
নটা সৰল ��পত 
�যাগা�ক মানিসক 
�া��ৰ িবকাশ
�া��বান জীৱন এটাৰ বােব �ভাৱশালী 
অভ�াসসমহূ

সশ� বল �মিডেকল কেলজৰ 
অংশীদািৰ�ৰ �সেত

ভাৰত চৰকাৰৰ �ধান �ব�ািনক উপেদ�াৰ 
কায� ালয় 



িনয়িমত ব�ায়াম কিৰব
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মানিসক আৰু 
শািৰৰীক �া��ক 
উ�ত কিৰবৈল, 
�িতিদেন এই সৰল 
��পসমূহ কৰক

�িতিদেন পয� া�ৈক �ব সুৰা আৰু িনচাযাতীয় 
�ব�ক ত�াগ কৰক

সামািজক স�� বনাওঁকধ�ান কৰক িডিজেটল িমিদয়া িতিভ 
আিদৰ ব��হাৰক সীিমত কৰক

পুি�কৰ আহাৰ খাওঁকনতুন �কৗশল িশকক �কৃিতৰ �সেত জিৰত হওঁক
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১. �িতিদেন পয� া�ৈক �ব • শা�, আ�াৰ আৰু ভাল বতাহযু� �কাঠা এটাত �ব

• �শাৱাৰ এটা িনয়িমত সময় ৰাখক, আৰু �িতিদেন এেকটা সময়েতই 
�বৈল আৰু সাৰ পাবৈল �চ�া কিৰব

• �শাৱাৰ আগেত সুৰা, কিফ বা অন� উে�জক পদাথ� নাখাব

• িনয়িমতভােব ব�ায়াম আৰু শািৰৰীক গিতিবিধ কৰা �লাকসকলৰ 
গভীৰ আৰু আৰামদায়ক �টাপনী আেহ

• �বৈল �লাৱাৰ �ক আগেত িতিভ বা �ফানৰ ব��হাৰ নকিৰব

�টাপনী কমা

                      অ�সাদ

�টাপনী কম �হাৱাই ব�ি�সকলক �কেনৈক �ভািবত কেৰ

৭-৮ ঘ�া       ১০ ঘ�া 
বয়�ই অিতকেমওঁপয� া� �টাপনীৰ মা�া

(�িতৰািত �টাপনীৰ ঘ�া)
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শৰীৰ আৰু মগজুক আৰাম িদবৈল �িতিদেন 
পয�া�ৈক �ব লােগ । অপয�া� �টাপনীৰ বােব 
মানিসক অ�সাদ বৃি� হয়

�দিনক গিতিবিধক 
�মেনজ কিৰবৈল 

অসমথ� 

ব�ি�গত 
�মতা কম 

�হাৱাৰ অনুভৱ

িচ�া/
অ�সাদৰ বৃি�

িশ�েৱ অিতকেমওঁ
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এস�াহত                  মধ�ম-তী�তা বা  
অত�ািধক তী�তাৰ �সেত এৰ’িবক শািৰৰীক 
গিতিবিধ কিৰব লােগ

বেয়ােজ�সকেল সে�ালন বৃি� কিৰবৈল আৰু 
শি�হীনতাক �ৰাধ কিৰবৈল, স�াহত 
           শািৰৰীক গিতিবিধ কিৰব লােগ

২. িনয়িমত ব�ায়াম কিৰব

�া�বয়�

বেয়ােজ�

িব� �া�� সংগঠনৰ ব�ায়াম স��ীয় অনুেদশ:

ব�ায়াম

িনয়িমতভােব ব�ায়াম কৰা 
ব�ি�েয়, কম মানিসক সমস�াৰ 
অনুভৱ কেৰ, ব�ায়াম নকৰা 
ব�ি�সকলতৈক
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অিধক মানিসক 
সমস�াৰ �বাজা

