড়েড়ন কযাড়শয়ার ড়হকসকব কাজ করকতন, তা াঁর এই 

ড়িধা হকত থাকক যে ড়তড়ন গ্রাহককদর  াকা যদওয়ার আকগ ঠিক ককর গুকণ 

যদখকছননা। ওনার ড়িধা হকতই থাকক যে েত  াকা যদওয়া দরকার, তার যথকক উড়ন 

হয়ত যবড়শ বা কম  াকা ড়দকেন: েড়দ যবড়শ  াকা ড়দকয় থাককন তাহকে ড়তড়ন দায়ী 

হকবন আর েড়দ কম ড়দকয় থাককন তাহকে গ্রাহকরা তা াঁর ওপকর যচচাকমড়চ করকব। এই 

অন্তহীন ড়িধা তার কাজককম ম বাধা সৃঠি করকত শুরু করে। ড়বকশষত প্রকতযক মাকসর 

প্রথম সাপ্তাকহ েখন বযাকঙ্ক প্রচুর গ্রাহক হয়, তখন ড়তড়ন আরও অসুড়বধায় পিকত 

োগকেন। ভদ্রকোক  াকা যদওয়ার আকগ বার বার গুনকতন োর ফকে যোককরা  তা াঁর  

ধীরগড়ত আর অকম মণযতার জনয তা াঁর ওপর অসোংতুি হকয় যচচাকমড়চ করকত 

থাককো। বযাকঙ্কর মযাকনজার ও তা াঁকক সাবধান করকেন এবোং এই সব কারকণ ড়তড়ন 

অড়ফকস হাড়সর পাত্র হকয় দািাকেন। এই জনয ড়তড়ন প্রকতযকড়দন েজ্জাকত আর 

মানড়সক অবসাকদ ভুগকতন। আরও প্রশ্ন করকত জানা োয় যে শুকত োওয়ার আকগ 

ড়তড়ন দরজার তাো প্রকতযকড়দন ১০-১৫ ড়মড়ন  ধকর যদকখন। সমস্ত ইকেকঠিক 

সরঞ্জাম ও ড়তড়ন অকনকবার ককর খুঠ কয় যদকখন, োকত যসগুকো সব বন্ধ থাকক। এই 

‘যদখার’ আর ‘যগাণার’ ড়নয়ম-মাড়ফক অবকসশন তা াঁর পকক্ষ খুব অস্বজস্তর আর 

উত্ককণ্ঠাার কারণ হকয় দা াঁিাড়ছে কারণ ড়তড়ন বুেকত পারকতন যে এই ড়চন্তা গুকো 

পড়রষ্কার ভাকবই অতযাড়ধক ও অবান্তর।  

 একজন ১৬ বছর বয়সী ছাত্রকক এখাকন একজন যজনাকরে প্রযাকঠ শনার যরফার 

ককরড়ছকেন কারণ যস কখকনা সু্ককে সময় মত যেতনা। তার সু্ককে যেকত েত সময় 

োগকতা তার যথকক অকনক যবড়শ সময় োগকতা সু্ককের জনয ততড়র হকত। ওর বাবা-মা 

জাড়নকয়ড়ছে যে পিার য বকে বা সু্কে বযাকগ যেমন ভাকব জজড়নস সাজাকনা থাকক, 

তাকত ও কখকনা সন্তুি থাকতনা। প্রকতযকড়দন সকাকে যছকেঠ  প্রায় ২ ঘণ্টা ধকর সব 



জজড়নস যগাছাত, নাড়মকয় আবার যগাছাত আর তার ফকে অবশযই সু্ককে যদড়র হকতা। 

ওর বাবা-মা েড়দ ওকক তািা যদয় বা অনয যকউ েড়দ ওর ড়নজস্ব জজড়নকস হাত যদয়, ও 

প্রচি দুক্ষ যপত আর যরকগ যেত। এ াও জানা যগড়ছে যে প্রকতযকড়দন শুকত োওয়ার 

আকগ যছকেঠ  প্রায় এক ঘণ্টা ধকর ড়নকজর ড়বছানা ঠিক করত। যেকহতু সব ড়কছু 

