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ভীতি [ফো�োতিয়ো] কোটিয়য় উঠোর ফোষেত্রে সোহোয্্য ফোেয়ি কগতিটিভ তিয়হতভওরোল ফোেরোপে 
[Cognitive Behavioural Therapy] হয়লো একটি প্রমোণ তভততিক চিতকৎসো েদ্ধতি 
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স্বাগতম! 

আেিোর ভীতি কোতঠয়য় উঠোর ি্যোেোয়র ফোিষ্ো করোর জি্য এই েদয়ষেে 
গ্রহণ কয়র ভোয়লো কোজ কয়রয়েি। সোহোয্্য িোওয়ো সিয়িয়য় একটি কতঠি 
েদয়ষেেগুয়লোর একটি হয়ি েোয়র। 

আেিোর ভয়গুয়লো ফোমোকোতিলো করো [ফো�টসং ইওর 
ত�য়োস্স ওয়োক্স িুক] িোমক এই ওয়োক্স িুক িো কম্স 
েুস্তকটি কগতিটিভ তিয়হতভওরোল ফোেরোপে (CBT)
[টসতিটি]িোয়ম েতরচিি প্রমোণ-তভততিক মিস্তোত্বিক 
চিতকৎসোর উের তভততি কয়র করো হয়য়য়ে।  এটি 
আেিোয়ক 'এক্সয়েোজোর অ্্যোন্ড হ্োতিিুয়য়শি' 
িোয়ম েতরচিি একটি CBT ফোকৌশয়লর মোধ্্যয়ম 
তদকতিয়দ্স শিো প্রদোি করয়ি। ফোদখো ফোগয়ে ফোয্ য্োয়দর 
জীিি ভীতি দ্োরো প্রভোতিি, িোয়দর অ্য়িকয়ক এই 
ফোকৌশলটি সোহোয্্য কয়র। 

এই কম্সেুস্তকটি চিজোইি করো হয়য়য়ে এটির 
সি্সোতধ্ক উেকোর ফোেয়ি মোিুষয়দর সোহোয্্য করোর 
জি্য প্রশশষেণপ্রোপ্ত মোিটসক স্োস্থ্য ফোেশোদোয়রর 
সহয়য্োশগিোয় ি্যিহোর করোর জি্য। এই ফোেশোদোর 
একজি সোইয়কোলতজক্যোল ওয়য়লতিতয়ং 
প্র্যোকটিশিোর [মিস্তোত্বিক সুস্থিো অ্িুশীলিকোরী] 
হয়ি েোয়রি, য্োয়ক প্রোয়ই সংয়ষেয়প্ত PWP 
[পেিটলিউপে] িলো হয়, য্োরো ইংল্যোয়ন্ড ইমপ্রুতভং 
অ্্যোকয়সস িু সোইয়কোলতজক্যোল ফোেরোপে (IAPT) 
[আইএপেটি] প্প্রোগ্রোয়মর ময়ধ্্য কোজ কয়রি। এই 

েদ্ধতিয়ি কোজ কয়র সো�ল্য েোওয়োর েতরত্প্রটষেয়ি, 
PWP-এর কোয়জর অ্িুরূে ভূতমকো অ্ি্যোি্য ফোদয়শও 
ক্রমিধ্্সমোিভোয়ি সহজলভ্য হয়য় উয়ঠয়ে।

এই ওয়বার্্ক বকুর্র [র্ম্কপসু্তর্] মবাধ্্যকম 
আপনি র্ত দ্রুত র্বাজ র্রকবি এবং 
আপনি র্ীভবাকব কৌর্ৌশলগুকলবাকর্ 
অিশুীলি র্রকবি, তবার নিয়ন্ত্রণ 
আপিবার হবাকত।

কৌেসিং ইওর নেয়বাি্ক [আপিবার ভয়গুকলবা কৌমবার্বানবলবা র্রবা]
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শে-এর গল্প

আমোর িয়স 35 িের এিং আমোর একদম 
ফোেোয়িোয়িলো ফোেয়ক আতম কুকুরয়ক ভীষণ ভয় ফোেিোম।  
ফোকোেো ফোেয়ক আমোর ভয় এয়সচেল িো আতম জোতি 
িো িয়ি িয়�ো হওয়োর সময় ফোদয়খচে ফোয্ আমোর মো-
িোিোও কুকুয়রর ভয়য় ভীি চেয়লি। আতম ক্রমিধ্্সমোি 
হোয়র উচদ্গ্ন হতছিলোম ফোয্ আতম হয়য়িো ফোকোিওভোয়ি 
আমোর এই ভয় তদয়য় আমোর ফোেয়ল কুইয়ির মোয়েও 
েচ�য়য় তদয়ি েোতর। কুইিয়ক েোওয়োর ের ফোেয়ক, 
আমোর ভয় আমোর উের ফোিশশ প্রভোি ফো�য়লচেল; 
ফোয্ সমস্ত জোয়গোয় কুকুর েোকয়ি েোয়র িয়ল আতম 
ফোভয়িচেলোম, ফোস সমস্ত জোয়গো এ�োয়িো আমোর জি্য 
কতঠি ফোেয়ক কতঠিির হয়য় উঠচেল। ফোখলো করয়ি 
আতম কুইিয়ক তিয়য় িোর িনু্ স্যোয়মর িোচ�য়ি ফোয্য়ি 
েোতরতি, কোরণ িোয়দর একটি কুকুর চেল, িোই সি 
সময় স্যোময়ক আমোয়দর িোচ�য়ি আসয়ি হয়িো।  আতম 
তিটচিি ফোয্, সোয়মর মো-িোিো আমোয়ক অ্ভদ্র ভোিয়িি। 
এমিতক আতম য্তদ িোইয়র কুকুয়রর ফোেউ ফোেউ শুিয়ল 
আমোর তিয়জর িোসোর ফোভিয়র আতম প্রভোতিি হয়ি 
শুরু কয়রচেলোম। একটি কুকুর েদ্স োয় আসয়লও 
আমোর জি্য টিতভ ফোদখো কতঠি হয়য় েয়�।

একতদি আতম কুকুয়রর প্রতি আমোর ভয়য়র প্রভোি 
সম্পয়ক্স  ভোিয়ি শুরু কতর, এয়ি কুইি কিিো তমস 
করচেল ভোিচেলোম এিং এটি তঠক ময়ি হয়তি ফোয্ 
আমোয়ক আমোর জীিিসঙ্ীর উের এিিো তিভ্স র 
করয়ি হয়িো। িোই, আতম টসদ্ধোন্ত ফোিই ফোয্, আমোর 
ভয় কোতঠয়য় উঠয়ি হয়ি, তকন্তু ফোকোেো ফোেয়ক শুরু 
করি, ফোস সম্পয়ক্স  আমোর ফোকোি ধ্োরণো চেল িো! 
আতম ইন্োরয়িয়ি অ্িুসন্োি কয়র ' এিএইিএস 
[NHS] িয়য়স' ওয়য়িসোইয়ি তকেু িে্য েোই ফোয্ 

কীভোয়ি  কগতিটিভ তিয়হতভওরোল ফোেরোপে িোমক 
চিতকৎসো েদ্ধতি সহোয়ক হয়ি েোয়র এিং আতম 
আমোর কোেোকোচে একটি তিিোমূয়ল্যর NHS সোতভ্স স 
খঁুয়জ ফোেয়ি একটি পলয়কে তলিক কতর।  আতম সতি্যই 
অ্িোক হই কোরণ সোতভ্স সটি আমোয়ক তিয়জয়ক 
ফোর�োর করোর অ্িুমতি ফোদয়ি। িোই আতম শুধু্মোরে 
অ্িলোইয়ি একটি �ম্স েূরণ কয়রচে এিং কয়য়ক 
তদয়ির ময়ধ্্য আমোয়ক একজি সোইয়কোলতজক্যোল 
ওয়য়লতিতয়ং প্র্যোকটিশিোর িোরতজন্দয়রর সোয়ে একটি 
অ্্যোেয়য়ন্য়ময়ন্র প্রস্তোি ফোদওয়ো হয়। 

