
কগনেটিভ বিনেবভয়ারাল থেরাপি েনলা একটি প্রমাণ বভবতিক  
চিবকৎসা িদ্ধবি, যা আিোনক সমস্যা সমাধানের দক্ষিা বিকাশ  

করনি এিং প্রনয়াগ করনি সাোয্য কনর।

প্্যযানিক িট: [আতঙ্কিত হবেি িযা]
ি্যাবেক চিজঅি্ড ার বেয়ন্ত্রণ করা



স্যাগতম! 
শুরুনিই, ি্যাবেক বেরসনের জে্য সাোয্য িাওয়ার জে্য 
আিোনক অবভেন্দে!
ি্যাবেক েি ওয়াক্ড িুকটি কগবেটিভ বিনেবভওরাল থেরাপি (CBT) [টসবিটি] 
োনম িবরচিি একটি প্রমাণ-বভবতিক মেস্াব্বিক চিবকৎসা িদ্ধবির উির বভবতি 
কনর তিবর করা েনয়নে। ‘ি্যাবেনকর‘ ক্ষত্রে টসবিটি [CBT] িি্ড মাে অিস্ার 
প্রবি থ�াকাস কনর এিং যানদর েঠাৎ, অপ্রি্যাশশি ভীবির ঘিো ঘনি িানদর 
শারীবরক অেুভূবিগুনলার ি্যািানর সাোয্য কনর থযে িারা সমস্যাটি িুঝনি 
িানরে এিং িীড়াদায়ক শারীবরক অেুভূবি িলমাে রানে এমে বিষয়গুনলা 
িবরিি্ড ে করনি সাোয্য কনর। 

ওয়াক্ড িুকটি আিোনক ি্যানলব্জিং েিস এিং থিশ্টিং থদম আউি োমক একটি 
থকৌশনলর মাধ্যনম গাইি করনি। এটি আকস্মিক ি্যাবেনকর অেুভূবি েয় িা 
ি্যাবেক অ্যািানক আক্ান্ত অনেক মােুষনক সাোয্য কনরনে িনল থদো থগনে। 

এটি একজে মােটসক স্াস্্য থিশাদানরর সোয়িায় কাজ করার জে্য চিজাইে 
করা েনয়নে, যানি মােুষ এই থকৌশনলর সনি্ডাচ্চ ি্যিোর বেটচিি কনর। 
ইংল্যান্ডজনুড় এটি প্রায়ই সাইনকালবজক্যাল ওনয়লবিবয়ং প্র্যাকটিশোর 
েনি িানরে, বযবে ইমপ্রুবভং অ্যাকনসস িু সাইনকালবজক্যাল থেরাপি 
(IAPT) প্প্রাগ্ানম কাজ কনরে। এই িদ্ধবিনি কাজ কনর সা�ল্য িাওয়ার 
িবরত্প্রটক্ষনি, এর অেুরূি ভূবমকা অে্যাে্য থদনশও ক্মিধ্ডমােভানি সেজলভ্য 
েনয় উনঠনে। 

আপনি নিজে নিজেও হয়জ�ো এই ওয়োর্্ক বুর্নি পপজয় থোর্জ� পোজেি। 
অি্য র্োজেো সহোয়�ো নিজয়ই পহোর্ অথবো আপনি নিজে নিজে ব্যবহোে 
র্জেই পহোর্ - পে ভোজবই পহোর্ িো পর্ি, ওয়োর্্ক বুজর্ে মোধ্্যজম র্োে 
র্েোে নিয়ন্ত্রণ আপিোে হোজ�। 
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প্্যযানিক নিজঅি্ড যার েলবত কী বোেযাঝযায়?
ি্যাবেক অ্যািাক িলনি ভনয়র িীব্র মুেূি্ড নক িুঝায়, যা বিবভন্ন ধরনের অপ্রি্যাশশি 
শারীবরক অেুভূবির সানে যুক্ত, থযমে হৃদপিন্ড ধকধক করা, শ্াসকষ্ট, মাো থঘারা 
িা অজ্াে থিাধ করা।
যেে মােুষ বেবদ্ড ষ্ট থকানো বকেুনি ভয় িায়, িেে 
প্রনি্যক মােুষই এই শারীবরক অেুভূবি অেুভি 
করনি িানর, উদােরণস্রূি থকানো প্রাণী, স্াে িা 
িবরচস্বি। এটিনক থ�াবিয়া [ভীবি] িলা েয়। 

