
অচ�া �খাংথাং মাপলদা 
প�ুীং ৱাখল ফনা থ�া  
মশা ফবা পিু�গীদম�া মিতক �লবা 
�হনবীিশং

ইন পাত� নরিশপ িৱথ
আ��  �ফােস�স �মিদেকল �কােলজ

ওিফস ওফ দ ি�ি�পল সাইি�িফক 
এদভাইজর তু �গাভম�েন� ওফ ইি�য়া



চাং নাইনা শােজল 
�তৗবীয়ু
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প�ুীং ৱাখল 
অমসংু হকচাং 
ফনা �লনবা 
নংুিতগী অচ�া
 �খাংথাংিশং 
অিস পাইখৎ
পীয়ু

নীংিথনা তু�ীয়ু য়ু অমসংু ময়াই
 কাবা �পাৎশক থােদাকপীয়ু

মীয়ামগা �লাইনবীয়ু�মিদেতসন �তৗবীয়ু িত.িভ./মীিদয়া �য়ংবা 
হ�বীয়ু

মিচ ওইবা িচ�াক
 চাবীয়ু

অেনৗবা �লৗিশং তমিশ�ু মেহৗশাগী ফজবগা 
�লাইনবীয়ু

i i



1. নংুঙাইনা তু�ীয়ু • অিচকপা, নংুিশৎ ফংবা অমসংু অম�া কাদা তু�ীয়ু

• নংুিতগী তু�গী মতম �লপেথাকপীয়ু, অমসংু নংুিতগী 
মতম চানা তু�া অমসংু �হৗগৎপা �তৗবীয়ু

• তু�মদাইদা য়ু অমসংু �কিফন য়াওবা ন�গা ময়াই 
কাবা �পাৎশকিশং িশিজ�বীগনু

• চাং নাইনা শােজল �তৗবা অমসংু থবক-ইনখাং 
�-�না�া মীওইিশংিদ নংুঙাইনা তুি�

• তুমলমদাইদা িত.িভ. �য়ংবা, ন�গা �ফান �য়ংবা 
�তাকপীয়ু

তু�া ৱাৎপা

               �চাকথবা

তু�া ৱাৎপনা মীওইদা কর�া �শাকহনবা

পংু ৭-৮       পংু ১০
মীয়াই চ�বিশংনা য়াম�বদাতুমগদবা মতম

(অিহং খিুদংগী 

তুমগদবা পংুিশং)
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হকচাং অমসংু প�ুীং ৱাখল �পাৎথানবগীদমক 
নংুিতগী মিতক চানা তু�া তঙাইফেদ। মিচক চানা 
তুমদবনা প�ুীং ৱাখলদা চরাংনবা �পাকহি�।

নংুিতগী �থৗদাং 
পাংেথাকপা 
ঙমদবা 

�হনীংদবা
 ফাওবা

ৱাখল চরাংনবা/
�পাৎথাফম 
খঙদবা

অঙাংিশংনা য়াম�বদা

ii



চেয়াল অমদা ময়াই ওইবা চাংদা 
গী ন�গা য়া�া ক�া              এেরািবক 
�চাংগদবিন।

অহল ওইরবিশংনা খল ঙাকপা �হনগৎহ�বা 
অমিদ �শা�রকপা িথংনবগীদমক চেয়াল 
অমদা নিুমৎ �ি� হকচাং শােজল �তৗগদবিন।

2. নংুিতগী শােজল �তৗবীয়ু

মীয়াই চ�বিশং

অহলিশং

ৱ��  �হ�থ ওগ�নাইেজস�া শােজনগী মতাংদা পীবা ৱােরালঃ

শােজল

শােজল চাং নাইনা �তৗবা 

মীওইনা �তৗদবা মীওইদগী 

পু�ীং ৱাখলগী অৱাবা 

খরতমক �ল।
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প�ুীং ৱাখল য়া�া 
ৱাংবা হকচাংগী 

অৱাবা 

প�ুীং ৱাখল 
�শানবা হকচাংগী 

অৱাবা

শােজল �তৗেরাই

নংুিতগী ময়াই ওইবা চাংদগীনা অকনবা 
মওংদা হকচাং শােজল               �তৗগদবিন।

অঙাংিশং

িমিনৎ 150
িমিনৎ 75

িমিনৎ 60

i i
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য়ু অমসংু ময়াই কাবা �পাৎশক িশিজ�বনা প�ুীং ৱাখলগী অৱাবা �হনগৎহি�, 
মিসনা ইেরামেদাম �লপচবদা অরানবা ৱাখে�ান �পাকহি�। * ময়াই কাবা �পাৎশক থােদা�বা অ��া ৱােরালগীদমক  NIMHANS document �য়ংবীয়ু

