
নয়� সহজ ধােপ 
ইিতবাচক মানিসক 
�াে��র িবকাশ
�া��কর জীবেনর জন� কায�কর অভ�াস

সশ� বািহনী �মিডেকল কেলেজর 
অংশীদািরে� থাকা

ভারত সরকােরর �ধান �ব�ািনক পরামশ�েকর 
কায� ালয়



 িনয়িমত ব�ায়াম ক�ন
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মানিসক এবং 
শারীিরক �া�� উ�ত 
করেত �িতিদন এই 
সাধারণ ধাপ�িল 
অনুসরণ ক�ন

�িতিদন পয� া� ঘুমান মদ�পান এবং মাদক�ব� 
�সবন এিড়েয় চলুন

সামািজক স�ক�  বািজেয় রাখুনধ�ান ক�ন িডিজটাল িমিডয়া /�িভ 
ইত�ািদর ব�বহার সীিমত ক�ন

�পৗি�ক খাবার খাননতুন নতুন �কৗশল িশখুন �কৃিতর সােথ যু� থা�ন

i i



1. �িতিদন পয� া� ঘুমান • শা�, অ�কার এবং ভােলা বায়ু চলাচল যু� পিরেবেশ ঘুমান

• ঘুেমর এক� িনয়িমত সময়সূচী রাখুন এবং �িতিদন একই সমেয় 
ঘুমােনার এবং জাগার �চ�া ক�ন

• ঘুমােত যাওয়ার আেগ মদ এবং ক�ািফন বা অন� �কােনা উে�জক 
পদাথ� এিড়েয় চলুন

• িনয়িমত ব�ায়াম ক�ন কারণ শারীিরক ি�য়াকলাপ করেল ঘুম গভীর 
এবং আরামদায়ক হয়

• ঘুেমােত যাওয়ার �ক আেগ �িভ �দখা বা �ফান ব�বহার করা এিড়েয় 
চলুন

ঘুম কম

                      �াি�

কম ঘুম িকভােব ব�ি�েক �ভািবত কের

7-8 ঘ�া       10 ঘ�া    
�া�বয়�েদর কমপে�পয� া� ঘুেমর মা�া

(�িত রােত কত
 ঘ�ার ঘুম)
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শরীর এবং মনেক িব�াম িদেত �িতিদন পয�া� 
ঘুেমােনা আবশ�ক। অপয�া� ঘুম হেল মানিসক চাপ 
�তরী হয়।

�দিনক ি�য়াকলাপ 
পিরচালনা করেত 

অ�ম

অ�তুলতা 
�বাধ করা 

িচ�া / 
চাপ �� হওয়া

বা�ােদর কমপে�

i i



এক স�ােহ                  মাঝাির-তী�তা বা
�বল-তী�তা সহ এেরািবক শারীিরক কায�কলাপ 
করা উিচত।

বৃ�বয়�েদর ভারসাম� বাড়ােত এবং �ব�লতা �রাধ 
করেত �িত স�ােহ              শারীিরক ি�য়াকলাপ 
করা উিচত।

2. িনয়িমত ব�ায়াম ক�ন

�া�বয়�

বৃ�বয়�

িব� �া�� সং�ার ব�ায়াম স�িক� ত সুপািরশ:

যারা ব�ায়াম কের

িনয়িমতভােব ব�ায়াম করা ব�ি� 
ব�ায়াম না করা ব�ি�র তুলনায়, 
কম মানিসক সমস�া অনুভব কের
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উ� মানিসক সমস�ার ভারকম মানিসক 
সমস�ার ভার

যারা ব�ায়াম কের না

�িতিদন                মাঝাির �থেক �বল-তী�তা সহ 
শারীিরক কায�কলাপ করা উিচত।

িশ�

150 িমিনট 75 িমিনট

60 িমিনট

িতনিদন

ii
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মদ�পান এবং মাদক�েব�র �সবন মানিসক �া�� সমস�া বৃি� কের, এ� িনভ� রতার �নিতবাচক 
চ� �তির কের।

* �নশা মুি� সং�া� তেথ�র জন� NIMHANS নিথ� �দখুন

এইরকম পিরি�িত এবং �লােকেদর �থেক �ের থা�ন যারা এই পদােথ�র 
�লাভ �দখায়
না বলেত িশখুন! স�ীেদর চােপ �ভািবত হেবন না
সামািজক এবং সৃজনশীল ি�য়াকলােপ িনেজেক ব�� রাখুন