কম মানিসক 
সমস�াৰ �বাজা

ব�ায়াম নকৰা

�িতিদেন               মধ�মৰ পৰা অত�ািধক 
তী�তাৰ �সেত শািৰৰীক গিতিবিধ কিৰব লােগ

ল’ৰা-�ছাৱালী

১৫০ িমিনট ৭৫ িমিনট

৬০ িমিনট

৩ িদন
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সুৰা আৰু িনচাযাতীয় �ব�ৰ �সৱেন মানিসক �া��ৰ সমস�াসমূহ বৃি� কেৰ, ইয়াৰ ওপৰত 
িনভ� ৰতাৰ ঋণা�ক চ� এটাৰ সৃি� কেৰ

* িনচা মুি�ৰ িবষেয় সিবেশষ: NIMHANS document

এেন�ৱা পিৰি�িত আৰু �লাকৰ পৰা �ৰত থািকব িযেয় ইয়াৰ লালসাক 
বৃি� কেৰ
মানা কিৰবৈল িশকক । ব�ুসকেল �জাৰ কৰাৰ�াৰা �ভািবত নহ’ব
সামািজক আৰু ৰচনা�ক গিতিবিধত মেনািনেৱশ কৰক

সুৰা/িনচাযাতীয় �ব�ৰ অপব�ৱহােৰ ব�ি�সকলক �কেনৈক �ভািবত কেৰ

৩. সুৰা আৰু িনচাযাতীয় �ব�ক ত�াগ 
কৰক

মানিসক �া��ৰ 
সমস�াসমূহ

সুৰা/িনচাযাতীয় 
�ব�ৰ �সৱন

িকছু সময়ৰ বােব সকাহ 
পায় িক� পুনৰ মানিসক 

সমস�াৰ বৃি�

সুৰা/িনচাযাতীয় 
�ব�ৰ অিধক �সৱন
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৪. ধ�ান কৰক ক’িভদ-১৯ মহামাৰীৰ �সেত যুিজবৈল 
NIMHANS �াৰা বেনাৱা �যাগা ��ণীৰ 
(NICY) �ক�ত আপুিন যাব পােৰ: 
https://nimhansyoga.in/

Building Positive Mental Health_Off ce of the Principal Scientif c Adviser, GOI 6 

ধ�ান কিৰবৈল এক আৰামদায়ক �ানত বহক 
বা �শাৱক, আেপানাৰ চ��টা ব� কৰক, 

লােহ লােহ উশাহ লওঁক আৰু িনজৰ উশাহৰ 
ওপৰত ধ�ান �ক�ীত কিৰবৈল �য়াস কৰক

�যাগচচ� াৰ �কৗশলসমূহ—আসন, �াণায়ম আৰু ধ�ান— মানিসক �া��ৰ উ�িত 
কেৰ । �িতিদেন অিতকেমওঁ ১৫ িমিনটৰ বােব ধ�ান কৰক, আৰু লগেত অলপ 
আসেনা কৰক । মনত ৰািখব, �মাহৈল িনয়িমত ধ�ান আৰু আসন কিৰ থকাৰ 
পাছত এই আচৰণ অভাসৈল পিৰণত হ’ব ।
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৫. সামািজক স�� বনাওঁক
পিৰয়ালৰ সদস� আৰু ব�ুসকলৰ �সেত সময় অিতবািহত কৰক আৰু �সই সমস�াসমূহৰ িবষেয় 
��ৈক কথা পাতক যাৰবােব আপুিন িচি�ত থােক । অথ�পূণ� সামািজক স��ই মানিসক �া��ক 
উ�ত কেৰ ।

• আনক িনজৰ কথা ভগাব আৰু আনৰ কথা �িনব
• সকেলােৰ �িত দয়াভাব আৰু সহানুভূিতৰ ভাৱনা ৰািখব
• পিৰয়ালৰ সদশ�/ব�ুসকলক িনয়িমত লগ কিৰব আৰু কথা পািতব
• যিদ বািহৰৈল যাব �নাৱােৰ �তে� কল বা িভিদঅ’ চাটত কােন� কৰক
• িনজৰ পচ�ৰ সংগীতৰ আন� লওঁক
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সামািজক 
স��

িচ�া/অ�সাদ 
কম কেৰ

সামািজক িব�াস আৰু 
সহেযাগ বৃি� হয়

মানিসক �া��ক 
উ�ত কেৰ

i i

সামািজক সহেযােগ �কেনৈক মানিসক �া��ক সমথ�ন কেৰ



৬. নতুন �কৗশল িশকক
নতুন �কৗশল িশিকেল আ�িব�াস আৰু আ�স�ান বৃি� হয় । ইয়াৰ পৰা 
উে�শ�ৰ ভাৱনা সৃি� হয়, িযেয় সকাৰা�ক ভাৱনাক বৃি� কেৰ যাৰ�াৰা 
মগজু স�ম হয় ।
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মেনাৰ�ন আৰু �খল-�ধমািলযু� গিতিবিধত 
মেনািনেৱশ কৰক । সৰু সৰু অনুভেৱওঁ সুিখ ভাৱনাৰ 

সৃি� কেৰ যাৰ�াৰা স�ূণ� �া��ৰ বৃি� হয় ।

নতুন �কৗশল 
িশকক �যেন—িশ� কলা, 
িচ�কািৰতা, গান �গাৱা, 

নৃত�, খাদ� ৰ�া, 
ক’িডং ইত�ািদ



৭.িডিজেটল িমিদয়া িতিভ আিদৰ 
ব��হাৰক সীিমত কৰক

• সামািজক িমিদয়াৰ �সৱনক সীিমত কৰক
    • িতিভ/অনলাইন বাতিৰ আিদক সীিমত সময় িদয়ক

    • িমিদয়াক অিধক সময় িদয়াৰ সলিন মানুহৰ লগত কথা পাতক
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িমিদয়াৰ 
অত�ািধক 
�সৱন

িমিদয়াৰ অত�ািধক �সৱেন ব�ি�সকলক �কেনৈক �ভািবত কেৰ 

সামািজক িমিদয়া অত�ািধক ব�ৱহাৰ কিৰেল িচ�া, উে�গ আৰু অৱসাদ হয় । 
বাতিৰ আৰু অন� িমিদয়াত বােৰ বােৰ অহা নকাৰা�ক বাতিৰ চােল, ঋণা�ক 
ভাৱনাৰ সৃি� হয় যাৰ�াৰা মানিসক �া��ত �বয়া �ভাৱ পেৰ ।

িচ�া, 
অৱসাদ

অথ�পূণ� গিতিবিধত 
কম সময় অিতবািহত কৰা

সামািজক 
িবে�দ



৮. পুি�কৰ আহাৰ খাওঁক
সে�ািলত আহাৰ খাওঁক—মগজুৰ �া��ক বাহাল ৰািখবৈল 
শাক-পাচিল, খাদ�শস�, �’�ন আৰু ফলমুলৰ সমাহাৰ �সৱন 
কৰক ।

পুি�কৰ পদাথ�ৰ অভাৱৰ বােব অ�সাদ, ভাগৰ, 
�ানীয় অৱ�য় আৰু অন� মানিসক �া��ৰ সমস�াসমূহৰ 

ল�ণ �কাশ পায়
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অিধক তথ�ৰ বােব  আহাৰ স��ীয় গাইদলাইনচ িলংক চাওঁক

�া�ব�� এজনৰ বােব 
�দিনক সে�ািলত আহাৰ

ৰা�ীয় �পাষণ সং�ান, আইিচএমআৰ (ভাৰতীয়
আয়ুিব��ান অনুস�ান পিৰসদ) �াৰা পৰামিশ�ত

মুঠেত ২৫ �াম/িদেন

�চিন

গাখীৰ আৰু 
গাখীৰৰ ব�

গাখীৰ �দৰ কাপ বা �ত��/
অ�ত�� ভােব চাহ/
কিফ/�দৰ মাধ�মেৰ

িনৰািমস �’�ন 
(ডািল)

১ কাপ ডািল

আিমস 
�’�ন

আধা কাপ ডািল িডম/
মাংস/িচেকন/
মাছৰ �সেত

চিব�/�তল
মুঠেত ৩৫ �াম/
িদেন �শ�মান চিব�

খাদ�শস� আৰু 
িমেলতচ

৪ টা ৰূ�, ৪ কাপ চাউল

ফলমুল

ঋতুগত মধ�ম ১ টা

শাক-পাচিল

7½ কাপ িনৰািমস কািৰ, ৭-৮ টু�ৰা চালাদ
১ কাপ = ২০০ িমিলিলটাৰ
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৯. �কৃিতৰ �সেত জিৰত হওঁক
�াকৃিতক পিৰেবশত সময় অিতবািহত কিৰেল অৱসাদ আৰু িচ�া কেম । 
ঘৰেত গছ-গছিনৰ �চাৱািচতা কিৰেলওঁ মানিসক �া��ত সকাৰা�ক �ভাৱ পেৰ ।