িনি যেে ি্যাবেক অ্যািাক প্রায়ই অপ্রি্যাশশিভানি 
ঘনি এিং দীঘ্ড সমনয়র জে্য িলনি োনক, িেে িানক 
ি্যাবেক চিজঅি্ড ার িনল।

থ�াবিয়া এিং ি্যাবেক চিজঅি্ড ানরর মনধ্য প্রধাে 
িাে্ডক্য েনলা:

n মােুষ যবদ থকানো বিষনয় ভয় িায় এিং িারা 
থসই বেবদ্ড ষ্ট ভয় এচড়নয় িনল, িেে িানদর 
শারীবরক অেুভূবিগুনলা েুি দ্রুি িনল যায়।

n বকন্তু ি্যাবেক চিজঅি্ড ানর আক্ান্ত মােুষ 
প্রকৃিিনক্ষ িানদর শারীবরক অেুভূবিগুনলানক 
ভয় িায়। এটি আিনকের থসই অেুভূবিনক 
মােুনষর মনের মনধ্য অি্যােিভানি থগঁনে রােনি 
িানর এিং িারা বেনজরা িেে একটি দুষ্ট িত্ক্ 
আিনক োকনি িানরে।
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বেগ

• অ�াংজাইিট [দুি��া]
• ভয়

• আশংকা
• নাভ	 াস েবাধ করা

• ভীত
• হতাশ

• �াসক�
• ঘাম ঝরা

• বুক ধড়ফড় করা
• মাথা েঘারা/অ�ান েবাধ করা

• িশউের ওঠা/কাঁপুিন
• বিম বিম ভাব

• বুক ব�থা

• ''আিম মারা যাব'‘
• "আমার হয়েতা হাট	  অ�াটাক হে�"

• "খারাপ েকােনা িকছু ঘটেছ/ঘটেত যাে�"
• "আিম পাগল হেয় যাি�"
• "যিদ আিম x কির, এিট 

আেরকিট অ�াটােকর 
কারণ হেব"

• "আিম অ�ান হেয় যাি�/
অেচতন হেয় পড়িছ''

• শারীিরক অনুভূিত স�েক	  খুব সতক	
• িনিদ	 � পিরি¡িত বা অ�াি£িভিট এিড়েয় 

চলুন (িবেশষ কের যখন শারীিরক 
অনুভূিত ল¦� করেবন)

• আেরা প�ািনক এট�াক বা 
এর পিরণিত স�েক	  উে¨গ

• �াস িনয়©ণ করা
• আপিন শা� হওয়ার জন� একিট 

'ªিতকার' «হণ করা 

প্্যযানিক নিজঅি্ড যাবরর প্রকযাশ কীরূপ্? 
'ি্যাবেক অ্যািাক' আসনল প্রায়ই েনয় োনক, িাই 
অনেক মােুষই এটি আনে িনল অিচেি কনর োনকে।  
বকন্তু প্রায়ই িারা িানদর এই সমস্যা সম্পনক্ড  চিটন্তি 
েে ো, িানদর এই সমস্যা দ্রুিই থসনর যায় এিং 
িানদর জীিনে এই সামাে্যই বিসৃ্ি প্রভাি থ�নল।

বকেু মােুষ অিশ্য িারিার এিং দীঘ্ডস্ায়ী ি্যাবেক 
এটিক অেুভি কনরে। থকে? ভানলানা কো, আিবে 
েয়নিা অিাক েনিে থয, ি্যাবেক অ্যািানকর ি্যািানর 
ভয়ােক চিন্তাগুনলা থেনক 'ি্যাবেক চিজঅি্ড ার' িা 
আকস্মিক ভীবি থরাগ েনি িানর।