মদ / মাদক�েব�র �সবন িকভােব ব�ি�েক �ভািবত কের

3. মদ�পান এবং মাদক�ব� �সবন এিড়েয় 
চলুন

মানিসক সমস�ার 
স�ুখীন হওয়া

মদ / মাদক�ব� 
�সবেনর িদেক ঝঁুিক

অ�ায়ী সমেয়র জন� 
�রহাই �পেয় আবার 
মানিসক সমস�ার বৃি�

মদ / মাদক�েব�র 
অিধক �সবন

i i



4. ধ�ান ক�ন �কািভড-19 মহামারীর সােথ �মাকােবলা 
করেত আপিন NIMHANS �ারা বানােনা
�স�ার ফর ইেয়াগা (NICY) �াস �দখেত 
পােরন: https://nimhansyoga.in/
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ধ�ান করেত এক� আরামদায়ক 
�ােন বসুন বা �েয় পড়ুন, �চাখ ব� কের ধীের 

ধীের িনঃ�াস িনন এবং আপনার িনঃ�ােস 
ধ�ান �কি�ত করার �চ�া ক�ন।

�যাগ �কৗশল - আসন, �াণায়াম এবং ধ�ান - মানিসক �া�� উ�ত কের। �িতিদন 
কমপে� 15 িমিনেটর জন� ধ�ান ক�ন এবং সােথ িকছু আসনও ক�ন। মেন 
রাখেবন, �ই মাস িনয়িমত ধ�ান এবং আসন করেত থাকার পর এই আচরণ 
অভ�ােস বদেল যােব!

i i



5. সামািজক স�ক�  বািজেয় রাখুন
পিরবার এবং ব�ুবা�েবর সােথ �মলােমশা ক�ন এবং �সই সমস�ার উপর কথা বলুন যা িনেয় 
আপিন িচি�ত থােকন। যথাযত সামািজক স�ক�  মানিসক �া�� উ�ত কের।

• অেন�েক আপনার কথা বলুন এবং তােদর কথা �নুন
• সকেলর �িত সদয় এবং সহানুভূিতশীল হন
• কােছর ব�ুবা�ব / পিরবােরর সােথ িনয়িমত �যাগােযাগ রাখুন
• বাইের যাওয়া স�ব না হেল কল / িভিডও চ�ােট স�ক�  ক�ন
• আপনার পছি�ত গােনর আন� িনন
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সামািজক 
স�ক�

িন� উে�গ / 
হতাশা

সামািজক িব�াস 
এবং সহেযািগতা

মানিসক �াে�� 
উ�িত

i

সামািজক স�ক�  িকভােব মানিসক �া��েক উ�ত কের

i



6. নতুন নতুন �কৗশল িশখুন
নতুন নতুন �কৗশল িশখেল আ�িব�াস এবং আ�ময�াদা বৃি� পায়। এ� 
উে�েশ�র ধারণা �দান কের যা ইিতবাচক ধারণা বৃি� কের যা মি��েক 
স�ম কের �তােল।
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মেনার�ন এবং �খলা িভি�ক ি�য়াকলােপ যু� 
থা�ন। এমনিক �ছাট �ছাট অিভ�তাও ধারণা 
বৃি� কের যার �ারা স�ূণ� �া�� উ�ত হয়।

নতুন দ�তা অজ� ন 
ক�ন �যমন িশ� কলা, 
অ�ন, গান, নাচ, রা�া, 

�কািডং ইত�ািদ।



7. িডিজটাল িমিডয়া/ 
�িভ ইত�ািদর ব�বহার সীিমত ক�ন

• �সাশ�াল িমিডয়ার ব�বহার সীিমত ক�ন
    • �িভ / অনলাইন খবর ইত�ািদেত কম সময় িদন

    • িডিজটাল িমিডয়ােত অিধক সময় �দওয়ার বদেল সামািজক �যাগােযাগ ক�ন
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িমিডয়ার সােথ 
অিতির� যু�

 থাকা

�সাশ�াল িমিডয়ার অত�ািধক ব�বহার িকভােব ব�ি�েক �ভািবত কের

�সাশ�াল িমিডয়ার অিতির� ব�বহার িচ�া, উে�গ এবং হতাশার িদেক িনেয় যায়। 
সংবাদ এবং অন�ান� িমিডয়ােত বারবার আসা �নিতবাচক সংবােদর স�েক�  এেল 
�নিতবাচক আেবগ �তির হয় যা মানিসক �াে��র উপর �িত�ল �ভাব �ফেল।

উে�গ, 
হতাশা

অথ�পূণ� ি�য়াকলােপর 
জন� কম সময় ব�য় করা

সামািজক 
িবি��তা



8. �পৗি�ক খাবার খান
সুষম খাদ� খান - মানিসক �া�� বজায় রাখেত শাকসবিজ, 
পূণ� শস�, ��া�ন এবং ফল খান।

�পৗি�ক আহােরর ঘাটিত হতাশা, �াি�, �ানীয় 
�াস এবং অন�ান� মানিসক �া�� সমস�ার কারণ।
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আেরা তেথ�র জন� আহার স�িক� ত িনেদ� িশকার সােথ যু� হন

একজন �া�বয়�েদর 
জন� ভারসাম�
 �দিনক আহার

জাতীয় পুি� সং�ান, আইিসএমআর
(ভারতীয় িচিকৎসািবদ�া গেবষণা পিরষদ) 

�ারা অনুশািসত।

�মাট 25 �াম / িদন

িচিন

�ধ এবং 
�� পণ�

�ধ 1 ½ কাপ �ত�� / 
পেরা��েপ চা / কিফ / 

দইেয়র মাধ�েম

�ভজ ��া�ন 
(ডাল)

1 কাপ ডাল

আিমষ 
��া�ন

½ কাপ ডাল সহ িডম / 
মাংস / িচেকন / মাছ

চিব� / �তল
�মাট 35 �াম / 
িদন �শ�মান চিব�

খাদ�শস� এবং 
বাজরা

4 � �� , 4 কাপ ভাত

ফল

1 � মাঝাির আকােরর �মৗসুমী

শাকসবিজ

7½ কাপ িনরািমষ তরকাির, স�ালােডর 7-8 টুকেরা
1 কাপ = 200 িমিলিলটার

i i



9. �কৃিতর সােথ যু� থা�ন
�াকৃিতক পিরেবেশ সময় কাটােনা হতাশা এবং উে�গ �াস কের। বািড়েত গাছপালা 
�দখােশানা করাও মানিসক �াে��র উপর ইিতবাচক �ভাব �ফেল।

স�ােহ কমপে� �ই ঘ�া সবুজ গাছপালা 
যু� এলাকায় সময় কাটােনার �চ�া ক�ন। 
বািড়েত গাছপালা লািগেয় আপনার পিরেবশ 

সবুজ কের তুলুন।
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পূণ�তা এবং 
স�ি�র অনুভব

চাপ /�নিতবাচক 
অনুভূিতর �াস

পিরচয� া এবং 
পৃ�েপাষকতা

গাছ লাগােনা িকভােব মানিসক �াে��র এক� ইিতবাচক চ� বানায়

অনুে�রণা এবং 
উে�েশ�র অনুভব

সংযুি� এবং 
আ�িব�ােসর 

নুভব



িব� �া�� সং�া
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�েত�েকই জীবেন মানিসক 
�াে��র সমস�া�িল অনুভব 
কের। ব�ি�গত পদে�প �হণ 
কের এবং �েয়াজন হেল বািহ�ক 
সহায়তা িনেয় মানিসক �া�� 
ি�িত�াপকতা গড়া �যেত পাের 
যােত এই সমস�া�িলর সােথ 
�মাকােবলা করা সহজ হেয় ওেঠ।

আপনার মানিসক �াে��র অবেহলা করেবন না

মানিসক �াে��র �ভাব: 
�ানিভি�ক

 মানিসক
 সামািজক
 শারীিরক
বৃি�েত পেড়।

ইিতবাচক মানিসক �া�� মানুষেক তােদর 
সামথ� অনুভব করেত, জীবেনর 

�াভািবক চােপর সােথ লড়াই করেত, 
উৎপাদনশীলভােব কাজ করেত 
এবং স�দােয়র জন� তােদর 
অবদান রাখেত স�ম কের।