একদম পড়রপাঠ  ককর রাখা আর যগাছাকনা ড়নকয় যস সারাক্ষণ এত  বযস্ত থাকত, 

যসকহতু পিাশুনা করার জকনয বা সু্ককের যহামওয়াকম করার জকনয তার কাকছ আর 

যকানও সময় পকি থাকতনা। োর ফকে, ধীকর ধীকর ক্লাকস তার ফে খারাপ হকত 

থাকক আর সু্ককের ড়শক্ষকরা নাড়েশ করা শুরু ককরন।  

 ২৩ বছকরর একজন চাষী েখনই যকানও মড়হোকক যদখকতন, তখনই তার যচাকখর 

সামকন বার বার যসই মড়হোঠ র নগ্ন ছড়ব যভকস উিত। এ া তা াঁর ড়নকজর মা, 

যবাকনকদর যদখকে বা অনযানয েুবতী যমকয়কদর যদখকেও হকতা। এই  অবাজিত ছড়ব 

যচাকখর সামকন আসকত, তা াঁর অতযন্ত অস্বজস্ত আর যদাষ যবাধ হকত োকগ। ক্রমশ 

ড়তড়ন মানড়সক অবসাকদ যভাগা শুরু ককরন এবোং আত্মহতযার ড়চন্তা ও মাথায় আকস। 

ভদ্রকোক যকানও মড়হোর ড়দকক আর তাকাকতন না, ড়নকজর মা-যবাকনকদর ড়দককও 

যদখকতন না, আর ক্রমশ যবড়শ যবড়শ ককর আোদা থাকা শুরু করকেন। যকানও 

সামাজজকও অনুষ্ঠাকন ড়তড়ন আর যেকতন না কারণ যসখাকন যকানও না যকানও 

মড়হোর সাকথ যদখা হকত পাকর। ড়তড়ন মকন মকন প্রাথ মনা আওরাকনা ও শুরু করকেন, 

ড়কন্তু নগ্ন ছড়ব যচাকখর সামকন ভাসা বন্ধ হকোনা। ওনার মানড়সক অবসাকদর ফকে 

আর একবার গোয় ফা াঁড়স ড়দকয় আত্মহতযার যচিা করার ফকে, ওনার বাড়ির যোককর 

ওনাকক এখাকন ড়চড়কত্কসযার জকনয ড়নকয় এসড়ছকেন। 

 একজন ২৬ বছর বয়সী ডাক্তাকরর মাকে মাকেই প্রবে ইো জনমাত অনযকদর 

ক্ষড়ত করার। এই ইোগুকোর ফকে তা াঁর প্রবে উড়িগ্ন া আর যদাষ-যবাধ হকতা, কারণ 



আদকত ড়তড়ন খুব বনু্ধত্ত-পূণ ম মানুষ ড়ছকেন। উড়ন েখন ওনার ২ বছর বকয়সী বাো 

যমকয়র সাকথ থাককতন, তখন এই ইোগুকো আরও প্রবে হকতা। ওনার ভয় হকত 

োগকে যে উড়ন হয়ত ওনার যমকয়কক ছুড়র ড়দকয় আঘাত করকবন, তাই বাড়ির যথকক 

সমস্ত ছুড়র সড়রকয় যফেকত উড়ন তত্কপর হকেন। ওনার যমকয়কক আঘাত করার ভয় 

অত াই তীব্র হে যে উড়ন যে যকানও ছুকতায় যমকয়কক ড়নকজর বাবা-মার কাকছ 

পাঠিকয় ড়দকতন আর যফরত আনকতন না। এই ডাক্তার ভদ্রমড়হো মন-ড়বজ্ঞানীর 

সাহােয ড়নকত এসড়ছকেন কারণ অকনক যচিা ককরও এই ইো গুকো তা াঁর মন যথকক 

োজেেনা আর এগুকো তা াঁর কাকজ বা াঁধা সৃঠি করড়ছে।  

 ২০ বছকরর একজন ইজঞ্জড়নয়াড়রঙ্গ ছাত্র হাসপাতাকে এসড়ছে ২ বছর ধকর ড়কছু 

অবাজিত ড়চন্তাকত যভাগার পকর। ওর মকন অকারকণ বার বার এই ড়চন্তা আস্ত যে ওর 