যেে বকেু মােুষ লক্ষ্য কনরে থয, িানদর শারীবরক 
অেুভূবিগুনলা কষ্টদায়ক, থসনক্ষত্রে িারা িানদর এই 
সমস্যা সম্পনক্ড  উচবিগ্ন েনি শুরু করনি িানরে এিং 
সম্াি্য সিনিনয় োরাি িবরচস্বি সম্পনক্ড  চিন্তা-
ভািো শুরু কনর বদনি িানরে। �লশ্রুবিনি িানদর 
ভয় থিনড় যায়, িেে শারীবরক অেুভূবিগুনলার 
অিস্া আরও োরাি েয়। িারা এটি জাোর আনগই 
একটি দুষ্ট িত্ক্ আিনক িনড়ে, �নল িারা যা কনরে 
িার উিরও এটি প্রভাি থ�লনি করনি শুরু কনর 
থদয়। এটির প্রকাশ অনেকিা বেম্নরূি েনি িানর: 

এর প্রবিটি বিষয় অে্যগুনলার উির প্রভাি থ�লনি িানর এিং থসইসি 
শারীবরক অেুভুবিগুনলা দীঘ্ড বদে ধনর িলনি োনক। 

আপ্নি যনি মবি কবরি বোয, আপ্িযার বোষেত্রে হয়বতযা এই সমস্যযা ঘবট থযাকবত প্যাবর, তবে এই 
ওয়যাক্ড েকুটট আপ্িযাবক সযাহযায্য করবত প্যাবর।
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আকস্মিক ভীঙ্তর সযাবথ সম্পনক্ড ত শযারীনরক 
অিভূুঙ্ত বোেযাঝযা
ি্যাবেক এি্যাক থিশ সাধারণ সমস্যা এিং এটি বিিজ্জেক েয়, যবদও এটি েওয়ার 
সময় আমানদর কানে িা মনে েয।
ি্যাবেক এি্যানকর সময় মােুষ থয শারীবরক অেুভূবি 
অেুভি কনর, িা আসনল হুমবকস্রূি বিনিচিি 
িবরচস্বির প্রবি আমানদর থদনের স্াভাবিক 
প্রবিটক্য়া। এই শারীবরক অেুভূবি িেে ভনয়র সানে 
যুক্ত েনয় যায়। এই ভয় িেে আমানদরনক সৃষ্ট হুমবকর 
প্রবি আরও মনোনযাগ বদনি সাোয্য কনর, থযমেভানি 
েুি থজানর এিং বিরটক্তকর �ায়ার অ্যালাম্ডনক 
উনিক্ষা করা যায় ো িনল আমরা দ্রুি আমানদর 
বিব্ডিং থেনক থিবরনয় যাই। 

সুিরাং, ভয় এিং দুটচিন্তা আসনল একটি বিিজ্জেক 
িবরচস্বি সামলানোর জে্য আমানদর প্রস্তুি করার 
মাধ্যনম আসনল আমানদরনক সাোয্য করনি িানর। 
এটি েল শরীনর '�াইি-ফ্াইি-টরিজ' িা '3এ�'-এর 
প্রবিটক্য়া। শরীনর অ্যাত্রেোপলে োমক েরনমাে 

বে:সৃি েওয়ার কারনণ এই প্রবিটক্য়া শুরু েয়। 
এটি আমানদরনক হুমবক লক্ষ্য করনি সাোয্য কনর। 
উদােরণস্রূি, যবদ থকানো থিার আমানদর িাসায় 
প্রনিশ কনর, িেে 3F সটক্য় েনয় থিারনক ি্যানল্জি 
করনি, িাপলনয় থযনি িা এমেবক বিোোর েীনি 
লুবকনয় বেচিল েনয় িনড় োকনি আমানদরনক প্রস্তুি 
কনর। প্রােবমকভানি আমানদর শরীনর অ্যাত্রেোপলে 
বে:সৃি েওয়ার মাধ্যনম এটি েয়, যা শরীরনক বিবভন্ন 
উিানয় প্রভাবিি কনর। 

