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ইটিং ডিসঅি্ডার (খডাদ্ডাভডাসসর 
ররডাগ)
ইটিং ডিসঅি্ডার হচ্ছে মডানডসক স্ডাস্থ্য সমসথ্যডা যডা অস্ডাভডাডিক 
খডাদথ্যডাভডাচ্সর সডাচ্ে জড়িত। এর মচ্্থ্য েডাকচ্ত পডাচ্র খুি কম 
িডা অডতডরক্ত খডাওযডা অেিডা ওজন িডা শরীচ্রর আকৃডত ডনচ্য 
একডনডিষ্ট হচ্য পরডা । এই অভথ্যডাস গুরুতর এিিং প্ডাণঘডাতী হচ্ত 
পডাচ্র এিিং কডাচ্রডা কডাচ্রডা জীিচ্নর সকল ক্ষেচ্রে প্ভডাি ক্েলচ্ত 
পডাচ্র।

ইটিং ডিসঅি্ডার জীবনযডাপন সম্পড্্ত পছসদের র্ডান ডবষয় 
নডা অথবডা র্ডান ভুল খডাবডাসরর ্ডারসন এটডা হয় তডাও নডা, 
এবিং ডলঙ্গ, বয়স বডা সডািংস্কৃ ডত্ ররেক্ডাপট রভসদ রয র্উ এর 
অডভজ্ঞতডা লডাভ ্রসত পডাসর।

যডাচ্দর শরীচ্রর গঠন ডনচ্য খডারডাপ িডা ক্নডতিডাচক ভডািমূডত্ আচ্ে 
তডাচ্দর ইটিং ডিসঅি্ডার হওযডার ঝঁুডক ক্িডশ েডাচ্ক। আপডন ডক 
খডাচ্ছেন এিিং কতটডা িথ্যডাযডাম করচ্ত পডাচ্রন ক্স ডিষচ্য আপডন 
ডকভডাচ্ি ডচন্ডা এিিং পদচ্ষেপ শুরু কচ্রন ক্স ক্ষেচ্রেও এট একট 
ভূডমকডা পডালন করচ্ত পডাচ্র।1 এেডা়িডাও অচ্্রেডলযডার সিংস্কৃ ডত 
এিিং সমডাচ্জর সডাচ্ে মডাডনচ্য ক্নযডার জনথ্য ক্রমডাগত চডাপ েডাচ্ক, যডা 
এ়িডাচ্নডা কঠিন হচ্ত পডাচ্র। এটডা ডিচ্শষভডাচ্ি কঠিন হচ্ত পডাচ্র যখন 
সমডাচ্জর িচ্ল ক্দযডা একট ‘আদশ্’ শরীচ্রর গঠচ্নর সডাচ্ে আপডন 
মডানডানসই নডা হন।

ইটিং ডিসঅি্ডার শু্ু খডাচ্দথ্যর ডিষয নয। তডাচ্দর সডাচ্ে সডাচ্ে ক্য 
আচরণগত পডরিত্ন হয তডা ক্মডাকডাডিলডার িথ্যিস্ডা িডা ডনযন্ত্রণ 
অনুভি করডার একট উপডায হচ্ত পডাচ্র। ইটিং ডিসঅি্ডার প্ডাযই 
উচ্বেগ, পথ্যডাডনক ডিসঅি্ডার এিিং অিচ্সডসভ-কমপডালডসভ 
ডিসঅি্ডাচ্রর পডাশডাপডাডশ ষেডতকর পদডাে্ িথ্যিহডাচ্রর মত সমসথ্যডা 
গুচ্লডার সডাচ্ে একসডাচ্ে হচ্ত পডাচ্র। উচ্বেগ তেথ্যপডাতডায উচ্বেগ 
সম্পচ্ক্ আচ্রডা তেথ্য পডাওযডা যডায।

ডিডভন্ন ্রচ্নর ইটিং ডিসঅি্ডার আচ্ে। অচ্্রেডলযডায প্চডলত 
ডতনট ডিসঅি্ডার হল:

ডবঞ্জ ইটিং ডিসঅি্ডার - এই সময যখন ক্কউ ডনযন্ত্রচ্ণর িডাইচ্র 
স্ল্প সমচ্যর মচ্্থ্য অডতডরক্ত খডায এিিং ডনযডমতভডাচ্ি তডা করচ্ত 
িডা্থ্য হয।