অিস��া �পাৎশকিশংবু মীকাহনবা িফভম অমসংু মীওইিশংদগী 
লা�া �লবীয়ু
য়ানীংদবা ত�!ু ম�প-মপাংিশংনা ইনিশনবদা য়া�নু
মীয়ামগী ওইবা অমিদ অেনৗবা থবক-�থৗরমদা ইশাবু িচলহ�ু

য়ু/ময়াই কাবা �পাৎশ�া মীওই অমবু কর�া �শাকহনবা

3. য়ু অমসংু ময়াই কাবা 
থােদাকপীগদবিন

প�ুীং ৱাখলগী 
অৱাবনা

য়ু/ময়াই কাবা 
�পাৎশক িশিজ�হি� 

মতম খরগী অৱাবা
 কাওহি� অদবুু প�ুীং 
ৱাখলগী অনাবা 
ওইহ�কই

য়ু/ময়াই কাবা 
�পাৎশক িশিজ�বা 

�হনগৎহি�

i i



4. �মিদেতসন পাংেথাকপা �কািবদ-১৯গী লাইচৎ 
অিসগা মােয়া�নবা 
NIMHANSনা �শমিলবা 
�য়াগ (NICY) �স�রদা 
অেদাম �াসিশং য়াওবা
য়াগিনঃ https://nimhansyoga.in/
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নংুঙাইগদবা মওংদা ফ�ীয়ু 
ন�গা িহপথবীয়ু, িমৎ উইিশনবীয়ু, 
িনংশা ত�া ত�া �হানবীয়ু অমসংু 

িনংশা �হানবদা পিু�ং চংবীয়ু।
�য়াগগী �তি�ক – আসন, �নায়ম, অমসংু �মিদেতসন – প�ুীং 
ৱাখল ফগৎহি�। �নাংমগী য়াম�বদা িমিনৎ 15 �মিদেতসন 
�তৗবীগদবিন, অমসংু মিস আসন খরগা �লাইননা �তৗবীয়ু। 
খঙিজনবীয়ু, �থৗওংিশং অিস থা অিন নুংিতগী �তৗবীরবা 
মতুংদা �হনর�িন! 

i i



5. মীয়ামগা �লাইদনুা �লবীয়ু
ইমুং-মনংুগা অমিদ ম�প-মপাংগা �লাইনবীয়ু অমসংু অেদা�া 
িচংনিরবা অৱাবিশং অদ ুমেয়ক �শংনা তা�বীয়ু। অফবা খু�াইগা
�লাইনবনা প�ুীং ৱাখলদা কা�বা ফংহি�।

• অেতা�দা অেদামগী ৱরী িলেথাকউ, অেতা�গী তাউ
• প�ুম�া নংুিশ-চা�না �লাইেনৗ
• অনকপা ম�প-মপাং/ইমুং মনংুগা চাং নাইনা 
 নকিশ�বীয়ু

• অেদাম মপা�া �থাকপা ঙম�বিদ �কাল/িভিদওদা 
 ৱারী-ৱাতাই �তৗদনুা পাউ ফাওেনৗ

• অেদা�া পা�া ঈৈশ তাও
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মীয়ামগা 
�লাইনবা

চরাংনবা/
অৱাবা হ�হি� 

খু�াইগী থাজবা 
অমসংু �তংবাং ফংহি� 

প�ুীং ৱাখল 
নংুঙাইহি�

i i

মীয়ামগা �লাইনবনা প�ুীং ৱাখলদা কর�া মেতং পীবেগ



6. অেনৗবা �লৗিশং তমিশ�ু
অেনৗবা �লৗিশং তমিশনবনা ইশানা ইশাবু থাজবা অমিদ ইকাই 
খু�বা �হনগৎহি�। মিসনা অচু�া ৱাখে�ান খনবা �হনগৎহ�নুা 
���া কা�বা পীবা পা�ম ফংবগী ৱাখে�ান �পাকহি�।
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শা�-�খাৎনবদা শ�ক য়াবীয়ু। অপীক 
অপীকপা থবক ফাওবনস ুনংুঙাইবা 

ৱাখল �পাকহনবা ঙি� মদনুা 
হকেশলদা শােহৗ ফংহি�।

অেনৗবা �লৗিশং 
খ�ু – �াফ �শ�া, 

লাই �য়কপা, ইৈশ শকপা, 
জেগায় শাবা, 
�থাংবা-থাকপা, 

�কািদং অিসনিচংবা। 



7. িত.িভ./মীিদয়া �য়ংবা হ�বীয়ু
• �সািসেয়ল মীিদয়া অক�না িশিজ�বীয়ু

    • িত.িভ./ওনলাইন ই-পাউনিচংবদা অক�বা মতম থ�ীয়ু
    • মীিদয়াদা মতম �হ�া থাদবগী ম��া মীয়ামগা ৱারী-ৱাতাই �তৗবীয়ু
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মীিদয়া �হ�া 
িশিজ�বা 