ভয় িা দুটচিন্তার সানে সম্পবক্ড ি শারীবরক অেুভূবি 
িলনি কী থিাঝায়, িা অনবেষণ করা যাক। আিবে 
যবদ এই সমস্ শারীবরক অেুভূবির থকানো একটি 
অেুভি কনরে, িনি িনসে টিক চিহ্ন বদে: 

শারীবরক অেুভূবি এটি থকে েনছে হ্াঁ ো

দ্রুি, অগভীর শ্াসপ্রশ্াস, মনে 
েনছে থযে আিবে আিোর 
শ্াস ধরনি িারনেে ো।

লড়াই করার জে্য িা থদৌড়ানোর জে্য শরীরনক প্রস্তুি করনি থিশীগুনলার 
আরও অস্সেনজনের প্রনয়াজে এিং আরও থিশশ কনর থোনিা থোনিা, দ্রুি 
শ্ানসর মাধ্যনম িা গ্েণ কনর। এনি �ুস�ুস আসনল োপল ো েনয়, িািানস িূণ্ড 
েনয় যায়। 

 হৃদস্পন্দে দ্রুি েওয়া থিশীনি অস্সেনজে েচড়নয় িড়নি েনি, যানি হৃৎপিনডের স্পন্দে দ্রুি েয়, এর 
�নল শরীনর রক্ত প্রিাে িৃচদ্ধ িায়।

িুক ি্যো (িা অে্যাে্য থিশীর 
িাে এিং ি্যো) 

শরীর 3F এর জে্য প্রস্তুবি থেয়, সুিরাং থিশীগুনলানক িােিাে কনর 
প্রবিটক্য়ার জে্য প্রস্তুি কনর।  
 

দটৃষ্টনি িবরিি্ড ে (ঝািসা/
িানেল)

থিাে হুমবকর প্রবি অেিা থদৌনড় িাপলনয় যাওয়ার থক্ষত্রে িে েঁুনজ থির করনি 
দূনর থ�াকাস কনর। 

েজনমর িবরিি্ড ে (িয়নলনি 
যাওয়ার িাশগদ/িািারফ্াই/
শুষ্ক মুে ও গলা) 

3F একটি অগ্াবধকার রূনি গে্য েনয় যায় িনল রক্ত প্রিাে েজম ি্যিস্ার মনিা 
অ-প্রনয়াজেীয় কাজ থেনক দূনর সনর যায়।

ঘাম ও গরম অেুভি করা িবধ্ডি রক্ত প্রিাে এিং থিশী শক্ত ও িাে িাে েওয়ার সানে সানে, শরীনরর মূল 
িািমারো িবরিালো করনি ঘাম শুরু েয়।

অিশ এিং বঝেবঝবে
প্রধাে থিশীগুনলানি রক্ত প্রিাে িৃচদ্ধর অে্ড েনলা োনির আঙু্ল এিং িানয়র 
আঙু্নলর মনিা জায়গায় কম রক্ত প্রিাে েওয়া, যার �নল এগুনলানি বঝেবঝবে 
কনর ও অিশ থিাধ েয়। 

মনোনযাগ প্রদানে সমস্যা মিৃবিশটক্ত, একাগ্িা এিং টসদ্ধান্ত গ্েণনক প্রভাবিি কনর মটস্নষ্কর থযৌটক্তক 
অংনশর িুলোয় 3F অগ্াবধকার িায়।
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প্রেত্ড ী প্িবষেপ্
আশা কবর এেে আিবে আরও ভানলা ধারণা থিনয়নেে থয আিবে থয শারীবরক 
সংনিদেগুনলা বেনয় উচবিগ্ন চেনলে, িা বিিজ্জেক োও েনি িানর, কারে এটি 
থকিল শরীনর ভনয়র স্াভাবিক প্রবিটক্য়া।
আিবে থয শারীবরক অেুভূবিগুনলা অেুভি করনেে, থসগুনলানি 
যবদ আিবে ভয় থিনয় োনকে, িনি আিোর জে্য প্রাপ্তি্য থকাে 
সোয়িার সানে সানে এই ওয়াক্ড িুনকর মাধ্যনম কাজ িাপলনয় 
যাওয়া সোয়ক েনি িানর।