বাবা মারা যগকে কী হকব, ড়ক ড়ক পড়রবতমণ হকত পাকর তার ফকে, সাোংসাড়রক খরকচর 

ড়ক হইকব, ইতযাড়দ। এই সমস্ত ড়চন্তা এককর পর এক সাড়র ড়দকয় আসকত থাকত আর 

যশকষ ওর বাবার মৃতুযর ড়চন্তা  ায় একস যপৌছত যে া ভীষণ অস্বজস্তকর। যছকেঠ  

জানত যে ওর বাবার স্বাস্থ ভাে আকছ, শুধু মাকে সাকে যপক  এক ু আধ ু বযাথা হয়। 

যস ড়বশ্বাস করত যে এই সব ড়চন্তা গুকো ‘যবাকা’ আর অথ মহীন, ড়কন্তু তবুও ওকদরকক 

ড়নয়ন্ত্রণ করকত পারতনা।  

 ২৪ বছকরর এক যখত-মজরু এখাকন এসড়ছকেন এই সমসযা া ড়নকয়: ওনার মকন বার 

বিকদর যক আর ভগবান যক বাকজ কথা বোর/গাোগাে যদওয়ার তীব্র ইো আকস। 

এই ইো গুকো তখন আকস েখন উড়ন বিকদরকক যদকখন বা ভগবাকনর যকানও ছড়ব 

যদকখন বা মজন্দকরর কাছ ড়দকয় োন। এই ইোগুকোর ফকে উড়ন প্রচি ঘাবকি োন 

এবোং অস্বজস্ত যবাধ ককরন কারণ বাস্তকব উড়ন েকথি ধাড়ম মক মানুষ, ভগবান যক ভয় 

ককরন আর বিকদর সন্মান ককরন। উড়ন ড়নকজর যিা াঁ  দুক া যজাকর যচকপ রাখকতন 



এই ভয়কত যে উড়ন ড়কছু খারাপ কাি বকে যফেকবন, ড়কন্তু যস া ককরও উড়ন ওই ইো 

গুকোকক থামাকত পারকতননা। যশষকমষ উড়ন বিকদর সাকথ কথা বো যছকি 

ড়দকয়ড়ছকেন আর মজন্দকর ও যেকতননা। উড়ন এখাকন মন-ড়বজ্ঞানীকক যদখাকত 

এসড়ছকেন কারণ এই ইোগুেকক উড়ন আর বরদাস্থ্ত করকত পারড়ছকেন না।  

 একজন ২৭ বছকরর ভদ্রকোক একসড়ছকেন ২ বছকরর সমসযা ড়নকয়। ওনার যচাকখর 

সামকন প্রকতযক ড়দকনর ঘ না আর অনযানয যোকককদর সাকথ কা াকনা সময়, ওনার 

বান্ধবী, ইতযাড়দ  সব  ছড়বর মত বার বার যভকস উিত। ওনার মকন হকতা এই সমস্ত 

মানড়সক ছড়ব যমাক ও আনন্দদায়ক নয় আর এগুকোকক অবাজিত ও ড়বরজক্তকর 

মকন করকতন। উড়ন বার বার ড়নকজর মনকক বোর যচিা করকতন এইসকবর বযাপাকর 

না ভাবকত, ড়কন্তু যকানও োভ হতনা কারণ ওই ছড়বগুকো তা াঁর যচাকখর সামকন 

আসকতই থাকত।  

 ২২ বছকরর একজন ড়সড়কউড়রঠ  গাডম যদখাকত একসড়ছকেন ড়বরজক্তকর ড়কছু ড়চন্তার 

সমসযা ড়নকয়। উড়ন খবকরর কাগকজ ো পকিকছন বা যরড়ডকয়াকত ো শুকনকছন, যসই 

খবরগুকো ড়চন্তার আকার ড়নকয় বারোংবার তা াঁর মকন আসকতা। েড়দও খবরগুকো 

গুরুত্তপূণ ম ড়ছেনা, এই অপ্রাসড়ঙ্গক ড়চন্তাগুকো তা াঁর মাথায় আসকতই থাককতা। উড়ন 