স�াহত অিতকেমওঁ �ঘ�া বািহৰৰ �সউজীয়া 
ঠাইত অিতবািহত কিৰবৈল �চ�া কৰক । 

ঘৰত গছ-গছিন ৰূই িনজৰ পিৰেবশক �সউজীয়া কৰক ।
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পূণ�তা বা 
সে�াি�ৰ অনুভৱ

অৱসাদ/নকাৰা�ক 
ভাৱনা কমা

�চাৱািচতা আৰু 
�পাষণ

গছ-গছিন ৰূৱােয় িকদেৰ এটা সকাৰা�ক আেৱগযু� চ�ৰ সৃি� কেৰ

��ৰণা আৰু 
উে�শ�ৰ ভাৱনা

সংযম আৰু 
আ�িব�াসৰ ভাৱ



িব� �া�� সং�া
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�িতজন ব�ি�েয় জীৱনত 
মানিসক �া��জনীত 
সমস�াৰ স�ুখীন হয় । 
ব�ি�গত পদে�প �ল, 
তথা �েয়াজন অনুসিৰ �বেলগৰ 
পৰা সহায় �ল, মানিসক 
�া��ক স�ম কিৰ �তেন 
সমস�াসমূহৰ �সেত সহেজ 
যুিজব পািৰ ।

িনজৰ মানিসক �া��ক অৱেহলা নকিৰব

মানিসক �া��ৰ �ভাৱ:
�ান স��ীয়
 আেৱগযু�
 সামািজক
শািৰৰীক 
িদশত পেৰ

স�ম মানিসক �া��ই ব�ি�ক িনজৰ 
সামথ�ৰ অনুভৱ কৰাই, জীৱনৰ সাধাৰণ 
িচ�াসমূহক �ৰ কৰাত সহায় কেৰ, 
উৎপাদক �মতা বৃি� কেৰ আৰু 

�তওঁেলাকৰ সমূদায়ত িনজৰ সহেযাগ 
িদবৈল স�ম কেৰ



মানিসক �া��ৰ সমস�ােৰ িপৰীত 
ব�ি�ক সহায় কৰক

মানিসক �া��ৰ লগত জিৰত অনাৱশ�কীয় 
আেৰাপ আৰু লােজ, ব�ি�ক সহায় িবচৰাত 
বাধা িদেয় ।

যিদ আপুিন এেন�ৱা �কােনা ব�ি�ক জােন �যােন 
এই ধৰণৰ সমস�াৰ �সেত যুিজ আেছ, �তে� 
�তওঁেলাকক সকাৰা�ক মানিসক �া��ৰ িদশত
 িনবৈল উৎসািহত কৰক ।

. 

কথা �নক - �লাকজনৰ কথা �নক সহানুভূিত আৰু িনজ�তাৰ �সেত, �কােনা আেলাচনা 
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িব� �া�� সং�া

মানিসক �া��ৰ 
সমস�াৰ 
লগত যুিজ 

থকা �লাকক �েভদ
 নকিৰব !

�তওঁেলাকৰ িচ�াসমূহ আৰু �েয়াজনৰ িবষেয় �ধক - �তওঁেলাকৰ
িবিভ� িচ�াসমূহ আৰু �েয়াজনৰ আংকলন কৰক আৰু আেৱিগক, শািৰৰীক, সামািজক আৰু 
ব�ৱহািৰক ভােব সহায় কৰক

িব�াস িদয়াওঁক - �লাকজনক দশ�াওঁক �য আপুিন �তওঁক বুিজ পাইেছ আৰু িব�াস কেৰ 

বা ৰায় িনিদয়াৈক

সুৰ�াৰ অনুভৱ কৰাওঁক - �তওঁক শািৰৰীক হািনৰ পৰা বচাবৈল �তওঁৰ �সেত 
সুৰ�াজনীত �যাজনা বনাওঁক

সমথ�ন কৰক - �তওঁক তথ�, �সৱাসমূহ আৰু সামািজক গিতিবিধত জিৰত কিৰ িনজৰ 
সমথ�ন িদয়ক

আ �ৰা প



ল�ণসমূহক অৱ�া নকিৰব !