আিবে থয শারীবরক অেুভূবিগুনলা অেুভি করনেে, থসগুনলা 
সম্পনক্ড  আিবে যবদ ইনিামনধ্য থকানো স্াস্্যনসিা থিশাদানরর 
সানে কো িনল োনকে এিং আিোনক িলা েয় থকানো সুস্পষ্ট 
অন্তবে্ডচেি স্াস্্য সমস্যা এগুনলার কারণ েয়, িােনল েনি িানর 
থয আিোর ি্যাবেক চিজঅি্ড ার েনয়নে। যবদ িাই েয়, িােনল 
আিবে সবঠক জায়গায় এনসনেে! 

থট চ্্যযাবলন্জিিং এেিং কীভযাবে এটট সযাহযায্য 
করবত প্যাবর 
এই বিষয় শুরু করার আনগ, এই ওয়াক্ড িুনক ি্যিহৃি িদ্ধবির বিষনয় আরও একিু 
থজনে থেওয়া গুরুত্বিূণ্ড। এই িদ্ধবিটি িুঝনল, এটির সানে যুক্ত েওয়ার িনে 
থকানো প্রবিিন্ধকিা োকনি বক ো িা আিোনক শোক্ত করনি সোয়িা করনি। 
 েি ি্যানলব্জিংনয়র দুটি ধাি রনয়নে:

n  চিন্তানক ি্যানল্জি করা: আিবে থয শারীবরক অেুভূবি অেুভি কনরে, িার প্রবিটক্য়া চেসানি আিোর 
ভয়কের চিন্তানক ধারণ, ি্যানল্জি এিং সংনশাধে করনি সোয়িা কনর। এটি আিোর দুষ্টিক্নক িলনি 
োকা িন্ধ করনি সোয়িা করনি িানর।

n  চিন্তাগুনলানক িরীক্ষা করা: সম্িি আিবে থসই সি ভয়ােক চিন্তানক স�লভানি ি্যানল্জি করনি সক্ষম 
েনিে, িনি এরিরও বকেু একিা আিোনক এেে িয্ডন্ত েিুে চিন্তায় বিশ্াস করা থেনক বিরি রােনে।  
যবদ িাই েয়, িনি থিশ্টিং ইি অউি [িরীক্ষা করা] সোয়ক েনি িানর।

আিবে েি ি্যানলব্জিং ি্যিোর কনর থশনষর বদনক আসনল, আিবে থদেনি িানিে থয, এটি আিোনক আিোর 
ভীবি বেরসনে সাোয্য করনে। যবদ িাই েয়, িােনল আিবে েয়নিা আিোর সোয়িাকারী ি্যটক্তর সানে এই 
বিষয় বেনয় আনলািো করনি িানরে, কারণ আিোর থিশ্টিং েিস আউনিরপ্রনয়াজে থেই এটি আিোর 
িেন্দ।

এই ওয়াক্ড িুক ি্যিোর করনি আিবে যবদ আগ্েী েে, িােনল জাোরার গল্পটি িড়নল  
সোয়ক েনি িানর।