মীিদয়া কা �হ�া িশিজ�বা মীওইিশংদা কর�া �শাকহ�কপা

�সািসেয়ল মীিদয়া কা �হ�া িশিজ�বনা ৱাখল চরাংনবা, অৱাবা 
অমসংু িদে�সন �থাকহি�। ই-পাউ অমসংু অৈত মীিদয়াদা হ�া 
হ�া অমসংু ন�বা পাউেজলিশংগা �লাইনদনুা �লবনা ন�বা ৱাখল 
�পাকহি� মদনুা প�ুীং ৱাখলদা অৱাবা ওইহি�।

অৱাবা, 
িদে�সন

অফবা থবক-
�থৗরমগীদমক মতম 

িল�া ফংবা 

ইথ�া 
�লনীংলকপা



8. মিচ ওইবা িচ�াক চাবীয়ু
�বেল� দাইৎ চাবীয়ু – ��ন ফনা থ�বা 
মনা-মিশং, হৱাই মপমু, ��ািতন অমসংু 
উৈহ-ৱাৈহ চাবীয়ু।

মিচ ওইবা ৱাৎপদগী িদে�সন, �চাকথবা, খঙবা-ফাওবা 
ৱাৎলকপা, অমসংু অৈত ৱাখলগী অনাবিশং �পা�কই।
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অ��া ৱােরালগীদমক Dietary guidelinesতা িল� �তৗবীয়ু

মীয়াই চ�বা অমগী 
নংুিতগী �বেল� দাইৎ

�নে�ল ই�িতত�ুসন ওফ ন�িু�সন, 
আই.িস.এম.আর.না য়ারবা

প�ুা �নাংমদা 25g

িচিন 

শে�াম অমসংু 
শে�ামগী �পাৎেথাক 

শে�াম কপ 1 ½ 
ন�গা চা/�কাফী/শে�াম অফ�া 

ওইনা হকেথংননা ন�গা 
নােকাইননা 

�ভজ ��ািতন 
(হৱাই)

হৱাই কপ 1

নন-�ভজ 
��ািতন

�য়�ম/িমৎ/িচকন/
ঙাগা �লাইননা 
হৱাই কপ ½

�ফৎ/থাও
অপনুবা িভিজবল
 �ফৎ �নাংমদা 35g

হৱাই অমসংু 
হৱাই মপমু

তল 4, �চং কপ 4

উৈহ

মতম মতমগী ফংবা ময়াই ওইর�া 1

মনা-মিশং

মনা-মিশংগী �য়�াং কপ 7½, 
সলাদ মেচৎ 7-8

কপ 1 = 200 ml

i i



9. মেহৗশাগী ফজবগা �লাইনবীয়ু
মেহৗশাগী মশাইেকা�া মতম �লনবনা, লাংত�বা অমসংু 
অৱাবা হ�হি�। য়ুমদা উপাল-ৱাপাল �শ�বীবস ুপ�ুীং 
ৱাখল নংুঙাইনবগী মচাক অমা ওই। 

চেয়াল অমদা য়াম�বদা পংু অিন মপানগী 
অশং-অমান মর�া �লনবীয়ু। য়ুমদা 

উপাল-ৱাপাল থাবীদনুা 
অশং-অমানগী মফম অমা �শ�ীয়ু।
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মাই পাকপগী 
ৱাখল 

চরাংনবা/ন�বা 
খনবা হ�হনবা

ঙাক-�শনবীবা 
অমিদ 

নাওেকানবীবা

উপাল-ৱাপাল থাবনা কর�া অচু�া ৱাখে�াল �পা�কপেগ

ইিথল অমসংু 
পা�মগী ৱাখে�ান

প�ুীং লাকিশনবা 
অমসংু ইশাবু থাজবা



মােলমগী হকেশলগী লপু
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মীপমু খুিদংম�া পিু�দা 
প�ুীং ৱাখলগা মরী �লনবা 
অৱাবিশং মােয়াৈ�। লনাই 
ওইবা �খাংথাংিশং �লৗখৎতুনা, 
অমসংু মেথৗ তাবা মতুং ই�া 
অেতা�দগী মেতং �লৗদনুা, 
প�ুীং ৱাখল নংুঙাইনা থ�া 
য়াই, মদনুা অদ�ু�া অৱাবা 
কয়াদগী ঙাকেথাকপা 
লাইনা ঙমহি�।