ড়নকজর ভড়বষযকতর কথা বা অনয যকানও ঘ নার কথা যভকব ওই ড়চন্তাকদর যক বন্ধ 

করকত যচিা করকতন, ড়কন্তু ড়কছুক্ষণ পকরই যসগুকো আবার ড়ফকর ড়ফকর আসকতা।  

 

 

 

 

 



ওসিসি রে সিগের িোহোয্যর েগিয সিছু বই 

 

 যব্রন-েক (যজকে এম শয়ারত্জ) 

 দা ওড়সড়ড ওয়াকমবুক: ইওর গাইড  ু যব্রড়কোং েী েম অবকসড়সভ-কমপােশড়সভ 

ড়ডসঅডমার, ৩য় সোংস্করণ, যপপারবযাক (বূ্রস এম হাইমযান) 

 যব্রক েী েম ওড়সড়ড: ওভারকাড়মোং অবকসড়সভ-কমপােশড়সভ ড়ডসঅডমার উইথ 

ড়সড়বঠ  (ড়ফওনা চাল্লাককামকব, ড়ভকটাড়রয়া ওল্ডফীল্ড ও পে এম সযােকভড়স্কস) 

 ওড়সড়ড ইন ড়চেকেন এি এডকেকসণ্ ্স: আ কগড়নঠ ভ-ড়বকহড়ভয়ারাে ঠি কমন্ট 

(জন এস মাচম, কযাকরন মুকল্ল) 

 ঠিঠ োং ইওর ওড়সড়ড উইথ এক্সকপাশার আর যরসপন্স (ড়রচুয়াে) ড়প্রকভনশন যথরাড়প 

ওয়াকমবুক (ঠি কমন্টস দযা  ওয়াকম) যপপারবযাক (এেনা য়াড়দন, এডনা ড়ব যফায়া, 

যিড়স যক ড়েকনার ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ওসিসি রেশোসিটি (সবগশষজ্ঞ) সিসিি 

প্রগেযি মঙ্গিবোর িিোি ৯.০০িো রেগি দপুুর ১.০০িো 

সিমহযোন্স (NIMHANS) ও॰সপ॰সি (OPD) 

ররজেগেশি (িেুি িোম রিখোগিো) িিোি ১১.০০ িোয় বন্ধ হয় 

 

অনুগ্রহ ককর যে যকানও মঙ্গেবার সকাে ৯ ার সময় ওড়সড়ড ড়ক্লড়নকক আসুন। 

ড়নমহযান্স ওড়পড়ডর ড়বকশষজ্ঞ ড়ক্লড়নক গুকো যেই ব্লকক হয়, ওড়সড়ড ড়ক্লড়নক  ও 

যসখাকনই হয়। ওড়সড়ড ড়ক্লড়নক কাউন্টাকর ড়নকজর নাম অবশযই যরজজকেশন কড়রকয় 

ড়নন ডাক্তার যদখাকনার আকগ। অনুগ্রহ ককর আকগর সমস্ত ড়চড়কত্কসযার কাগজ-পত্র 

ড়নকয় আসকবন। েড়দ সম্ভব হয়, আকগর ডাক্তারবাবুর যথকক আপনার সমসযা ও 

ড়চড়কত্কসযার এক া যছা  সারাোংশ ড়েড়খকয় আনকত পাকরন। এই ড়ক্লড়নক এর কমীরা 

আপনাকক ড়বস্তাড়রত ভাকব যদখকবন। আপনার সমসযা ও যরাকগর পড়রড়স্থড়তর ওপর 

ড়নভমর ককর আপনার ড়চড়কত্কসযা ড়নণ ময় করা হকব ও ড়চড়কত্কসযার পড়রকবশ (হাসপাতাকে 

ভড়তম বা ওড়পড়ড ড়ভড়ত্তক) ঠিক করা হকব। 

 