বিনিি্য:
আিবে যবদ এেেও থকানো স্াস্্যনসিা 
থিশাদানরর সানে কো ো িনল োনকে, 
িনি আিবে সামনে এশগনয় যাওয়ার 
আনগ, একটি অ্যািনয়ন্টনমন্ট িুক করনি 
িাে বকো, িা বিনিিো করুে। এটি 
আিোনক এই ওয়াক্ড িুনকর সানে আরও 
ভানলাভানি জচড়ি েনি সাোয্য করনি 
িানর। 
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জযাহযারযার গল্প 
আমার িয়স 32 িের। আমার থমনয় এলাোর জনমের কনয়ক মাস িনরই আবম 
ি্যাবেক অ্যািানক আক্ান্ত েই। 
স্ােীয় থদাকাে থেনক থেঁনি িাসায় আসার 
সময় আমার প্রেম ি্যাবেক অ্যািাক েয়, আবম 
থভনিচেলাম আমার োি্ড  অ্যািাক েনয়নে! এর আনগ 
আবম এরূি থকানো বকেু জীিনেও অেুভি কবরবে 
এিং এটি ভয়কের চেল। থশষ িয্ডন্ত এটি থকনি 
যায়, িনি সমনয়র িবরক্মায় আমার আরও ঘে 
ঘে ি্যাবেক অ্যািাক েনি োনক। আমার ভীবির 
মুহুি্ড গুনলানি, আমার োি্ড  মনে েয় প্রবি ঘন্টায় 
এক বমপলয়ে মাইল থিনগ িলনে, আমার িুক 
অবিশ্াস্যভানি শক্ত েনয় ওনঠ এিং থিশীগুনলার 
িরম িাে িাে েনয় যায়। প্রবিিার যেে আবম এরূি 
শারীবরক অেুভূবি অেুভি কবর, িেে আবম সবি্যই 
ভয়ােক চিন্তায় িনড় যাই, মনে েয় "আবম মারা 
যাবছে"!

আমার এই ভয়ােক শারীবরক অেুভূবি আরও থিশশ 
অেুভুি েনি িানর এই চিন্তায় আবম েুি বিিয্ডস্ 
েনয় িচড়, যার �নল এগুনলা আমার জীিনে প্রভাি 
থ�লনি শুরু কনর। আবম বজনম যাওয়া িন্ধ এিং 
এমে থয থকানো বকেু করাই িন্ধ কনর থদউ থযটি 
করনল আমার োি্ড  দ্রুি গবিনি স্পচন্দি েয়। আমার 
জীিেসঙ্ী ি্যােনক আমার জে্য অনেক থিশশ করা 
শুরু করনি েনয়নে, এিিাই থয এটি আমানদর 
সম্পনক্ড  সংকি সৃটষ্ট করনি শুরু কনর। আবম যেে 
িাইনর যাই, িেে আমার হৃদস্পন্দে বেয়ন্ত্রনণ োকা 
বেটচিি করার জে্য আবম এিিাই অমনোনযাগী েনয় 
িচড় থয, আবম িুনরািুবর ক্ান্ত েনয় যাই। আবম জাবে 
এটি থিাকাবম, িিুও আবম িািপলক িয়নলি থকাোয় 
আনে, িার থোঁজ করা শুরু, কারে এটি প্রায়ই 
আমার ি্যিোর করার জে্য প্রনয়াজে েয়। 

ি্যাে আমানক আমার এ সমস্যার ি্যািানর সাোয্য 
িাওয়ার অেুনরাধ করার আগ িয্ডন্ত আবম আনরকটি 
ি্যাবেক অ্যািাক েওয়ার অবিরাম ভনয় েয় মাস 
কাটিনয়চে। ি্যাে িুঝনি িানর থয, আবম বিিপলি 
েনয় যাবছে এিং আবম এেে উনবিনগ োবক থয আবম 
একজে োরাি মা েনয় যাবছে। অিনশনষ, আবম 
আমার স্াস্্যনসিা থিশাদানরর সানে আলাি কবর, 
বিবে আমানক িরীক্ষা কনরে। বিবে িনলে থয, বিবে 
আমার ি্যাবেক অ্যািানকর জে্য আমার থকানো 
শারীবরক সমস্যা থদেনি িােবে, িনি আমার থকানো 
ি্যাবেক চিজঅি্ড ার েনয়নে বকো, থস ি্যািানর 
বিবে ভািনেে। বিবে আমানক থলাকাল ইমপ্রুবভং 
অ্যাকনসস িু সাইনকালবজক্যাল থেরাপি সাবভ্ড নসর 
বিওনয়নলর [ BeWell] কানে থর�ার কনরে। প্রেনম, 
আবম সবি্যই অবেটচিি চেলাম; আমার মনে েনয়চেল 
আমার শারীবরক থকানো সমস্যা রনয়নে এিং এটি 
আমার মাোয় চেল ো! বকন্তু, আবম থ�াে িুনল বেনয় 
একটি অ্যািনয়ন্টনমন্ট িুক কনর থ�পল। আমার 
োরানোর কী চেল?