NIMHANS

মানিসক �া��ৰ সমস�াসমূহৰ 
সংেকত ব�েতা �বেলগ 
�বেলগ ধৰেণ �কািশত
হয় । এই সংেকতসমূহক 
িচিন পাবৈল 
িশকােটা �হেছ এটা 
আৱশ�কীয় িদশ 
সকাৰা�ক মানিসক 
�া�� গিহবৰ বােব ।
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�ভাক নলগা

উে�িজত আচৰণ

�কােনা ব�েত মন নলগা

অত�ািধক ভয়ভীত �হাৱা

অসহায়তাৰ অনুভৱ
িচি�ত, ব�া�ল �হাৱা

িনজ
েক

 �ব
কা
ৰ অ

নুভ
ৱ ক

ৰা

িখং
িখঙ

ীয়া
 �ভ

াৱৰ
 �হ
াৱা

সাম
ািজক

 বয়
েকা

ত

ধ�ান কেৰােত ক�ন �হাৱা

বিম বিম ভাব বা মূৰ ঘূৰিণ অহা

�টাপনী নহা

ii



মনত ৰািখব !
মানিসক �া��ৰ সমস�াসমূহৰ 
অনুভৱ কৰােটা সামান� কথা । 
আপুিন �িতিদেন �িতেৰাধ আৰু 
িচিকৎসাৰ বােব সৰু সৰু পদে�প 
�ল ইয়াক িনয়�ণ কিৰব পােৰ ।
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মানিসক �া��ৰ সমস�াসমূহৰ পৰা 
পিৰ�াণ পাবৈল িয �লাকক 
অিতিৰ� সহায় লােগ, �তেন 
�লাকৰ বােব ব�েতা িবক� আৰু 
উপায় উপল� আেছ ।
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যিদ আপুিন মানিসক �বদনাৰ িযেকােনা সংেকতৰ 
অনুভৱ কেৰ, �তে� তৎ�ণাত সহায় লওঁক!



চৰকাৰী আৰু �বচৰকাৰী �হ�লাইনচ

চৰকাৰী �হ�লাইনচ
NIMHANS বে�ৱালা ফাউে�চন

�ক�ীয় মেনােৰাগ সং�ান, ৰা�ী
1800-345-1849
সময় : 24 ঘ�াৰ �হ�লাইন ন�ৰ
মেনাৈব�ািনকৰ �সেত �পানপ�য়াৈক কথা পািতব পােৰ

আচৰা �ক�ীয় �হ�লাইন ন�ৰ
9820466726
সময় : 24 ঘ�া, স�াহত সাতিদন
ভাষা : ইংৰাজী, িহ�ী
http://www.aasra.info/helpline.html
(ইয়াত 17 ৰাজ� আৰু 3 �ক� শািসত �েদশৰ বােব আ�হত�া �িতেৰাধ �হ�লাইন িনেদ� িশকাৰ তথ� থােক)

ৰা�ীয় মিহলা আেয়াগ পািৰবািৰক িহংসা �হ�লাইন- �ফান 181 সহায়
080-25497777
sahaihelpline@gmail.com
ভাষা : ইংৰাজী, িহ�ী, তািমল, �তেল�, কানাড়া
সময় : 9.30am - 5.30pm

িশ�াথ� আৰু িশ� 
�হ�লাইন 1098
বয়স : 0-18 বছৰৰ বােব 
সময় : 24x7 হতলাইন 
ভাষা : সকেলা ভাষাত উপল�

আ�হত�া, অৱসাদ আৰু িনচা মুি� �হ�লাইন না�াৰচ 
https://indianhelpline.com/SUICIDE-HELPLINE/
ইয়াত 29 সংগঠনৰ তথ� আেছ িয �দশৰ অিধকাংশ ঠাইত কাম কিৰ আেছ
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এইসমূহ �হেছ মানিসক �া��ৰ িবষেয় উপল� িকছু চৰকাৰী আৰু �বচৰকাৰী সংসাধন । সম� ভাৰতবষ�ত 
এেন�ৱা আৰু ব�েতা সংগঠন আৰু িবভাগ আেছ িয মানিসক �া��ৰ ওপৰত কাম কিৰ আেছ ।

�বচৰকাৰী সংগঠন

ৰা�ীয় মানিসক �া�� আৰু �ায়ু িব�ান সং�ান
08046110007
https://nimhans.ac.in/
NIMHANS �সৱকালীন মানিসক �া��ৰ �হ�লাইন না�াৰ মিহলাৰ বােব - 8105711277
(http://www.perinatalpsynimhans.org/)
িদন আৰু সময়: িবেশষ বািহৰৰ �ৰাগীৰ বােব �সৱাসমূহ উপল� হয় �িত ��বােৰ ৰািতপুৱা 9 
বজাৰ পৰা 2 বজাৰ িভতৰত
�ফান – 080 – 26995547 
ইেমইল: perinatalnimhans@gmail.com
https://www.mohfw.gov.in/pdf/MentalHealthIssuesCOVID19NIMHANS.pdf

https://nimhans.ac.in/

(http://www.perinatalpsynimhans.org/)

https://cipranchi.nic.in/ http://www.aasra.info/helpline.html

https://indianhelpline.com/SUICIDE-HELPLINE/

7304599836/37
সময়- 24x7 
ভাষাসমূহ- ইংৰাজী, িহ�ী, �জৰা� (অন� ভাষাৰ বােব, িবেশষ পৰামশ�দাতাৈল কলচ �ানা�িৰত কৰা হয়)
ই �জৰাটত আধািৰত হয় help@vandrevalafoundation.com 



এইেবাৰ ভাৰতৰ ব�েতা ম’বাইল এি�েকচনৰ িভতৰত িকছু �মুখ এি�েকচন হয় িয মানিসক �া��ৰ বােব িবক� বা উপায় আৰু সহায় �দান কেৰ ।
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মানিসক �া�� স��ীয় ম’বাইল এি�েকচনচ



এই পদে�পসমূহ �ল আপুিন 
লােহ লােহ সকাৰা�ক 
মানিসক �া��ৰ িবকাশ 
কিৰব পােৰ
আৰু সু� জীৱনৰ বােব 
আৱশ�ক �ানজনীত, 
আেৱিগক, 
সামািজক আৰু 
শািৰৰীক সামথ� লাভ 
কিৰব পােৰ ।
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পিৰবত� নৰ �িত অনু�ল হয়

আ
� স�ানেৰ ভৰপুৰ হয়

�া
��
ক 
�া
থি
মক
তা

 িদ
েয়

সমুদায়ত �যাগদান িদেয়
িচ�া বা অৱসাদক

 িনয়ি�ত কেৰ
িনজ
ৰ ম
হ�

 বুিজ
 পা
য়

এট
া স
ে�া
িলত

 জী
ৱন 
অিত
বািহ
ত কে

ৰ

সুৰি�ত
 অনুভৱ কেৰ

ভাল সামািজ
ক স�� বনাই ৰােখ

আ
�িব�াসী হয়



সমুদায়ত িনজৰ সহেযাগ বা �যাগদান কৰক

সশ� বল �মিডেকল কেলজৰ 
অংশীদািৰ�ৰ �সেত

Vertiver SustainabilityFoundation
Knowledge and Design Partner:

ভাৰত চৰকাৰৰ �ধান �ব�ািনক 
উপেদ�াৰ কায� ালয়

সকাৰা�ক 
মানিসক 
�া��ৰ 
িবকাশ 
কৰক

জীৱনৰ সাধাৰণ িচ�া বা অৱসাদৰ �মাকািবলা কৰক

িনজৰ স�ূণ� �মতাক উপলি� কৰক

কায��মতা বৃি� কৰক আৰু উৎপাদকভােব কাম কৰক

Translation by Spoken Tutorial 
IIT Bombay