েড়দ আপনাকক হাসপাতাকে ভড়তম হকত বো হয়, অনুগ্রহ ককর এই জজড়নসগুকো 

যখয়াে রাখকবন: 

১) হাসপাতকের ড়নয়মানুোয়ী যে যকানও একজন পড়রবাকরর যোককক রুড়গর সাকথ 

থাককত হকব। 

২) হাসপাতাকে যথকক ড়বকহড়ভয়ার যথরাড়প করাকত হকে, অন্তত ৬-৮ সপ্তাহ ভড়তম 

থাকার প্রকয়াজন।  

হাসপাতাকের খরচ জানকত, রুম/যবড পাওয়ার জনয ও যগস্ট-হাউকস ঘর পাওয়া 



োকব ড়কনা জানার জনয অনুগ্রহ ককর ড়নমহযান্স এর ওকয়ব যপজ (ওকয়বসাই ) 

যদখুন। 

 

সাধারণ তথয 

বাঙ্গাকোর শহর যরে যস্টশন যথকক ড়নমহযান্স প্রায় ৮ ড়ক॰ড়ম দরূ আর বাঙ্গাকোর 

এয়ারকপা ম যথকক প্রায় ৪৫ ড়ক॰ড়ম দরূ।  

বাস, যাজক্স ও অক া-ড়রক্সা যসবা উপড়স্থত রকয়কছ।  

 

যোগাকোগ করার তথয 

( যেশাে ওয়াডম/ইনকফাড়সস যগস্ট-হাউস/েক্ষী-ড়মত্তাে যগস্ট-হাউস এ ঘর ভািা 

যনওয়ার জনয: এই ঠিকানাকত যোগাকোগ করুন) 

 

যরড়সকডণ্ট যমড়ডকাে অড়ফসার 

ড়নমহযান্স, যহাসুর যরাড, 

যপাস্ট বযাগ নঃ ২৯০০, 

বাঙ্গাকোর ৫৬০০২৯ 

ইকমইে: rmo@nimhans.kar.nic.in 

য ড়েকফান: ০৮০-২৬৯৯৫২০৩/২৬৯৯৫২০৪ 

ফযাক্স: ০৮০-২৬৫৬২১২১  
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ওসিসি সিসিগির – িমীদি 

 

 

সশক্ষি ও িোক্তোর (িোইিোইটি) 

 ডাঃ  ওয়াই॰ ড়স॰ জনাধ মন যর্ডি, যপ্রাকফসর  

 ডাঃ  সুকরশ বারা মাথ, যপ্রাকফসর 

 ডাঃ  এ॰ শযামসুন্দর, অযাকসাড়শকয়  যপ্রাকফসর 

 ডাঃ ঠ ॰এস॰ জয়সূয় ম, অযাকসাড়শকয়  যপ্রাকফসর 

 ডাঃ নকরন ড়প॰ রাও, অযাকসাড়শকয়  যপ্রাকফসর 

 ডাঃ ড়স॰এন॰ জনাধ মনন, অযাড়সকস্টন্ট যপ্রাকফসর 

 

সশক্ষি ( সিসিিোি িোইগিোিেী )  

 ডাঃ যপৌেমী এম॰ সুধীর, অযাড়ডশনাে যপ্রাকফসর 

 ডাঃ এম॰ মনজেুা, অযাড়ডশনাে যপ্রাকফসর 

 ডাঃ ড়নড়তন আনন্দ, অযাড়সকস্টন্ট যপ্রাকফসর 

 

সশক্ষি (রিোসিয়োি ওয়োিক) 

 আর॰ ধনকসখারা পাজিয়ান, অযাড়ডশনাে যপ্রাকফসর 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

অবকসড়শভ-কমপােড়সভ ড়ডসঅডমার (ওড়সড়ড) একঠ  প্রচড়েত ও কম ম-ক্ষমতা নিকারী মানড়সক অসুখ। 

ড়স্কথ্কজােড়নয়া বা বাইকপাোর ড়ডসঅডমাকরর যথককও এঠ  দুগুন যবড়শ প্রচড়েত। যবশীরভাগ সমকয়ই ওড়সড়ড 