মানিসক �া�� সমস�ার সােথ 
পীিড়ত ব�ি�েক সহায়তা ক�ন

মানিসক �া�� স�িক� ত সমস�ার সােথ 
জিড়ত অেহতুক কল� এবং ল�া, 
�লাকেদর সহায়তা চাইেত বাধা �দয়।

আপিন যিদ এমন কাউেক জােনন �য এই ধরেণর 
সমস�া�িলর স�ুখীন হে�ন, তােদর ইিতবাচক 
মানিসক �া�� গঠেনর িদেক পদে�প িনেত 
উৎসািহত ক�ন।

. 

কথা �নুন - তােদর কথা সহানুভূিত সহ ধ�ান িদেয় এবং �কােনা ধরেণর িবচার না কের 
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িব� �া�� সং�া

মানিসক �া�� 
সমস�ার স�ুখীন 

�লােকেদর কলি�ত 
করেবন না!

তােদর �েয়াজনীয়তা এবং িবেবচনা স�েক�  িজ�াসা ক�ন - তােদর 
িবিভ� �েয়াজন এবং উে�গ �যমন মানিসক, শারীিরক, সামািজক এবং ব�বহািরক িদক িদেয়
মূল�ায়ন ক�ন এবং �িতি�য়া িদন

ভরসা িদন - �দখান �য আপিন তােক বুঝেত পারেছন এবং িব�াস করেছন। �সই ব�ি�েক 

 �নুন

আ�াস িদন �য �স �দাষী নয়

সুর�ার অনুভব করান - তােদর শারীিরক �িত �থেক র�া করেত তােদর সােথ পিরক�না 
সহ আেলাচনা ক�ন

সমথ�ন ক�ন - তােদর তথ�, পিরেষবা এবং সামািজক সহায়তার সােথ যু� কের আপনার 
সমথ�ন িদন

ক ল �



উপসগ��িল উেপ�া করেবন না!

NIMHANS

মানিসক �া�� সমস�ার 
সে�ত িবিভ� উপােয় 
�দিশ�ত হয়। এই 
ল�ণ�িল িচনেত 
�শখা ইিতবাচক 
মানিসক �া�� 
গঠেনর িদেক 
এক� �েয়াজনীয় 
পদে�প।
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িখেদ না পাওয়া

উে�িজত আচরণ

�কােনা কােজ মন না লাগা

অত�ািধক ভয় পাওয়া

অসহায় অনুভব করা
িচি�ত, উে�গ থাকা িনে

জে
ক 
মূল

�হী
ন ম

েন
 ক
রা

িবর
ি�

 / �
বপ
েরা
য়া 
আ
চর
ণ

সাম
ািজক

 �র
� বািন

েয় �নও
য়া

মেনািনেব
শ করেত অসুিবধা

বিমভাব বা মাথা �ঘারা

ঘুেমর অসুিবধা

i



মেন রাখেবন! 
মানিসক �াে��র সমস�া�িল 
অনুভব করা খুব �াভািবক। 
�িতেরাধ এবং িচিকৎসার জন� 
আপিন �িতিদন �ছাট �ছাট 
পদে�প িনেয় এ� িনয়�ণ 
করেত পােরন।
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মানিসক �া�� সমস�া�িলর সােথ 
�মাকােবলায় যােদর বািহ�ক 
সহায়তার �েয়াজন, তােদর জন� 
�বশ কেয়ক� িবক� এবং সংসাধন  
উপল�।
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আপিন মানিসক �া� সমস�ার �কােনা সে�ত 
অনুভব করেল �কােনা ি�ধা না কের সাহায� িনন!