আমোয়দর ফোদখো হওয়োর ের িোরতজন্দর আমোয়ক 
আমোর মোেোয় ফোয্ চিন্তোগুয়লো আয়স ফোসগুয়লো সম্পয়ক্স  
অ্য়িক প্রশ্ন কয়রি। আতম আমোর শরীয়র কীরূে 
অ্িুভূতি অ্িুভি করচেলোম, আতম ফোয্ সমস্ত তজতিস 
কম িো ফোিশী করচে এিং আমোর অ্িুভূতি ফোকমি - 
ফোস সম্পয়ক্স ও অ্য়িক প্রশ্ন কয়রি। প্রেম তদয়ক এই 
সমস্ত প্রশ্নগুয়লো আমোর কোয়ে তকেুিো উদ্ভি িয়ল ময়ি 
হয়য়য়ে এিং এগুয়লো কীভোয়ি প্রোসতঙ্ক চেল, িো 
আতম িুেয়ি েোতরতি। এেো�ো আতম তকেুিো তিব্রি 
ফোিোধ্ কতর, কোরণ আতম য্খি একটি কুকুরয়ক ফোদশখ 
িখি আমোর কী চিন্তো হয় িো সতি্যকোর অ্য়ে্স শিোক্ত 
করয়ি েোতরতি, আতম ফোকিল খুি দ্রুি ভয় ফোেিোম। 
িয়ি িরতজন্দর য্খি কুকুয়রর প্রতি আমোর ভয়য়ক 
একটি দুষ্ িত্ক্রর সোয়ে সম্পতক্স ি করয়লি, িখি 
এটি অ্ে্সেূণ্স হয়ি শুরু কয়র। প্রেমিোয়রর ময়িো, 
আতম ফোদখয়ি ফোেলোম ফোয্, আতম য্ো কয়রচে এিং আতম 
শোরীতরকভোয়ি ফোয্রূে অ্িুভি কয়রচে, িো এয়ক 
অ্েয়রর উের প্রভোি ফো�য়লয়ে এিং আমোর ভয়য়ক 
আরও িোচ�য়য় তদয়য়য়ে। 

এক্সকপবাজবার এবং  
হ্বানবচুকয়শি বলকত র্ী বঝুবায়?

য্খি ফোকোয়িো তকেু আমোয়দর মোয়ে ভীতি সঞ্োর কয়র িো ভয় েোওয়োয়, 
উদোহরণস্রূে একটি তিতদ্স ষ্ িস্তু িো েতরচস্থতি, িখি এটি ফোিোধ্গম্য 
ফোয্, আমরো এটি এ�োয়ি ফোিষ্ো করি। ভয়য়র কোরণ হয় - এমি িস্তু 
িো েতরটস্ততি এচ�য়য় িলয়ল, আমরো য্খি ভয় েোই, িখি আমরো ফোয্ 
অ্প্রীতিকর অ্িুভূতি অ্িুভি কতর, িো ফোেয়ক আমোয়দর েতররেোণ ফোদয়ি - 
উদোহরণস্রূে, দ্রুি গতিয়ি হোয়ি্স র কম্পি িো শ্োসকষ্। তকন্তু, এর অ্ে্স 
হয়লো, েয়রর িোর য্খি আমরো আিোর ফোসই েতরচস্থতি িো িস্তুর মুয়খোমুশখ 
হি য্ো আমোয়দর ভয় েোইয়য় ফোদয়, িখি আমরো তঠক িিিোই ভয় েোি। 
এটি "ভয় এিং এ�োয়িোর দুষ্ িত্ক্রর" তদয়ক েতরিোপলি কয়র। 

‘এক্সয়েোজোর অ্্যোন্ড হ্োতিিুয়য়শি‘ ফোকৌশলটি ি্যিহোর 
করয়ল সহোয়িোমূলকভোয়ি এিং ধ্ীয়র ধ্ীয়র আেিোর 
ভয় কোতঠয়য় উঠয়ি এিং 'দুষ্ িক্র' ভোঙয়ি আেিোয়ক 
সোহোয্্য করয়ি। এেো�ো এটি আেিোয়ক এমিভোয়ি 
আেিোর ভয়য়র ফোমোকোতিলো করয়ি সোহোয্্য করয়ি, য্ো 
আেিোর কোয়ে সহিীয় িয়ল ময়ি হয়ি। এর �লো�ল 
হয়ি েোয়র ফোয্, আেতি আেিোর ভয়য়র উের তিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ো করোর অ্িুভূতি ত�য়র ফোেয়য়য়েি, িখি আর 
আেিোয়ক েতরচস্থতিগুয়লো এচ�য়য় িলয়ি হয়ি িো। 
প্রিুর গয়িষণোয় ‘এক্সয়েোজোর অ্্যোন্ড হ্োতিিুয়য়শি‘ 
েদ্ধতি কোয্্সকর িয়ল প্রমোটণি হয়য়য়ে, তিয়শষ কয়র 
তিতদ্স ষ্ িস্তু িো েতরচস্থতির ভয়য় ভুগয়েি - এমি 
ফোলোয়কর ফোষেত্রে। 

এই চিতকৎসো শুরু করোর আয়গ, ফো�টসং ইওর ত�য়োস্স 
ওয়োক্স িুয়ক ি্যিহৃি েদ্ধতির তিষয়য় আরও একিু 
ফোজয়ি ফোিওয়ো গুরুত্বেূণ্স। এয়ি এই ফোকৌশলটি ি্যিহোর 
করো আেিোর জি্য সিিোইয়ি ভোয়লো হয়ি তক িো, িো 
তিধ্্সোরণ করয়ি আেতি আরও ভোয়লোভোয়ি সষেম 
হয়িি। এেো�ো এই কম্সেুস্তক ফোেয়ক সিয়িয়য় ফোিশশ 
সুতিধ্ো েোওয়োর ফোষেত্রে প্রতিিন্কিো সৃটষ্ কয়র এমি 
তকেু আয়ে তক িো, িো শিোক্ত করয়ি আেিোর সোহোয্্য 
হয়ি।