বুডলডিয়ডা নডাসভ্ডাসডা - এই সময ক্কউ অস্ডাস্থ্যকর খডািডার চচ্ক্রর 
মচ্্থ্য পচ়্ি যডায, তডারপর িডম কচ্র, উচ্পডাস েডাচ্ক, অডতডরক্ত 
িথ্যডাযডাম কচ্র অেিডা অডতডরক্ত খডাওযডার েচ্ল ভডারসডামথ্য করচ্ত 
হজডম জডাতীয ওষু্ গ্রহণ কচ্র।

অ্ডাসনডাসরডসিয়ডা নডাসভ্ডাসডা - এই সময ক্কউ পয্ডাপ্ত পডরমডাচ্ণ নডা 
ক্খচ্য এিিং/অেিডা অডতডরক্ত িথ্যডাযডাম কচ্র শরীচ্রর ওজন যতটডা 
সম্ভি কম রডাখডার ক্চষ্টডা কচ্র। তডাচ্দর শরীচ্রর প্ডত একট ডিরূপ 
দষৃ্টিভডগি েডাকচ্ত পডাচ্র এিিং তডারডা মচ্ন কচ্র ক্য তডাচ্দর শরীচ্রর 
গঠন যতটডা হওযডা উডচৎ তডার ক্চচ্য ি়ি।
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অন্ডান্ ডনডদ্ষ্ট খডাওয়ডা (বডা ইটিং) এবিং খডাওয়ডাসনডার (বডা 
ডিডিিং) ডিসঅি্ডার - এই সময যখন আপনডার অনথ্যডানথ্য খডাদথ্যডাভডাস 
জডনত অসুচ্খর ডকেু লষেণ েডাকচ্ত পডাচ্র, এিিং খুি ষেডতকর 
খডাদথ্যডাভডাস এিিং আপনডার শরীর সম্পচ্ক্ ডচন্ডা েডাচ্ক।  

লক্ষ্ণণসিূহ:
ইটিং ডিসঅি্ডার অসুচ্খর লষেণ িথ্যডক্তডিচ্শষ এিিং ডক ্রচ্নর 
ইটিং ডিসঅি্ডার তডার উপর ডভডত্ত  কচ্র ডিডভন্ন প্কডাচ্রর হয।  এই 
লষেণগুচ্লডার সডাচ্ে সঠিকভডাচ্ি ডমল নডা হওযডার মডাচ্ন এই নয ক্য 
কডাচ্রডা ইটিং ডিসঅি্ডার ক্নই, তচ্ি ডকেু সডা্ডারণ উপসচ্গ্র মচ্্থ্য 
রচ্যচ্ে:

• অডনযডন্ত্রত উপডাচ্য অল্প সমচ্যর মচ্্থ্য খুি কম খডািডার খডাওযডা 
িডা প্চুর পডরমডাচ্ণ খডািডার খডাওযডা 

• খডািডার ডনচ্য খুি কচ্ঠডার অভথ্যডাস, আচডার-অনুষ্ডান িডা রুটচ্ন 
েডাকডা

• আপনডার শরীচ্রর ওজন এিিং আকৃডত ডনচ্য ডচডন্ত হচ্য 
অচ্নক সময িথ্যয করডা

• ক্মজডাচ্জর পডরিত্ন

• খডাওযডার পর ইছেডাকৃতভডাচ্ি িডম করডা

• খডািডার সম্পডক্ত সডামডাডজ কডায্কলডাপ িডা অনুষ্ডানডাডদ এ়িডাচ্নডা 

• সডামডাডজক ক্গডাষ্ঠী ক্েচ্ক , ক্য শখগুচ্লডা আচ্গ আপডন উপচ্ভডাগ 
করচ্তন ক্সগুচ্লডা ক্েচ্ক, অেিডা পডাডরিডাডরক জীিন ক্েচ্ক 
ডনচ্জচ্ক গুটচ্য ক্েলডা 

• শডারীডরক লষেণ ক্যমন হজচ্মর সমসথ্যডা িডা কডাচ্রডা িযস এিিং 
উচ্চতডার জনথ্য ওজন খুি ক্িডশ িডা কম