সরকাির এবং এনিজও �হ�লাইন

সরকাির
NIMHANS ভে�ওয়ালা ফাউে�শন

�ক�ীয় মেনােরাগ �িত�ান, রাঁিচ
1800-345-1849
সময়: 24 ঘ�া �হ�লাইন ন�র
সরাসির মেনােরাগ িবেশষ�েদর সােথ কথা বলেত পােরন
https://cipranchi.nic.in/

আসরা �ক�ীয় �হ�লাইন ন�র
9820466726
সময়: 24 ঘ�া, স�ােহ 7 িদন
ভাষা: ইংেরিজ, িহি�
http://www.aasra.info/helpline.html
(এেত 17 � রাজ� এবং 3 � �ক�শািসত �েদেশর জন� আ�হত�া �িতেরাধ �হ�লাইন িনেদ� িশকা স�িক� ত তথ� রেয়েছ)

মিহলােদর উপর ঘেরায়া িহংসার িব�ে� জাতীয় কিমশন �হ�লাইন ন�র 181 সাহায়
080-25497777
sahaihelpline@gmail.com
ভাষা - ইংেরিজ, িহি�, তািমল, �তেল�, ক�ড়
সময়: সকাল 9.30 টা - িবেকল 5.30 টা

িশ�াথ� এবং িশ�
�হ�লাইন 1098
বয়স: 0-18 বছর
সময়: 24x7 হটলাইন
ভাষা: সকল ভাষায় উপল�

আ�হত�া, হতাশা এবং আসি� �হ�লাইন ন�র
https://indianhelpline.com/SUICIDE-HELPLINE/
এেত ২৯ � সং�ার তথ� রেয়েছ যা �দেশর �বশীরভাগ জায়গায় কাজ করেছ
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এ�িল মানিসক �াে��র জন� উপল� িকছু সরকারী এবং এনিজও সং�ান। ভারত জুেড় আেরা অেনক সং�া
এবং িবভাগ রেয়েছ যারা মানিসক �া�� িনেয় কাজ করেছ।

এনিজও এবং সংগঠন

জাতীয় মানিসক �া� এবং �ায়ুিব�ান �িত�ান
08046110007
https://nimhans.ac.in/
NIMHANS �সবকালীন মিহলােদর জন� মানিসক �া�� �হ�লাইন ন�র - 8105711277
(http://www.perinatalpsynimhans.org/)
িদন এবং সময়: িবেশষ বিহিব�ভােগর �রাগীেদর �সবা �িত ��বার সকাল 9 টা �থেক �পুর 
2 টার মেধ� উপল� �ফান ন�র - 080 - 26995547
ইেমল: 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
ভাষা - ইংেরিজ, িহি�, �জরািত (অন�ান� ভাষার জন�, িনিদ� � কাউে�লরেদর 
কােছ কল �ানা�িরত করা হয়)
এ� �জরাত িভি�ক help@vandrevalafoundation.com



এ�িল ভারেতর অসংখ� �মাবাইল অ�াি�েকশেনর মেধ� কেয়ক� �মুখ অ�াি�েকশন যা মানিসক �াে��র জন� সংসাধন এবং সহায়তা �দান কের।
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মানিসক �া�� স�িক� ত �মাবাইল অ�াি�েকশন



এই পদে�প�িল িনেয় 
আপিন ধীের ধীের 
ইিতবাচক মানিসক 
�া�� িবকিশত 
করেত পােরন
এবং পিরপূণ� জীবেনর 
জন� �ানিভি�ক, 
মানিসক, সামািজক 
এবং শারীিরক 
সামথ� �া� করেত 
পােরন।
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পিরবত� েনর �িত অনু�ল থােক

আ
�স�ােন পিরপূণ� থােক

�া
��
েক

 �
াথ
িম
কত

া �
দয়

সমােজ �যাগদান �দয়

চােপ িনয়�ণ আ
েস

িনে
জর

 ��
� অ

নুভ
ব ক
ের

ভার
সাম
�পূণ
� জী
বনয
াপন

 কে
র

সুরি�ত
 �বাধ কের

ভােলা স
ামািজক

 স�ক�  বািজ
েয় রােখ

আ
�িব�াসী হয়



সমােজ আপনার সহেযাগ এবং অবদান রাখু

সশ� বািহনী �মিডেকল কেলেজর 

অংশীদািরে� থাকা

Vertiver SustainabilityFoundation
Knowledge and Design Partner:

ভারত সরকােরর �ধান �ব�ািনক 

পরামশ�েকর কাযা�লয়

ইিতবাচক 

মানিসক 

�া�� 
গেড় 

তুলুন

জীবেনর �াভািবক চােপর �মাকােবলা ক�ন

আপনার স�ূণ� �মতা উপলি� ক�ন

কায� �মতা বাড়ান এবং উৎপাদনশীল কাজ 
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