শেসিং ইওর ফেয়়াি্স  ওয়়ার্্স বুর্ িম্পর্র্্স  
আরও জ়ানর্ে, আিুন শেই এর গল্প পড়ি। 
রু্রু্র্রর ভয় র়্াফির্য় উঠর্ে র্ীভ়ার্ব 
এই পদ্ধড়েফি ব্যবহ়ার র্র়া হর্য়ড়িল, শি 
িম্পর্র্্স  শে-এর গল্ল্প জ়ান়া য়ার্ব। 
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আমরো তকেু সময় 'তিতদ্স ষ্ ফো�োতিয়ো' িো ভীতির 
ধ্োরণো সম্পয়ক্স  আয়লোিিো কতর ফোয্গুয়লো মোিুয়ষর 
ময়ি সৃটষ্ হয়। আতম কখিই আমোর কুকুয়রর ভয়য়ক 
'ফো�োতিয়ো িো ভীতি' চহসোয়ি ভোতিতি। য্োইয়হোক, 
আতম ফোকিল মোক�সো, সোে এিং ফোেোি জোয়গোর 
ময়িো তজতিসগুয়লো তিয়য় মোিুয়ষর আিয়কের কেো 
শুয়িচে। তকন্তু িোরতজন্দর আমোয়ক শশশখয়য় ফোদি ফোয্, 
মোিুয়ষর সি ধ্রয়ণর তজতিস সম্পয়ক্স  একটি তিতদ্স ষ্ 
ফো�োতিয়ো িো ভীতি েোকয়ি েোয়র। িয়ি আমোয়দর 
েতরয়িয়শ তিেয়দর সময় ভয় একটি স্োভোতিক 
মোিটসক প্রতিটক্রয়ো, আর এই ভয় য্খি িোৎেয্্সেূণ্স 
এিং অ্তিরোম েোয়ক, িখি ফো�োতিয়ো িো ভীতি সৃটষ্ 
হয়। এেো�োও, একটি ফো�োতিয়ো সোধ্োরণি একটি 
'অ্য়য্ৌটক্তক' ভয়, য্ো প্রোয়ই আমরো ফোয্ তজতিসটিয়ক 
ভয় েোই িোর দ্োরো সৃষ্ ফোয্য়কোি প্রকৃি িো িোস্তি 
হুমতকর ফোিয়য় ফোিশশ, আমোর ফোষেত্রে কুকুয়রর ভয়। 
প্রেয়ম এটি শুিয়ি আমোর ভোয়লো লোয়গতি, কোরণ 
কুকুয়রর প্রতি আমোর ভয় খুিই িোস্তিসম্মি এিং খুি 
ি্যোয়সঙ্ি িয়ল ময়ি হয়য়চেল এিং মোয়ে মোয়ে আতম 
কুকুয়রর আক্রমণ সম্পয়ক্স  েয়�চে। 

এেো�ো, ভয়য়র তকেু িো েোকয়ল, 
কুকুয়রর কেো ফোকিল উয়লেখ করয়লই 
আমোয়ক এি ভয় লোয়গ ফোকি? আতম 
ফোভয়িচেলোম, এর মোয়ি অ্িশ্যই ভয় 
েোওয়োর ময়িো তকেু চেল। 

িোরতজন্দর 'এক্সয়েোজোর অ্্যোন্ড হ্োতিিুয়য়শি' 
িোমক একটি তিষয়য়র উের তভততি কয়র ফো�টসং 
ইওর ত�য়োস্স িোয়ম একটি ফোসল্ফ-ফোহল্প ওয়োক্স িুয়কর 
েরোমশ্স ফোদি, য্ো সহোয়ক হয়ি েোয়র িয়ল ময়ি করো 
হয়। কুকুর সম্পয়ক্স  আমোর ভয়য়র মুয়খোমুশখ হওয়োর 
ধ্োরণোটি িখিও ভয়কের শুতিয়য়চেল। িয়ি আতম 

কীভোয়ি আমোর ভয়য়ক মোিসম্পন্ন এিং তিয়ন্ত্রণয়য্োগ্য 
উেোয়য় ফোমোকোয়িলো করয়ি শুরু করি, িো িরতজন্দর 
আমোয়ক ি্যোখ্যো কয়র িয়লি এিং আতম এগুয়লোর 
সোয়ে সোংেতষ্সক হয়য় ফোগয়ল, িো ফোেয়ক সৃষ্  ফোয্ ফোকোি 
অ্সুতিধ্ো কোটিয়য় উঠয়ি প্রোপ্তি্য সহোয়িো তিয়য় আতম 
য্ি িো�োিোচ� েোতর এশগয়য় য্োওয়োর ি্যোেোয়রও তিতি 
েরোমশ্স ফোদি। প্রতিটি সোয়েোি্স  ফোসশি আধ্ো েন্োর 
ফোিশশ স্থোয়ী হয়ি িো।  
ফোয্য়হিু আতম অ্য়িক ি্যস্ত, আমোয়ক কোজও করয়ি হয় 
এিং ফোেোয়িো একটি িোচ্োয়ক ফোদখোয়শোিো করয়ি হয়, 
ফোসয়হিু আতম ফোকোয়িোময়ি এটি করয়ি েোরি িয়ল ময়ি 
হয়য়য়ে। িোরতজন্দর য্খি িলয়লি ফোয্, ফোিপলয়�োয়ি 
সহোয়িো েোওয়ো য্োয়, িখি এটি আরও ভোয়লো হয়য় 
ফোগল, কোরণ এটি আমোয়ক িোয়স কয়র সোয়েোি্স  ফোসশয়ি 
য্োওয়ো ফোেয়ক রষেো করয়ি। েরিি্স ী সপ্তোহগুয়লোয়ি, 
িোরতজন্দর আমোয়ক ওয়োক্স িুয়কর মোধ্্যয়ম কোজ করয়ি 
সোহোয্্য কয়রি। এটি আমোয়ক সতি্য সতি্য িুেয়ি 
সোহোয্্য কয়রয়ে ফোয্, আতম ফোকি এমি অ্িুভি কয়রচে, 
এমিতক আতম একটি কুকুয়রর েতি ফোদয়খ ফোকি একটি 
তিয়শষ উেোয়য় প্রতিটক্রয়ো জোতিয়য়চে, িো িুেয়ি 
আমোয়ক সোহোয্্য কয়রয়ে।  িোরের ওয়োক্স িুকটি 
আমোয়ক ‘এক্সয়েোজোর অ্্যোন্ড হ্োতিিুয়য়শি’ েদ্ধতিয়ি 
কোজ করয়ি সোহোয্্য কয়র। আতম িলয়ি েোতর িো ফোয্, 
এটি সি্সদো সহজ চেল, িয়ি আতম আমোর ভীতিয়ক 
ফোেোয়িো ফোেোয়িো তিয়ন্ত্রণয়য্োগ্য অ্িস্থোয় তিয়য় আসোিো 
আমোয়ক সোহোয্্য কয়রয়ে। আতম সতি্যই আিচন্দি 
ফোয্, আতম এই চিতকৎসো েুয়রোেুতর ফোশষ কয়রচে। 
এখি আতম কুইয়ির সোয়ে আরও অ্য়িক তকেু করয়ি 
সষেম। গি সপ্তোয়হ আতম িোয়ক স্যোয়মর িোসোয় তিয়য় 
শগয়য়চেলোম। তিংয়লর সোয়ে এক কোে িো েোি করয়ি 
িোরো আমোয়ক আমন্ত্রণ জোিোি,  িোয়দর িোয়সি হোউন্ড 
আমোর েোয়য়র কোয়ে ফোদৌ�োয়দৌচ� করচেল।  

দষু্টচক্র িম্পকর্্ক  কৌববাঝবা 

প্রেমি, দুষ্িত্ক্রর ওয়োক্স শশয়ির তিতভন্ন অ্ংশ েূরণ 
করোর মোধ্্যয়ম আেিোর ভীতি কীভোয়ি আেিোয়ক 
প্রভোতিি করয়ি েোয়র, িো ফোিোেোর ফোিষ্ো করো য্োক। 
প্রেয়ম ফোশইয়জর েূরণ করো ওয়োক্স শশিটি ফোদয়খ 
তিয়ল সোহোয্্য হয়ি েোয়র। িোরের, দষু্টচক্ক্রর 
ওয়বার্্ক শশকের অ্ের েৃষ্ো ি্যিহোর কয়র সোম্প্রতিক 

সময়য় আেিোর ভীতি শুরু হওয়োর কেো চিন্তো করুি 
এিং আেিোর আয়িগ, শোরীতরক অ্িুভূতি, আিরণ 
এিং আেতি য্খি ভয় ফোেয়য়চেয়লি িখি আেিোর 
ময়ি কী চিন্তোভোিিো হয়য়চেল, িো পলয়খ রোখুি এিং 
আেিোর জীিয়ি এর প্রভোি সম্পয়ক্স  চিন্তো করুি।

আমবার পনরস্থিস্ত
আমি  কুইনের সাথে পার্কে হাঁটছি এবং গেটের পাশে একটি কুকুর দেখতে পাচ্ছি। 