্ডারণসিূহ:
ইটিং ডিসঅি্ডার জটল মডানডসক স্ডাস্থ্য সমসথ্যডা যডা ডিডভন্ন ডজডনচ্ষর 
সমষ্টিগত কডারচ্ণ হচ্ত পডাচ্র। এর মচ্্থ্য েডাকচ্ত পডাচ্র ক্জচ্নটক্স, 
হরচ্মডাচ্নর পডরিত্ন, এিিং মডানডসক িডা সডামডাডজক কডারণ ক্যমন 
আত্মডিশ্ডাস িডা আত্মসম্ডাচ্নর অভডাি, ডনখুঁত হওযডা চডাই এমনটডা 
খুঁচ্জ ক্ি়িডাচ্নডা, সমসথ্যডা ক্যমন উত্তথ্যক্ত করডা, অেিডা স্কু ল িডা কডাচ্জর 
অসুডি্ডা।

সিংস্কৃ ডতর মচ্্থ্য সিংঘডাত শরীচ্রর প্ডত অসচ্ন্ডাষ িডা ইটিং 
ডিসঅি্ডাচ্রর ঝঁুডক িডা়িডাচ্ত পডাচ্র। CALD পটভূডম ক্েচ্ক আসডা 
িথ্যডক্তচ্দর জনথ্য অনথ্যডানথ্য ঝঁুডকর কডারণগুচ্লডার মচ্্থ্য রচ্যচ্ে:

• আকৃডত এিিং আকডাচ্রর ডিষচ্য পডাশ্ডাতথ্য আদচ্শ্র দীঘ্চ্মযডাদী 
সিংস্পচ্শ্ আসডার েচ্ল আত্মসম্ডান কচ্ম ক্যচ্ত পডাচ্র এিিং 
ইটিং ডিসঅি্ডার হওযডার ঝঁুডক ক্িচ়্ি ক্যচ্ত পডাচ্র।

• অডভিডাসচ্নর চডাপ এিিং একট নতুন সিংস্কৃ ডতর সডাচ্ে খডাপ 
খডাইচ্য ক্নওযডার ক্চষ্টডা ইটিং ডিসঅি্ডার ডিকডাচ্শ অিদডান রডাখচ্ত 
পডাচ্র।

1  Body image disorders - Butterfly Foundation - https://butterfly.org.au/body-image/can-
body-image-issues-be-serious/body-image-disorders/
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• সডািংস্কৃ ডতক এিিং রডাজননডতক শরণডােথী যডারডা ক্পডাস্ট-ট্রমডাটক 
ক্্রেস ডিসঅি্ডাচ্র ভুগচ্েন তডাচ্দর ইটিং ডিসঅি্ডার হওযডার 
ঝঁুডক আচ্ে।2 

সহডায়তডা পডাওয়ডা:
ইটিং ডিসঅি্ডাচ্রর কডায্করভডাচ্ি ডচডকৎসডা করডা ক্যচ্ত পডাচ্র। 
প্ডােডমক হস্তচ্ষেপ সি ইটিং ডিসঅি্ডার ডচডকৎসডায ভডাচ্লডা েল 
ক্দয। সুস্ হচ্ত কচ্যক মডাস িডা িের লডাগচ্ত পডাচ্র, ডকন্তু ক্িশীরভডাগ 
মডানুষ সুস্ হচ্য যডায। 

আপডন যডদ ডনচ্জচ্ক ডনচ্য অেিডা ডপ্যজচ্নর খডাওযডার সমসথ্যডা 
ডনচ্য উডবেগ্ন হচ্য েডাচ্কন, তডাহচ্ল দযডা কচ্র আপনডার িডাক্তডাচ্রর 
সডাচ্ে ক্যডাগডাচ্যডাগ করুন । আপনডার িডাক্তডার ইটিং ডিসঅি্ডাচ্রর 
ডচডকৎসডায ডিচ্শষজ্ঞ নডাও হচ্ত পডাচ্রন, ডকন্তু তডারডা আপনডার ইটিং 
ডিসঅি্ডাচ্রর েচ্ল ক্য লষেণগুচ্লডা ক্দখডা ডদচ্যচ্ে ক্সগুচ্লডার 
পরীষেডা করচ্ত সষেম হচ্িন এিিং তডারপর আপনডাচ্ক ডিচ্শষজ্ঞ 
ইটিং ডিসঅি্ডার সডাডভ্চ্স ক্রেডার করচ্ত পডারচ্িন।