অেদামগী প�ুীং ৱাখলবু �থৗওইদবা �তৗবীগনু

প�ুীং ৱাখলনাঃ

�শাকপা-খঙবা 
পু�ীং ই�ল 

খু�াই 
হকচাং

ফবদা ইিথল পী

অফবা প�ুীং ৱাখলনা মশা-মউ 
ফবা মীওইিশংদা মেখায়গী �তৗবা 

ঙ�া কয়া ফাওহি�, পিু�গী 
মেহৗশাগী ওইবা চরাংনবিশং 

মােয়া�বদা মেতং পাংই, 
অমসংু খু�াইদা �থৗদাং 

য়াবা ঙমহি�।



প�ুীং ৱাখলনা নাবা কনা��গী 
মেতং পাংবীয়ু

প�ুীং ৱাখলগা মরী �লনবা মেথৗ 
তাদবা িমংচৎ িথবা অমসংু 
ইকাইবদগী, মীওইিশংনা মেতং 
নীবা ঙমহে�।

অেদা�া অিস��া অৱাবিশং �লবা 
মীওইিশং খঙবীরবিদ মেখায়বু 
অচু�া প�ুীং ৱাখে�ামদা 
চংিশলহনবদা প�ুীং �থৗগৎপীয়ু।. 

তাবা - মীনংুিশগা �লাইননা, �য়ৎলুবা �তৗদনা মীওই অদগুী মু�া তাবীয়ু
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মােলমগী হকেশলগী লপু

প�ুীং ৱাখলগী 
লাইনা �লরবা 

মীওইিশংদা �খ�বা 
থ�ীেরাইদবিন।

মেথৗ তাবা অমিদ খ�নীংঙাইগী মরমদা িথেদাকপীয়ু - 
 �তাঙানবা খ�নীংঙাই ওইবিশং অদ ুখঙেদাকপীয়ু অমসংু মদগুী 
পাউখুম পীবীয়ু – প�ুীং, হকচাং, খু�াই অমসংু থবক ওইনা (খুদম ওইনা 
অঙাং �শ�বা)
অচু�া খঙেদাকপা - অেদা�া মীশক অদগুী মতাংদা মু�া খঙেল অমসংু 
থাজবা থি� হায়বদ ুউৎপীয়ু। মীশক অদদুা মেঙা�া মরাল িশনীংঙাই 
ওইেদ হায়বদ ুথাজহনবীয়ু।

�শাইদ-ঙামদবা �হনগৎহনবা - মীশক অদদুা �শাকহনগদবদগী ক�নবা 
�থৗরাং অমা তা�বীয়ু
�তংবাং - মীশক অদদুা ই-পাউ, থবক-�থৗরমিশং অমসংু খু�াইগী ওইবা  
�তংবাং ফংহ�নুা �শৗগৎপীয়ু

ই কা ই বা

�তাঙান



লাইওংিশং �থৗওইদবা �তৗবীগন!ু

NIMHANS

প�ুীং ৱাখলগী অৱাবিশং 
অিস মওং কয়াদা উবা 
ফংই। মখাগী খুদমিশং 
অিস অফবা প�ুীং 
হকচাং ওইহ�বগী 
�খাংথাংিশং 
ওইনা তমিশ�ু।
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চানীং থ�ীংবা ফাওদবা

চরাংনবা শাজৎ

�হনীংবা �পা�বা

অিকবা �পাকপা

পাৈ� �লতবা ফ
াওবা
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া

খনিজন
বা ঙমদ

বা

ওনীংবা ন�গা �কাক ঙাওবা

তুমনীংবা �পা�বা



খঙিজ�ু!
প�ুীং ৱাখলগী অৱাবা
�পা�কপা অিস মেহৗশািন। 
অেদা�া নংুিতগী ঙাকেথা�বা 
অমিদ লাইেয়ং চৎথনবগীদমক 
�থৗওং মচা মচািশং অিস 
চৎথরগা অেদামগী প�ুীং 
ৱাখলগী অৱাবা অদ ু
লাকিশনবা য়াই।
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প�ুীং ৱাখলগী অৱাবদগী 
ঙাকেথা�বা অেহনবা 
মেতংগী মেথৗ তাবা 
মীওইিশংগীদমক পাৈ� 
কয়াম�ম ফংই।
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অেদাম প�ুীং ৱাখল ৱাবগী কির��া 
খুদম অমা �হ�া ফংলবিদ, িচংনদনা 
মেতং �লৗবীয়ু!