প্রভবাব
কুইন আবারও পােককে  যেেত পােরনন এবং এেত আিম খারাপ যবাধ করনছ। িদননট 
যশষ কেরনছ খুব খারাপ যবাধ কের এবং জীবনসঙ্ীেক বলেত িবব্রত যবাধ কের।

আমবার শবারীনরর্ 
অিভূুস্ত

হাটকে  যরট যবেে যগেছ, কাঁপনছ, অস্বস্তি যবাধ 
করনছ, টানটান যপশী। 

আমবার  
 আকবগ

ভীত ও উিবিগ্ন। 

আমবার ভবাবিবা
“আের না, একটা কুকুর আেছ, আিম 

পােককে  যেেত পারব না! যেভােবই যহাক 
আিম িকছুটা অস্বস্তি যবাধ করনছ।"

আমবার আচরণ
আমার যছেলেক শক্ত কের ধের েত 
তাোতানে সম্ভব বানে নিের োব।  
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আমবার দষু্টচক্ক্রর ওয়বার্্ক শশে দষু্ট চক্র কৌভকগে কৌেলবা 

আমরো আেিোর ভীতি ফোঠকোয়িোর ফোিষ্ো করোর আয়গ, ভীতি কীভোয়ি জন্ম ফোিয়, 
কীভোয়ি এটি ময়ি জোগরূক েোয়ক, িো ফোিোেোর ফোিষ্ো করোর জি্য একিু সময় 
ি্যয় করো য্েোে্স হয়ি। 

ভয় এবং এড়বাকিবার দষু্ট চক্র
আমরো ফোশ-এর দুষ্িত্ক্র ফোয্মিটি ফোদখয়ি 
েোই ফোয্, য্খি কুকুরটি ফোদখো য্োয়, িখি 
শোরীতরক অ্িুভূতিগুয়লো দ্রুি অ্প্রতিয়রোধ্্য 
হয়য় ওয়ঠ এিং েতরচস্থতি ফোেয়ক েোলোয়িো 
এিং িোচ� ত�য়র য্োওয়োর আিরণগি 
প্রতিটক্রয়ো সৃটষ্ হয়। এই ধ্রয়ণর 
আিরণয়ক িলো হয় 'এচ�য়য় য্োওয়ো'।  
আমরো ফোদখয়ি েোতছি ফোয্, য্খি ফোকোয়িো 
ভীতির উৎস এ�োয়িো হয়, িখি সোধ্োরণি 
ভয়-সম্পতক্স ি শোরীতরক অ্িুভূতিগুয়লো 
দ্রুি হ্োস েোয় এিং আমরো আরও ভোয়লো 
অ্িুভি করয়ি শুরু কতর। ফোয্ তকেুয়িই 
আমরো ভয় েোই, িো এচ�য়য় য্োওয়ো সতঠক 
কোজ িয়ল ময়ি হওয়ো স্োভোতিক। 
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আমরবা যখি এস্ড়কয় যবাই, তখি দশু্চিন্বার মবাত্বা

আমবার পনরস্থিস্ত

প্রভবাব

আমবার শবারীনরর্ 
অিভূুস্ত

আমবার  
আকবগ

আমবার ভবাবিবা

আমবার আচরণ
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আমবাকদর ভয় নিয়ন্ত্রণ 
তকন্তু, ফোয্টিই আমোয়দর ভয়য়র কোরণ ফোহোক 
িো ফোকি, িো এচ�য়য় িলোর মোধ্্যয়ম তিরসি 
করোর মধ্্যয়ম আমরো দ্রুিই শশয়খ ফো�চে 
ফোয্ আমোয়দর ভয়য়র কোরণয়ক ফোমোকোতিলো 
করোর ফোিয়য় ভয়য়র উৎসয়ক এচ�য়য় ফোগয়ল 
ভয়লো ফোিোধ্ অ্িুভূি হয়ি। এচ�য়য় য্োওয়োর 
মোধ্্যয়ম আমরো িোৎষেটণক স্টস্ত েোই 
এিং এয়ি আমোয়দর ময়ি দ্রুি 'এচ�য়য় 
য্োওয়োর ে্যোিোি্স' তিতর হয়ি েোয়র।  
িয়ি, েয়রর িোর য্খি আমরো আমোয়দর 
ভীতি সৃটষ্কোরী উৎয়সর মুয়খোমুশখ হই, 
িখি আমোয়দর ভয়-সম্পতক্স ি শোরীতরক 
অ্িুভূতিগুয়লো দ্রুি আিোর ফোিয়� য্োয় 
এিং আমোয়দর ময়ি 'এচ�য়য় য্োওয়োর 
ে্যোিোি্স' আিোর সৃটষ্ হয়। সময়য়র সোয়ে 
সোয়ে আমরো শশশখ ফোয্, আমরো য্খি 
ভীতির উৎয়সর মুয়খোমুশখ হি, িখি 
একমোরে উেোয় হয়লো, িো এচ�য়য় শগয়য় 
আমরো আমোয়দর ভীতি তিয়ন্ত্রণ করয়ি 
েোরি। এটি উেয়র চিচনিি দুষ্ িত্ক্রর 
তদয়ক আেিোয়ক তিয়য় য্োয়।     

দষু্ট চক্র কৌভকগে কৌেলবা 
িোই আসুি, এই দুষ্ িক্রটি ভোঙোর একটি উেোয় সম্পয়ক্স  চিন্তো করো শুরু কতর।  আশো কতর আেতি 
শিোক্ত কয়রয়েি ফোয্, ফোয্কোরয়িই ভয়য়র সৃটষ্ ফোহোক িো ফোকি, িো এচ�য়য় িলয়ল স্ল্পয়ময়োয়দ স্টস্ত এয়ি 
তদয়ি েোয়র, িয়ি এচ�য়য় য্োওয়োর ে্যোিোি্স ভয়য়ক দীে্সয়ময়োয়দ হ্োস হওয়ো ফোেয়ক িোধ্ো ফোদয়। এয়ষেত্রে 
আেতি য্খি আেিোর ভীতির উৎয়সর মুয়খোমুশখ হয়িি, িখি এক্সয়েোজোর এিং হ্োতিিুয়য়শি িোমক 
ফোকৌশলটি আেিোয়ক আেিোর ভয় কোটিয়য় উঠয়ি সোহোয্্য করয়ি। এই েদ্ধতিটি আেিোয়ক আেিোর 
কোয়ে গ্রহণয়য্োগ্য একটি উেোয়য় ধ্ীয়র ধ্ীয়র ভয়য়র উৎয়সর মুয়খোমুশখ হওয়োর ফোষেত্রে সোহোয্্য করয়ি এিং 
আেতি য্তদ সতি্য সতি্য এই েতরচস্থতিয়ি ফোেয়ক য্োি, িয়ি আেিোর ভয়য়র স্তয়র কী হয়ি, িো শিোক্ত করয়ি 
সহোয়িো করয়ি। েতরচস্থতি এ�োয়িো িো ফোগয়ল সোধ্োরণি য্ো েয়ি, িো হয়লো ভয়য়র মোরেো স্োভোতিকভোয়িই 
তিয়ি ফোিয়ম আসয়ি, এটি একটি প্রটক্রয়ো - য্োয়ক িলো হয় 'হ্োতিিুয়য়শি িো অ্ভ্যস্তিো'।    
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িমকয়র পনরক্রমবায় আমরবা যখি ববারববার 
এস্ড়কয় যবাই, তখি দশু্চিন্বার মবাত্বা 

আমরবা যখি ববারববার ভীস্ত িসৃষ্টর্বারীর িবাকে েবানর্, তখি দশু্চিন্বার মবাত্বা 
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এক্সকপবাজবার অ্যবান্ড হ্বানবচুকয়শি