আিবে ওয়াক্ড িুনকর মধ্য বদনয় অগ্সর েওয়ার সানে সানে থদেনি িানিে, কীভানি জাোরা 
িার ওয়াক্ড শশিগুনলা সম্পন্ন কনরনে। আিবে যবদ সানিাি্ড  থসশনের মনধ্য আিনক যাে, 
অেিা যবদ বেনজ বেনজ এটি ি্যিোর কনরে, িনি এটি আিোনক সাোয্য করনি। 
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লষে্য ঙ্থির করযা 
েি ি্যানলব্জিং ি্যিোর করা শুরু করার আনগ, আিবে ওয়াক্ড িুকটি সম্পন্ন করার সময় থয লক্ষ্য অজ্ড ে করনি 
িাে, িা চস্র করনল, কাজ করা আিোর িনক্ষ সোয়ক েনি িানর। 

লক্ষ্য বেধ্ডারণ করার সময় বেম্নপলশেি বিষয়গুনলা সম্পনক্ড  চিন্তা করা গুরুত্বিূণ্ড

সনুিনি্ড ষ্ট বোহযাি 
"ভানলাভানি বেয়ন্ত্রণ করার" মনিা 
সাধারণ লক্ষ্যগুনলা চস্র করার প্রনলাভে 
জাগনি িানর। িনি, আিবে কেে 
এই লক্ষ্য অজ্ড ে কনরনেে, িা জাো 
কবঠে েনি। িরং আিবে যবদ আরও 
ভানলাভানি বেয়ন্ত্রণ করনি িানরে, িনি 
থসটি কীভানি জােনিে, থস সম্পনক্ড  
চিন্তা করুে। উদােরণস্রূি, "এলাোনক 
বদনে অন্তি একিার িার প্র্যানম কনর 20 
বমবেি োঁিার জে্য বেনয় যাওয়া"।

ইঙ্তেযাচ্ক বোহযাি 
কম করা িা িন্ধ করার ি্যািানর লক্ষ্য চস্র করা প্রলুব্ধকর েনি িানর। উদােরণস্রূি, 
"যেে আমার হৃদকম্পনের গবি িাড়নি, িেে আবম এি থিশশ ি্যটেি েওয়া থেনক 
বিরি োকনিা" বকন্তু, লক্ষ্যগুনলা ইবিিািক েনল - থযমে থকানো বকেু করার জে্য প্রনিষ্টা 
গ্েণ করনল, িেে এটি আরও সোয়ক েনি। উিনরর বিষয়টি এভানি িবরিি্ড ে করা 
থযনি িানর, "আমার হৃদকম্পনের গবি িাড়নলও আবম ি্যাে এিং এলাোর সানে োঁিনি 
োকি"।

মবি রযাখবেি: উিনর আনলািো করা থসই অপ্রি্যাশশি শারীবরক অেুভূবি অেুভি করা প্রায় থক্ষত্রেই 
সমূ্পণ্ড স্াভাবিক। সুিরাং, এই অেুভূবি কেেই থযে ো েয়, এরূি লক্ষ্য চস্র করা এচড়নয় িলুে, মনে 
রােনিে, কেেও কেেও এরূি অেুভূবি সোয়ক েনি িানর। 