কম ধরা পকি আর তার ড়চড়কত্কসযা অসর্ণূণ ম যথকক োয়। ওড়সড়ড প্রায়ই বয়ঃসনজকাল কাকে প্রথম ধরা পকর োর 

ফকে যসই মানুষঠ র সারা জীবকন বাধা সঠৃি করকত পাকর। েড়দও অল্প বয়কস ওড়সড়ড যদখা যদয়, আক্রান্ত 

মানুষকদর খুব কমই যরাকগর শুরুর ড়দকক ড়চড়কত্কসযা পায়। ওড়সড়ডর বযাপাকর অকনক কুসনস্কার আর 

সঙ্কীণ মমন-ড়চন্তা ও রকয়কছ, োর ফকে সঠিক ড়চড়কত্কসযাকত অকনক যদড়র হকয় োয়। এই সমসযাকত আরও যোগ 

ককর এ া যে অকনক ডাক্তাররাই এঠ র েক্ষকণর সাকথ অপড়রড়চত, তাই যরাগ া ধরা পিকত আর সঠিক 

ড়চড়কত্কসযা হকত যদড়র হকয় োয়। ড়কন্তু, গত দুই দশক ধকর এই প্রচড়েত মানড়সক যরাগকক যবাো আর 

ড়চড়কত্কসযা করা অকনক া উন্নত হকয়কছ। যেই যরাগ াকক আকগ দুরাকরাগয বকে ধরা হকতা, এখন ‘যসর ড়নন 

ড়রআপক ক ইনড়হড়ব র’ (এসআরআই) আর কগড়নঠ ভ-ড়বকহড়ভয়ার যথরাড়পর মাধযকম যসই ওড়সড়ডর যথকক 

মুজক্ত অকনক সহজ হকয় যগকছ। ওড়সড়ডর জীব-তবজ্ঞাড়নক আর মানড়সক তত্ত্ব ড়ভড়ত্তক বযাখযাও অকনক াই 

যবকিকছ আর উন্নত হকয়কছ। ড়কন্তু, ওড়সড়ডর কারণ এই সমস্ত জীব-তবজ্ঞাড়নক আর ড়চন্তা-ড়ভড়ত্তক 

(কগড়নঠ ভ) তত্ত্ব ড়দকয় যবাোর পকি আর কাে মকড়র ড়চড়কত্কসযা থাকার পকরও, প্রায় ৪০% মানুষ সকন্তাষজনক 

উন্নড়ত যদখায়না। এ া প্রমাণ ককর যে এই যরাগঠ  সম্বকন্ধয অখকনা অকনক ড়কছু যবাো ও জানার বাড়ক। 

ড়নমহযান্স হাসপাতকের ‘ওড়সড়ড ড়ক্লড়নক’ বছকর প্রায় ৩০০-৪০০ নতুন রুগী আর প্রায় ২০০০ পুকরাকনা 

রুগীকদর  যদকখ ও ড়চড়কত্কসযা ককর। সারা যদকশর ড়বড়ভন্ন প্রান্ত যথকক রুগীকদর এখাকন পািাকনা হয় োরা 

‘ড়চড়কত্কসযা-প্রড়তকরাধী’ ওড়সড়ডকত আক্রান্ত। এই ড়বকশষজ্ঞ ‘ওড়সড়ড ড়ক্লড়নক’ প্রচুর গকবষনার কাকজর সকঙ্গও 

জড়রত, ো ড়বড়বধ জাতীয় ও আন্তজমাতীয় ড়বখযাত গকবষণা-পকত্র প্রকাশীত হকয়কছ। গকবষনার কাজকম ম মূেত 

এই সব ড়বষয় ড়নকয়: ওড়সড়ডর যফকনাকমকনােজজ (যরাকগর মানড়সক েক্ষকণর ড়বস্তাড়রত মূেযায়ন), ড়চড়কত্কসযা, 

যরাকগর গড়তপথ ও ফোফে, পড়রবাকরর জীন-গত বযাখযা, ড়নউকরা-ইকমজজোং ও যনউকরা-সাইককােজী।  

 

 

 

 

 