ডিড্ৎসডাঃ
ইটিং ডিসঅি্ডাচ্রর ডচডকৎসডা এিিং িথ্যিস্ডাপনডার জনথ্য ডিডভন্ন পদ্ধডত 
আচ্ে এিিং সিচ্চচ্য যেডাযে পদ্ধডত ইটিং ডিসঅি্ডাচ্রর ্রন এিিং 
তীব্রতডার উপর ডনভ্র কচ্র, এিিং ক্রডাগীর িথ্যডক্তগত পডরডস্ডত এিিং 
পেচ্দের উপর ডনভ্র কচ্র। 

ডচডকৎসডার মচ্্থ্য েডাকচ্ত পডাচ্র: 

• একট ডনডদ্ষ্ট সমচ্যর মচ্্থ্য ডনযডমত বিঠচ্ক একজন মডানডসক 
স্ডাস্থ্য ক্পশডাদডাচ্রর সডাচ্ে আপনডার ডচন্ডা, অনুভূডত এিিং 
আচরচ্ণর মডা্থ্যচ্ম কডাজ করডার জনথ্য আলডাপ আচ্লডাচনডার 
মডা্থ্যচ্ম ডচডকৎসডা।

• সুষম এিিং সচ্চতন খডাদথ্যডাভডাচ্স সহডাযতডা করডার জনথ্য একজন 
িডাচ্যটডশযডাচ্নর সডাচ্ে খডাদথ্যডাভডাস ডশষেডা। 

• আলডাপ আচ্লডাচনডার মডা্থ্যচ্ম ডচডকৎসডার পডাশডাপডাডশ ডিষণ্ণতডা 
এিিং উচ্বেচ্গর অনুভূডত কমডাচ্ত ওষু্ িথ্যিহডার করডা ক্যচ্ত 
পডাচ্র। 

• আপনডার িডাক্তডার আপনডার হডাচ়্ির স্ডাস্থ্য পরীষেডা করডার জনথ্য 
এক্স-ক্র করচ্ত পডাচ্রন কডারণ দীঘ্ সময ্চ্র কম ওজচ্নর 
কডারচ্ণ হডাচ়্ির শডক্ত কচ্ম ক্যচ্ত পডাচ্র।

• যডাচ্দর ডচডকৎসডা ঝঁুডক আচ্ে তডাচ্দর জনথ্য হডাসপডাতডাচ্ল ভডত্র 
প্চ্যডাজন হচ্ত পডাচ্র।

ইটিং ডিসঅি্ডার ক্রডাগীর পডরিডাচ্রর সদসথ্য এিিং িনু্িডান্ি প্ডাযই 
ডিভ্ডান্ এিিং ডিষণ্ণ ক্িডা্ করচ্ত পডাচ্রন। সমে্ন এিিং ডশষেডার 
পডাশডাপডাডশ সমডাজ পয্ডাচ্য ভডালভডাচ্ি িুঝচ্ত পডারডা, ডচডকৎসডার 
একট গুরুত্বপূণ্ অিংশ।

মডানডসক স্ডাচ্স্থ্যর িথ্যডাপডাচ্র সহডাযতডা ক্খঁডাজডার জনথ্য আপনডার 
িডাক্তডারচ্ক ডদচ্যই শুরু করডা ভডাচ্লডা। Getting Professional 
Mental Health Help (ক্পশডাদডার মডানডসক ডচডকৎসডা সহডাযতডা 
প্ডাডপ্ত)  এই ডসডরচ্জ ক্য েথ্যডাক্টডসট িডা তেথ্যপডাতডা রচ্যচ্ে তডাচ্ত 
ক্পশডাদডার সহডাযতডার িথ্যডাপডাচ্র আচ্রডা তেথ্য রচ্যচ্ে। 