এখি এক্সয়েোজোর এিং হ্োতিিুয়য়শয়ির মোধ্্যয়ম আেিোর ভীতি কোতঠয়য় উঠোর 
ফোিষ্ো করোর  সময় হয়য়য়ে। এই েদ্ধতির উয়দেশ্য হয়লো আেিোয়ক আেিোর ভয় 
ফোঠকোয়ি সোহোয্্য করো।

সি্সপ্রেম, আেতি ফোয্ তিতদ্স ষ্ ভীতি কোটিয়য় উঠয়ি 
িোি, িো চিচনিি কয়র 'ফো�োতিয়ো ল্যোিোর ওয়োক্স শশয়ির' 
16 েৃষ্োর শীয়ষ্স পলখুি। এমিতক এই ফো�োতিয়ো িো 
ভীতির তিষয় তিয়য় চিন্তো করোর �য়ল ইয়িোময়ধ্্য ময়ি 
হয়য়িো একিু ভয়য়র সৃটষ্  হয়ি েোয়র। য্তদ িোই হয়, 
িয়ি এটি তধ্য্্স ধ্রুি, কোরণ ভীতি িো ফো�োতিয়োয়ক 
ধ্ীয়র ধ্ীয়র কোঠোয়মোগি উেোয়য় ফোমোকোয়িলো করয়ি 

এই েদ্ধতিটি আেিোয়ক সোহোয্্য করয়ি, য্ো আেিোর 
জি্য গ্রহণয়য্োগ্য এিং তিয়ন্ত্রণয়য্োগ্য হয়ি। আেতি 
সি্সদোই 'তিয়ন্ত্রয়ণ' েোকয়িি এিং অ্িশ্যই আেিোয়ক 
সহোয়িো করো হয়ি। য্তদও এক্সয়েোজোর কতঠি হয়ি 
েোয়র, িিুও, এক্সয়েোজোয়রর িোরটি তিয়ম েদ্ধতিটিয়ক 
কোয্্সকর কয়র ফোিোয়ল। 
 

নিয়ম 1: গ্রেকেে - ভকয়র পনরক্প্রশ্ষিকত এক্সকপবাজবার র্বায্কক্রকমর মবাি নিধ্্কবারণ র্রবা

র্ী র্রকত হকব গুরুত্বপণূ্ক পকয়ন্ট

•   আেতি িোেোইকৃি ফো�োতিয়ো িো ভীতির সোয়ে যু্ক্ত 
তিতভন্ন অ্্যোক্টিতভটি সম্পয়ক্স  চিন্তো করুি।

•   এটি কিিুকু ভয়য়র কোরণ হয়ি েোয়র িয়ল আেতি 
অ্িুমোি কয়রচেয়লি, িোর েতরত্প্রটষেয়ি প্রতিটি 
অ্্যোক্টিতভটিয়ক 0-100 এর ময়ধ্্য ফোরি করুি।

•   ফোয্ টক্রয়োকলোেটি আেিোর সিয়িয়য় ফোিশশ 
ভয়য়র কোরণ, ফোসটি আেিোর ফো�োতিয়ো ল্যোিোর 
ওয়োক্স শশয়ির শীয়ষ্স পলখুি, িোরের ভয়য়র স্তয়রর 
েতরত্প্রটষেয়ি তিম্নপলশখি কম্সকোন্ডয়ক প্রেণীভুক্ত 
করুি, এয়ষেত্রে ফোয্গুয়লো সিয়িয়য় কম ভয় সৃটষ্ 
কয়র, ফোসগুয়লোয়ক তিয়ি পলখুি। 

•   আেতি ফোয্ কম্সকোন্ড ফোেয়ক আেিোর এক্সয়েোজোর 
শুরু কয়র তিয়ন্ত্রণ করয়ি েোরয়িি িয়ল ময়ি 
কয়রি, িো িোেোই করুি।

•   সময়য়র েতরত্প্রটষেয়ি প্রেটণতিি্যোয়স 
অ্্যোক্টিতভটিগুয়লোয়ক আলোদো করয়িি িো। আমরো 
জোতি িো ভয়য়র মোরেো 50% কমোয়ি কিতদি 
লোগয়ি, িয়ি এটি এয়ককজয়ির জি্য এয়কক 
ধ্রয়ণর হয়য় েোয়ক।

•   এক্সয়েোজোর অ্িুশীলয়ির শুরুয়ি িোেোইকৃি 
সমস্ত অ্্যোক্টিতভটি আেিোর কোয়ে অ্ন্তি 50% 
ভয়য়র কোরণ হয়ি হয়ি। 

•   আেিোর ফো�োতিয়ো ল্যোিোর ওয়োক্স শশয়ির 
এয়কিোয়র শীয়ষ্স একটি অ্্যোক্টিতভটি অ্ন্তভু্স ক্ত করো 
সহোয়ক হয়ি েোয়র ফোয্ি তিয়তমিভোয়ি করয়ি হয়ি 
এমি সম্োিিো কম।

নিয়ম 2: দীর্্কবানয়ত - পনরস্থিস্তকত অবথিবাি র্রবা 

র্ী র্রকত হকব গুরুত্বপণূ্ক পকয়ন্ট

•   ফো�োতিয়ো ল্যোিোর ওয়োক্স শশয়ির তিয়ি িোপলকোভুক্ত 
অ্্যোক্টিতভটিগুয়লো ফোেয়ক আেিোর জি্য 
অ্জ্স িয়য্োগ্য হোয়র অ্গ্রগতি করুি। 

•   য্িষেণ েয্্সন্ত আেিোর ভয়য়র মোরেো এক্সয়েোজোর 
অ্িুশীলয়ির শুরুয়ি ফোদওয়ো ফোরটিং ফোেয়ক কমেয়ষে 
50% কয়ম িো য্োয়, িিষেণ েয্্সন্ত তিয়জয়ক প্রতিটি 
অ্্যোক্টিতভটির সমু্মখীি করুি। 

•   সময়য়র েতরত্প্রটষেয়ি প্রেটণতিি্যোয়স 
টক্রয়োকলোেগুয়লোয়ক আলোদো করয়িি িো। 
আমরো জোতি িো ভয়য়র মোরেো 50% কমোয়ি 
কিতদি লোগয়ি, িয়ি এটি এয়ককজয়ির ফোষেত্রে 
এয়কক ধ্রয়ণর হয়য় েোয়ক।

নিয়ম 3: পিুরবাবনৃতি ববা ববারববার র্রবা - প্রস্তসে এক্সকপবাজবার অ্যবাশটিস্ভসে ববারববার র্রুি

র্ী র্রকত হকব

•   অ্িুশীলয়ির শুরুয়ি আেিোর ভয়য়র ফোরটিং 40% িো কম িো হওয়ো েয্্সন্ত প্রেটণতিি্যোয়সর প্রতিটি 
অ্্যোক্টিতভটির িোরিোর সমু্মখীি ফোহোি।

•   েরিি্স ী অ্্যোক্টিতভটির সংস্পয়শ্স আসোর জি্য আেিোর ফো�োতিয়ো ল্যোিোয়রর কোজ িোপলয়য় য্োি, য্ো আেতি 
কমেয়ষে 50% ভীতি চহসোয়ি ফোরটিং কয়রয়েি এিং প্রটক্রয়োটি অ্ি্যোহি রোখুি। 