�গাভন�েম� অমসংু এন.িজ.ও.গী �হ�লাইনিশং

�গাভন�েম�

NIMHANS �বে�বলা ফাউে�শন

�সে�ল ই�িতত�ুৎ ওফ সাইিকেয়�ী, রা�ী
1800-345-1849
মতমঃ পংু 24গী �হ� লাইন নং.
সাইেকােলািজ� অমগা হকেথংননা ৱারী শানবা য়াগিন

https://cipranchi.nic.in/

আশরা �সে�ল �হ�লাইন ন�র
9820466726
মতমঃ পংু 24, চেয়াল অমদা নিুমৎ 7
�লানঃ ইংিলশ, িহ�ী
http://www.aasra.info/helpline.html
(মিসদা রাজ� 17 অমসংু য়ু.িত. 3গী মথ�া িশজবদগী ঙাকেথা�বা �হ�লাইন 
দাইের�রী য়াওির)

�নে�ল কিমশন �ফার ৱুেমন �দােমি�ক ভাইওেল� 
�হ�-লাইন-�ফান 181

সহাই
080-25497777 
sahaihelpline@gmail.com 
�লানঃ ইংিলশ, িহ�ী. তিমল, �তলু�, ক�র
মতমঃ 9.30am - 5.30pm

মৈহেরাই অমসংু অঙাংগী
�হ�লাইন 1098
চিহঃ 0-18 �বগী
মতমঃ 24x7 �হাৎলাইন
�লানঃ �লান প�ুম�া ফংবীগিন

মথ�া িশজবা, িদে�সন অমসংু এিদ�ন �হ�লাইন ন�রিশং

মিসদা �লবাক অিসগী মফম অয়া�দা থবক �তৗিরবা ওগ�নাইেজসন 29গী ই-পাউ য়াওির
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প�ুীং ৱাখলগী হকেশলগী মতাংদা �গাভেম��কী অমসংু এন.িজ.ও.গী পাৈ� খরা ফংিল। ইি�য়া অপনুবদা 
ওগ�নাইেজসন অমসংু িদপাত� েম�িশং ময়াম অমা প�ুীং ৱাখলগী হকেশলগী মতাংদা থবক �তৗির।

এন.িজ.ও. অমসুং ওগ�নাইেজসনিশং

08046110007
https://nimhans.ac.in/
নপুীিশংগীদম�া NIMHANS �পিরেনে�ল �মে�ল �হ�থ �হ�লাইন ন�র 
-  8105711277 

নিুমৎ অমসংু মতমঃ ইরাই নিুমৎ খুিদংগী অখি�েয়� সিব�সিশং 
9 AM অমসংু 2 PM গী মর�া ফংিল �ফান – 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 
মতম 24x7
�লান – ইংিলশ, িহ�ী, �জরাতী (অৈত �লানগীদম�া অখ�বা 
কাউি�লরিশংদা �কাল �া�ফর �তৗগিন)
মিস �জরা�া য়ু�ম ওইবিন help@vandrevalafoundation.com



মিস প�ুীং ৱাখলগীদম�া পাৈ� অমসংু মেতং ফংহি�বা �মাবাইল এি�েকসনিশংগী মনংুদা ম� ওইবা খরিন।
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প�ুীং ৱাখলগা মরী �লনবা �মাবাইল এি�েকসনিশং



�খাংথাং মচা মচা 
�লৗখৎতুনা অেদাম 
অফবা প�ুীং ৱাখল 
�শমগৎপা য়াই অমসংু 
মশা-মউ ফবা 
পিু� অমগীদম�া 
ৱাখলগী, খু�াইগী 
অমসংু হকেশলগী 
মওং-মেতৗ ফংবা 
ঙমগিন।
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�হাংেদা�বা �শম-শাই
মশাবু ইকাই খুৈ�
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মশানা মশাবু থাৈজ



খু্নাইগী থবক-�থৗরমদা শ�ক য়াবীয়ু 

ইন পাত�নরিশপ িৱথ
আ�� �ফােস�স �মিদেকল 

�কােলজ

Vertiver SustainabilityFoundation
Knowledge and Design Partner:

ওিফস ওফ দ ি�ি�পাল সাইি�িফক 

এদভাইজর তু দ �গাভন�েম� 

ওফ ইি�য়া

অফবা 
প�ুীং 
ৱাখল 

�শমগৎপীয়ু

মেহৗশাগী ওইবা পিু�গী অৱাবিশংগা মােয়া�বীয়ু

অেদা�া �তৗবা ঙ�িশং মশক খঙবীয়ু

�পাৎেথাক �লনা থবক �তৗবীয়ু
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