আপডন িডাটডারফ্ডাই নথ্যডাশনডাল ক্হল্পলডাইচ্নও ক্যডাগডাচ্যডাগ করচ্ত 
পডাচ্রন। িডাটডারফ্ডাই েডাউচ্ডেশন জডাতীয পয্ডাচ্যর একট দডাতিথ্য 
সিংস্ডা যডা ঐ সকল অচ্্রেডলযডানচ্দর জনথ্য যডারডা ইটিং ডিসঅি্ডার 
এিিং শরীচ্রর ভডািমূডত্ সমসথ্যডায আক্রডান্, এিিং তডাচ্দর পডরিডার, 
িনু্ এিিং সমডাজ যডারডা তডাচ্দরচ্ক সমে্ন ক্যডাগডায। তডারডা তেথ্য প্দডান 
কচ্র, স্ডাস্থ্য ক্পশডাদডারচ্দর ক্রেডাচ্রল ডদচ্য পডাঠডায এিিং কডাউচ্সেডলিং 
প্দডান করচ্ত পডাচ্র। ক্যডাগডাচ্যডাগ করুন:

• Butterfly.org.au
• অনুিডাদ ক্সিডার জনথ্য: 131 450 নম্বচ্র ক্েডান করুন এিিং 

িডাটডারফ্ডাই েডাউচ্ডেশচ্নর ক্হল্পলডাইচ্ন সিংযুক্ত করচ্ত িলুন

• ওচ্যিচথ্যডাট এিিং ইচ্মইল ক্সিডাও আচ্ে

আপনডার যডদ এখন সডাহডাসয্র রেসয়ডাজন হয়
আপডন যডদ মচ্ন কচ্রন  ক্কউ ডনচ্জর িডা অনথ্যচ্ক আঘডাত করচ্ত 

পডাচ্র তচ্ি জরুডর সহডাযতডা ডনন

জরুডর পডরসষবডাগুসলডাসত রিডান ্রুন

ট্রিপল ডজচ্রডা (000) িডাযডাল করুন)

লডাইিলডাইন-এ রিডান ্রুন

13 11 14 -এ িডাযডাল করুন

এই ি্ডাক্টশীট সম্পড্্ত
এই তেথ্যগুচ্লডা ডচডকৎসডা ক্সিডা নয। এট সডা্ডারণ তেথ্য এিিং এচ্ত 
আপনডার িথ্যডক্তগত,  শডারীডরক,  মডানডসক অিস্ডা অেিডা মডানডসক স্ডাচ্স্থ্যর 
প্চ্যডাজনীযতডা এই ডিষযগুচ্লডাচ্ক আনডা হযডন । আপনডার ডনচ্জর অেিডা 
অনথ্য কডাচ্রডা ক্রডাগ ডনণ্য অেিডা ডচডকৎসডা করডার জনথ্য এই তেথ্যকডণকডা 
িথ্যিহডার করচ্িন নডা এিিং এখডাচ্ন েডাকডা তচ্েথ্যর কডারচ্ণ কখচ্নডাই ডচডকৎসডা 
সিংক্রডান্ উপচ্দশ উচ্পষেডা  করচ্িন নডা অেিডা স্ডাস্থ্য ক্সিডা ডনচ্ত  ক্দডর 
করচ্িন নডা । ক্য ক্কডান ডচডকৎসডা সিংক্রডান্ প্শ্ন একজন ক্যডাগথ্যতডাসম্পন্ন 
স্ডাস্থ্য ক্সিডাদডানকডারী ক্পশডাজীিীর কডাচ্ে ডসদ্ধডাচ্ন্র জনথ্য পডাঠডাচ্নডা উডচত । 
আপনডার ক্কডান সচ্দেহ েডাকচ্ল সি সময ডচডকৎসডা  উপচ্দশ ডনন।

সূত্র

Butterfly Foundation - Body image disorders - Butterfly 
Foundation -    
https://butterfly.org.au/body-image/can-body-image-
issues-be-serious/body-image-disorders/

Butterfly Foundation - People from multicultural 
communities - Butterfly Foundation -  
https://butterfly.org.au/eating-disorders/who-does-it-
affect/people-from-multicultural-communities/ 
Mental Health Foundation UK.  – Eating disorders -  
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/e/eating-
disorders
এই তেথ্যপরেট Embrace Multicultural Mental Health’s CALD 
Mental Health Consumer এিিং ক্কযডার গ্রুচ্পর সদসথ্যচ্দর বেডারডা 
জডানডাচ্নডা হচ্যচ্ে। 

তেথ্যপরেট বতরী কচ্রচ্ে:

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

2  People from multicultural communities - Butterfly Foundation - https://butterfly.org.au/
eating-disorders/who-does-it-affect/people-from-multicultural-communities/
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