নিয়ম 4: মকিবাকযবাগ িষ্ট হকত িবা নদকয় - নিকজকর্ 'ভয় অিভুব' র্রকত নদি

র্ী র্রকত হকব

•   ময়িোয়য্োগ অ্ি্যতদয়ক ধ্োতিি করোর মোধ্্যয়ম আেিোর ভয় কমোয়ি করয়ি সোহোয্্য কয়র এমি তকেু শিোক্ত 
করুি। এগুয়লো ফোিশ স্োিন্ত্র্যময় হয়ি েোয়র, িয়ি ফোয্গুয়লো এর অ্ন্তভু্স ক্ত েোকয়ি েোয়র, ফোসগুয়লোর ময়ধ্্য 
রয়য়য়ে - ফোকোয়িো জোয়গোয় সিসময় একজি িনু্র সোয়ে য্োওয়ো, গোি ফোশোিো, কোয়লো িশমো েরো, ফোিোখ িন্ 
করো, আশ্োস িোওয়ো, তিয়জর ফো�োয়ি ফোখলো করো ইি্যোতদ।

•   এক্সয়েোজোর এিং হ্োতিিুয়য়শি আেিোর জি্য কোজ করয়ে তক িো, িো তিটচিি হওয়োর জি্য; আেিোয়ক 
তিটচিি করয়ি হয়ি ফোয্, আেিোর ভয় কমোয়ি েূয়ি্স ময়িোয়য্োগ তিিষ্ করোর জি্য ফোয্ েদ্ধতি ি্যিহোর 
করয়িি, িোর উের আেতি আর তিভ্স র করয়েি িো।  

•   আেতি য্তদ ময়ি কয়রি ফোয্, প্রেয়ম তকেু িোদ ফোদওয়ো খুি কতঠি, ফোকোয়িো সমস্যো ফোিই। য্িষেণ েয্্সন্ত ফোয্ 
অ্্যোক্টিতভটিটি আেিোর ভয় কতময়য় ফোদয় ফোসটি য্তদ এক্সয়েোজোর অ্িুশীলয়ির শুরুয়ি আেিোর জি্য 
কমেয়ষে 50% ভয়য়র কোরণ হয়ি েোয়র িয়ল প্রি্যোশশি হয় িোহয়ল িো আেিোর ফো�োতিয়ো ল্যোিোর 
ওয়োক্স শশয়ি পলয়খ রোখুি। 

•   ময়িোয়য্োগ তিিষ্কোরী উেোদোি অ্েসোরণ কয়র এটিয়ক আিোর ফোরটিং করোর কেো তিয়িিিো করুি এিং 
এটিয়ক ফো�োতিয়ো ল্যোিোর ওয়োক্স শশয়ি আরও উঁিুয়ি রোখুি।  

য্খি এক্সয়েোজোর অ্্যোন্ড হ্োতিিুয়য়শি প্রয়য়োগ করো হয়, িখি ভীতিয়ক তিয়ন্ত্রণয়য্োগ্য করয়ি ও স�লিো ফোেয়ি 
সোিধ্োয়ি েতরকল্পিো করো সহোয়ক হয়। আেিোর ভীতি কোটিয়য় উঠোর জি্য আেতি ফোয্ অ্গ্রগতি সোধ্ি কয়রয়েি, 
িোর সোমক্গ্রক েতরকল্পিো এিং েয্্সোয়লোিিো করোর প্রটক্রয়োয় আেিোয়ক েেপ্রদশ্সি করয়ি সহোয়িো করোর জি্য 
আমরো আেিোয়ক ফো�োতিয়ো ল্যোিোর এিং ফো�টসং মোই ফো�োতিয়ো িোমক দুটি ওয়োক্স শশি ি্যিহোর করোর েরোমশ্স 
তদতছি।  আেিোর ভীতি কোটিয়য় উঠয়ি এক্সয়েোজোর এিং হ্োতিিুয়য়শি শুরু করোর আয়গ, আসুি প্রেয়ম ফোশ-এর 
[Shay] গল্পটি ফোদয়খ ফোিই এিং ফোদশখ তকভোয়ি কুকুয়রর ভয় কোটিয়য় উঠয়ি েদ্ধতিটি ি্যিহোর করো হয়য়চেল।
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কৌেবানবয়বা ল্যবােবার ওয়বার্্ক শশে
কৌয ভীস্ত আপনি র্বাসেকয় উঠকত চবাি:   কুকুেরর প্রতত আমার ভয় 

ভকয়র কৌরসেং ববা 
মবাত্বা অ্যবাশটিস্ভসে প্রবাধ্বাি্যপরম্পরবা

প্রত্যবাশশত ভকয়র 
কৌরসেং  

(0-100)

িবকচকয় কৌবশী 
ভয়

একনট কুকুর আমার উপর িদেয় ঝাপ িদেয় োওয়ার সময় 
যমেঝেত শুেয় থাকা।

100

বন্ধনহীন কুকুরেক আদর করা। 100

বন্ধনহীন কুকুেরর কােছ োওয়া। 90

মধ্্যম স্তকরর ভয়

পােককে র অন্য পােশ থাকা যেখােন কুকুরগুেলা বন্ধনমুক্ত অবস্ায় 
রেয়েছ।

80

যবঁেধ রাখা কুকুর যথেক প্রায় 20 িমটােরর যবশী কােছ না 
োওয়া। 70

আমার প্রততেবশীর যবঁেধ রাখা কুকুেরর কাছাকানছ হওয়া।  
70

িবকচকয় র্ম ভয় 
(অন্ত 50 কৌরে 
কৌদওয়বা উস্চত)  

যচাখ না বুেজ যটস্লতভশেন কুকুর যদখা। 60

কুকুর ননেয় কথা বলা।

কুকুেরর ছিবর িদেক তাকােনা। 50

ভকয়র কৌরসেং ববা মবাত্বা
0 25 50 75 100

ফোকোয়িো ভয় ফোিই হোলকো সহিীয় প্রিল খুিই প্রিল

কৌেসিং মবাই কৌেবানবয়বা ওয়বার্্ক শশে
এক্সকপবাজবার অিশুীলি: একটি কুকুয়রর 20 তমিোয়রর ফোিশী দূরয়ত্ব কোেোকোচে য্োওয়ো, িয়ি িোঁধ্ো অ্িস্থোয়।  

অিশুী-
লকির 
তবানরখ ও 
িময়

এক্সকপবাজবার ভকয়র কৌরসেং (0-100) র্বায্কনববরণী মন্ব্য

অিশুীলকির জি্য 
প্রস্তুস্ত 

অিশুীলকির 
শুরু

অিশুীলকির 
কৌশষ

অিশুীলকির 
িময়র্বাল

14/7/17

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 1

50 70 35 18

আিম আসেল এনট করেত চাইনন, 
কারণ এনট অস্বস্তিকর অনভূুত 
হেয়নছল। িকন্তু বুঝেত পারনছ যে, 
এনট সরুাহা করেত হেব। েিদও 
কিিন নছল।

16/7/17

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 2

40 65 30 12

আমার ভেয়র মাত্া আেগর 
তুলনায় একটু ভােলা নছল, িকন্তু 
এবার দ্রুত কেম যগেছ। 

17/7/17

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 3

40 60 30 9

কাজ হেছে বেল যদখেত পাচ্ছে, 
এই সময় আমার ভয় অেনক 
দ্রুত কেমেছ। 

19/7/17

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 4

20 50 20 7

শুরুেত আমার ভয় 50 নছল, তেব 
পেুরাপিুর যশষ করানটই ভােলা 
বেল মেন হেয়েছ, এনট সমূ্ণকে 
করেত যপের, কাজ করেত যদখেত 
যপের ভােলা যলেগেছ। 

21/7/17

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 5

10 40 10 2

েিদও শুরুেত আমার ভয় 50-
এর কম নছল, শুধু ননশ্চিত করেত 
যচেয়নছলাম যে পিরিস্ততর যে 
উন্নতত ঘেট এবং তাই হেয়েছ।

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 6

ভকয়র কৌরসেং ববা মবাত্বা
0

ফোকোয়িো ভয় ফোিই
25

হোলকো
50

সহিীয়
75

প্রিল 
100

খুিই প্রিল
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কৌেবানবয়বা ল্যবােবার ওয়বার্্ক শশে
কৌয ভীস্ত আপনি র্বাসেকয় উঠকত চবাি:   

ভকয়র কৌরসেং ববা 
মবাত্বা অ্যবাশটিস্ভসে প্রবাধ্বাি্যপরম্পরবা

প্রত্যবাশশত ভকয়র 
কৌরসেং  

(0-100)

িবকচকয় কৌবশশ 
ভয়

মধ্্যম স্তকরর ভয়

িবকচকয় র্ম ভয় 
(অন্ত 50 কৌরে 
কৌদওয়বা উস্চত)  

ভকয়র কৌরসেং ববা মবাত্বা 
0 25 50 75 100

ফোকোি ভয় ফোিই হোলকো সহিীয় প্রিল খুিই প্রিল

কৌেসিং মবাই কৌেবানবয়বা ওয়বার্্ক শশে
এক্সকপবাজবার অিশুীলি:   

অিশুী-
লকির 
তবানরখ ও 
িময়

এক্সকপবাজবার ভকয়র কৌরসেং (0-100) র্বায্কনববরণী মন্ব্য

অিশুীলকির জি্য 
প্রস্তুস্ত  

অিশুীল-
কৌির শুরু

অিশুীলকির 
কৌশষ

অিশুীলকির 
িময়র্বাল

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 1

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 2

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 3

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 4

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 5

এ
ক্স

কপ
বাজ

বার
 6

ভকয়র কৌরসেং ববা মবাত্বা
0

ফোকোয়িো ভয় ফোিই
25

হোলকো
50

সহিীয়
75

প্রিল
100

খুিই প্রিল
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আপিবার ভীস্তর ঊকধ্্ক অবথিবাি র্রবা।

এিদূর আসয়ি েোরোর জি্য অ্তভিন্দি। আশো কতর ওয়োক্স িুকটি আেিোর 
জীিয়ির উের প্রভোি ফো�য়ল এমি তিতদ্স ষ্ ফো�োতিয়োর ভয় কমোয়ি সহোয়ক 
হয়য়য়ে। 

ফোয্ি ভতিষ্যয়ি আেতি আেিোর ফো�োতিয়ো(গুয়লো)-র 
ঊয়ধ্্স েোকয়ি েোয়রি, ফোসজি্য এই ওয়োক্স িুয়ক আেতি 
ফোয্ ফোকৌশলগুয়লো শশয়খয়েি, িো আেিোর তদিচন্দি 
জীিয়ির অ্ংশ চহসোয়ি অ্িুশীলি করো গুরুত্বেূণ্স।  
অ্িএি ফোয্ তিষয়গুয়লো আেিোয়ক তিয়শষভোয়ি 
সোহোয্্য কয়রয়ে ফোসগুয়লো সম্পয়ক্স  চিন্তো করো উেকোরী 
হয়ি েোয়র।  'ফোটেতয়ং ওয়য়ল িুলতকি'  সম্পন্ন করো 
আেিোয়ক সোহোয্্য করয়ি।  আেতি ফোয্ ফো�োতিয়ো িো 
ভীতির ি্যোেোয়র কোজ করয়েি, িো আেতি কীভোয়ি 
কোটিয়য় উঠয়লি, ফোস সম্পয়ক্স  এটি একটি উেকোরী 
স্োরক চহসোয়ি কোজ করয়ি েোয়র। অ্েিো হয়য়িো 
আেতি আেিোর ময়ধ্্য েোকয়ি েোয়র এমি অ্ি্যোি্য 
ভীতি কোটিয়য় উঠোর ফোষেত্রেও এক্সয়েোজোর অ্্যোন্ড 
হ্োতিিুয়য়শি েদ্ধতি প্রয়য়োগ করয়ি আগ্রহী হয়ি 
েোয়রি। 

য্তদ িোই হয়, ফোসয়ষেত্রে এটি প্রয়য়োগ করোর আয়গ 
কয়য়কটি তিষয় তিয়িিিো করয়ি হয়ি। 

  ‘এক্সয়েোজোর অ্্যোন্ড হ্োতিিুয়য়শি‘ হয়লো অ্য়িক 
অ্য়িক ফো�োতিয়ো কোটিয়য় উঠোর অ্ি্যন্ত কোয্্সকর 
একটি েদ্ধতি। িয়ি তকেু ভীতির ফোষেত্রে 
(উদোহরণস্রূে রক্তোক্ত জখম) অ্তিতরক্ত তিষয় 
তিয়িিিো করোর প্রয়য়োজি হয়ি েোয়র। িোই 
অ্ি্যোি্য ফো�োতিয়োয়ি িো ভীতির ফোষেত্রে এই েদ্ধতি 
প্রয়য়োয়গর ফোিষ্ো করোর আয়গ, আেিোর PWP 
িো অ্ি্য ফোকোয়িো স্োস্থ্য-তিষয়ক ফোেশোদোয়রর কোে 
ফোেয়ক তিষয়গুয়লো য্োিোই কয়র ফোিওয়ো উেকোরী 
হয়ি েোয়র।

 য্তদও ভয় ফো�োতিয়োর সোয়ে যু্ক্ত একটি সোধ্োরণ 
মোিটসক প্রতিটক্রয়ো, িিুও এটি একটি স্োভোতিক এিং 
সহোয়ক আয়িগও হয়ি েোয়র - য্ো আমোয়দর েতরয়িয়শ 
তিদ্যমোি সম্োি্য হুমতক িো তিেয়দর জি্য আমোয়দরয়ক 
প্রস্তুি হয়ি সষেম কয়র ফোিোয়ল। উদোহরণস্রূে, গভীর 
রোয়ি একোকী তিয়জ তিয়জ ফোহঁয়ি িোসোয় ত�য়র আসোর 
সময় সম্োি্য তিেয়দর কেো ভোিুি। এই েতরচস্থতিয়ি 
ভয়য়র সোয়ে সম্পতক্স ি শোরীতরক লষেণগুয়লো তিতভন্ন 
উেোয়য় সহোয়ক হয়ি েোয়র। উদোহরণস্রূে, এরূে 
েতরটস্ততিয়ি ময়িোয়য্োয়গর স্তর িোচ�য়য় তদয়য় সম্োি্য 
হুমতকর তিষয়য় আমোয়দরয়ক আরও সিক্স  কয়র িো 
প্রয়য়োজয়ি আমোয়দর ফোদহয়ক েদয়ষেে গ্রহণ করোর 
জি্য প্রস্তুি কয়র।

অ্ি্যোি্য তিষয়য় আেিোর ভয়য়র কোরয়ণ ‘এক্সয়েোজোর 
অ্্যোন্ড হ্োতিিুয়য়শি‘ ি্যিহোর করোর টসদ্ধোন্ত ফোিওয়োর 
আয়গ, সি্সদো এমি েতরচস্থতিগুয়লোর ময়ধ্্য েোে্সক্য 
করোর ফোিষ্ো করয়িি, ফোয্খোয়ি ভয়য়র কোরণ য্েোে্স 
হয়ি েোয়র এিং ভীতির ফোিলোয় হুমতকর ফোিয়য় ভয়য়র 
মোরেো ফোিশশ হয়ি েোয়র। 

আমবার কৌটেইং ওকয়ল েুলনর্ে ওয়বার্্ক শশে [ভবাকলবা 
েবার্বার েুলনর্কের ওয়বার্্ক শশে]
কৌর্বাি র্বায্কক্রম আমবাকর্ ভবাকলবা কৌববাধ্ র্রবাকত িবাহবায্য র্করকে? 

এই ওয়বার্্ক বকুর্র মবাধ্্যকম র্বাজ র্কর আনম র্ী র্ী দষিতবা অজ্ক ি র্করস্ে? 

এই ওয়বার্্ক বরু্ কৌেকর্ আনম র্ী র্ী কৌর্ৌশল শশকখস্ে, যবা আিকলই িহবায়র্ হকয়কে?

এই র্বায্কর্লবাপ, দষিতবা এবং কৌর্ৌশলগুকলবা অিশুীলকি রবাখকত আমবাকর্ র্ী িবাহবায্য র্করকে? 
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কৌলখর্ 
প্রকেির পল েবারবান্ড, হয়ছিি  ফোলো-ইিয়িিটসটি 
কগতিটিভ তিয়হতভওরোল ফোেরোপে (LICBT) 
[এলআইটসতিটি]-এর েতরিোলক য্োর ফোেোি্স য়�োপলয়য়ো 
হয়ছি তলিতিক্যোল এিুয়কশি ফোিয়ভলেয়মন্ অ্্যোন্ড 
তরসোি্স  (CEDAR) [টসইচিএআর]-এর ময়ধ্্য; এয়ক্সিোর 
তিশ্তিদ্যোলয়য়র ময়িোতিজ্োি তিভোগ।  িোর চিতকৎসো 
এিং গয়িষণোয় প্রধ্োি আগ্রহ হয়লো এলআইটসতিটি 
[LICBT], তিয়শষ কয়র পলশখি ফোসল্ফ-ফোহল্প �রম্যোয়ি। 
শোরীতরক স্োস্থ্য সমস্যোর সমু্মখীি ি্যটক্তয়দর তিয়য় িোর 
গয়িষণো এিং তলিতিকোল প্র্যোকটিয়সর উের তভততি 
কয়র, েল চিত্প্রশি এিং অ্্যোংজোইটির জি্য ি্যোেক 
েতরসয়রর পলশখি CBT ফোসল্ফ-ফোহল্প হস্তয়ষেে তিতর 
কয়রয়েি। তিতি আসন্ন ফোলো-ইয়ন্িটসটি CBT তকিল এন্ড 
ইন্োরয়ভিশি: এ প্র্যোকটিশিোরস ম্যোিুয়য়ল ( 2020)-
এর এচিির [সম্পোদক], এটি LICBT-ফোি একজি 
প্র্যোকটিশিোর েয্্সোয়য়র মোিটসক স্োস্থ্য কম্সশটক্তর 
দষেিো িো�োয়িোর জি্য SAGE দ্োরো প্রকোশশি একটি 
প্রশশষেণ ম্যোিুয়োল। তিতি এই ফোষেরেগুয়লোর সোয়ে 
সম্পতক্স ি স্োস্থ্য অ্তধ্দপ্তয়রর সোয়ে যু্ক্ত ফোিশ কয়য়কটি 
জোিীয় স্তয়রর কতমটির সদস্য, তয্তি সোইয়কোলতজক্যোল 

ফোেরোপে (IAPT) প্প্রোগ্রোয়মর সোয়ে যু্ক্ত এিং 
আন্তজ্স োতিক স্তয়র LiCBT-ফোি তিশ্ি্যোেী উন্নয়য়ির 
তিষয়য় িৃহতির মিস্তোত্বিক ফোেরোপের কম্সীিোচহিী 
তিকোয়শ তিয়য়োতজি। কোয়জর িোইয়র েল িোর 
েতরিোয়রর সোয়ে সময় কোটিয়য় আিন্দ েোি, তিয়শষ 
কয়র িোর দুটি কোয়লো ল্যোব্রোির কুকুয়রর সোয়ে গ্রোয়মর 
েয়ে হোঁিো উেয়ভোগ কয়রি।

মবাইর্ কৌশপবাে্ক  - একজি ফোলকিোরোর, তয্তি 
এয়ক্সিোর তিশ্তিদ্যোলয়য়র তলিতিক্যোল এিুয়কশি 
ফোিয়ভলেয়মন্ অ্্যোন্ড তরসোি্স  (টসইচিএআর) গ্রুয়ের 
ময়ধ্্য সোইয়কোলতজক্যোল ওয়য়লতিতয়ং প্র্যোকটিশিোর 
প্রেতিং প্প্রোগ্রোয়মর উের শশষেকিো কয়রি। েোর�য়ম্সন্স 
অ্্যোংজোইটির প্রতি িোর তিয়শষ আগ্রহ রয়য়য়ে এিং 
তিতি শশষেোে্সীয়দর সহোয়িো করোর জি্য CBT স্-সহোয়ক 
চিতকৎসো তিকোয়শ েদয়ষেে গ্রহয়ণ জচ�ি রয়য়য়েি। 
 কোয়জর িোইয়র মোইক আশশর দশয়কর ফোমিোল 
তমউতজয়কর প্রতি িোর ফোমোহ ও সময়য়র ভোরসোম্য িজোয় 
রোয়খি – শগিোর িোজোয়িো, সোত�্স ং করো, গোি গোওয়ো 
এিং অ্তি উচ্োতভলোষী আল্টোম্যোরোেয়ি অ্ংশ গ্রহণ 
কয়রি। 
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কপেরোইি © এয়ক্সিোর ইউতিভোটস্সটি [2019] (CEDAR এর মোধ্্যয়ম কোজ করয়ে; ময়িোতিজ্োি তিভোগ)। সি্সস্ত্ব সংরটষেি।  

তিয়ি উশলেশখি তিষয় ি্যিীি, এই প্রকোশিোর ফোকোয়িো অ্ংশ মোপলয়কর পলশখি অ্িুমতি ি্যিীি ইয়লকরেতিক মোধ্্যম িো অ্ি্য ফোকোয়িো মোধ্্যয়ম প্রকোশ, 
অ্িুিোদ, সংরষেণ িো প্প্ররণ করো য্োয়ি িো। আেতি য্তদ  উৎস স্ীকোর কয়রি, িয়ি আেতি আেিোর ি্যটক্তগি ি্যিহোয়রর জি্য এিং/অ্েিো শুধু্মোরে 
আেিোর ি্যটক্তগি তলিতিয়ক ি্যিহোয়রর জি্য প্রকোশিোর একটি অ্িুপলপে িোউিয়লোি করয়ি েোরয়িি। অ্িুগ্রহ কয়র ফোজয়ি রোখুি ফোয্, য্তদ আেিোর 
প্রতিষ্োয়ি সমূ্পণ্স সোতভ্স সজযু়� এই প্রকোশিোটি ি্যিহোর করোর প্রয়য়োজি হয়, িয়ি আেিোর একটি েৃেক লোইয়সয়ন্সর প্রয়য়োজি হয়ি। এই প্রকোশিোটি 
ফোেরোপে প্রতিস্থোেি করয়ি িো, িয়ি এটি ফোয্োগ্য ফোেশোদোরয়দর দ্োরো চিতকৎসোর েতরেূরক চহসোয়ি ি্যিহোর করোর উয়দেয়শ্য পলশখি এিং এটি উেযু্ক্ত 
প্রশশষেয়ণর প্রতিস্থোেি িয়। কপেরোইি ধ্োরক, ফোলখক িো অ্ি্য ফোকোয়িো েষে - য্োরো এই প্রকোশিোটির প্রস্তুতি িো প্রকোশিোর সোয়ে জচ�ি, িোরো দোিী 
করয়েি িো ফোয্ এখোয়ি উয়লেশখি িে্য প্রতিটি ফোষেত্রে সতঠক িো সমূ্পণ্স, এিং িোরো ফোকোিও ত্রুটি িো ফোকোি তকেু িোদ ে�ো িো এই ধ্রয়ির িে্য ি্যিহোর ফোেয়ক 
প্রোপ্ত �লো�য়লর জি্য দোয়ী িয়।
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