েযাস্তেেযািী বোহযাি 
আগামী কনয়ক সপ্তানে আিবে  
থয লক্ষ্য অজ্ড ে করনি িারনিে িনল 
মনে কনরে, থসই লক্ষ্যগুনলা আিবে 
বেনজ চস্র কনর বেে। অিএি, বেনজ 
স্ল্পনময়াদী লক্ষ্য বেধ্ডারনণর কো ভািুে, 
থযগুনলা থকিল োগানলর িাইনর, বকন্তু 
দটৃষ্টর িাইনর েয়। িারির এইগুনলা বেনয় 
কাজ শুরু করুে এিং মধ্যম থময়াবদ 
এিং িারির দীঘ্ডনময়াবদ লক্ষ্য চস্র কনর 
এশগনয় যাে। মধ্যম এিং দীঘ্ডনময়াবদ 
লক্ষ্য সম্পনক্ড ও চিন্তা করা গুরুত্বিূণ্ড, 
কারণ স্ল্পনময়াবদ লক্ষ্যগুনলা অজ্ড ে 
করার ির থকানো বকেুর জে্য কাজ 
করার সুনযাগ থদনি। 
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আমার লক্ষ্যের ওয়ার্্ক শিট
ল

ষ্
যে 1

আজনকর িাবরে:

আবম এেে এটি করনি িাবর (একটি সংে্যার উির িৃতি আঁকুে):

0
থমানিই ো

1 2
মানঝ মানঝ

3 4
প্রায়ই

5 6
থয থকানো সময়

ল
ষ্

যে 2

আজনকর িাবরে:

আবম এেে এটি করনি িাবর (একটি সংে্যার উির িৃতি আঁকুে):

0
থমানিই ো

1 2
মানঝ মানঝ

3 4
প্রায়ই

5 6
থয থকানো সময়

ল
ষ্

যে 3

আজনকর িাবরে:

আবম এেে এটি করনি িাবর (একটি সংে্যার উির িৃতি আঁকুে):

0
থমানিই ো

1 2
মানঝ মানঝ

3 4
প্রায়ই

5 6
থয থকানো সময়

ল
ষ্

যে 4

আজনকর িাবরে:

আবম এেে এটি করনি িাবর (একটি সংে্যার উির িৃতি আঁকুে):

0
থমানিই ো

1 2
মানঝ মানঝ

3 4
প্রায়ই

5 6
থয থকানো সময়

ল
ষ্

যে 5

আজনকর িাবরে:

আবম এেে এটি করনি িাবর (একটি সংে্যার উির িৃতি আঁকুে):

0
থমানিই ো

1 2
মানঝ মানঝ

3 4
প্রায়ই

5 6
থয থকানো সময়
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শার
ীর

িক

 অ
নুভূতি 

ভাবনা আ
চরণ

আ

বেগ

 হৃদস্পন্দন দ্রুত হওয়া
বুকের পেশী শক্ত হকয় 

যাওয়া
মাথা প�ারা

দশু্চিন্া েরা
ভীত হওয়া

বকে েরা 
জিকম যাওয়া বন্ধ েকর 

পদওয়া
আমার শ্াে ননয়ন্ত্রণ েরা

এস্স্পররন  
পেবন েরা

"ওহ, না, আমার হার্্ট  
রিে আকে বকে মকন 

হকছে না!"
"আমার হার্্ট  অ্্যার্াে 

হকছে" 

আমযাবির ঙ্চ্ন্যার শটতি উপ্লনধি করযা 
আিবে শারীবরকভানি থকমে অেুভি কনরে, আিবে কীভানি আিরণ কনরে এিং আিোর আনিনগর উির 
আিোর চিন্তাভািোর প্রভাি েয়নিা ইনিামনধ্যই লক্ষ্য কনরনেে। আিোর ভীবির দুষ্ট িক্ িুঝনি সযাহযাবয্যর 
জি্য আপ্নি নিবজ নিবজ একটট িষু্ট চ্ক্র সম্পন্ন করবত যযাবছেি। িনি আিবে বেনজ এটি করার আনগ, 
প্রেনম জাোরার দুষ্টিক্ থদেনল ভানলা েনি। 

আমযার প্নরঙ্থিঙ্ত
আরম আমার হৃদস্পন্দন বৃনধির হার েক্ষ্য েকরনে

প্রভযাে
চক্রনর্ গতত োভ েকর এবং েুকরােুরর ে্যাননে এর্্যাকের রদকে ননকয় যায়। 

প্্যযানিক িট: প্্যযানিক নিজঅি্ড যার নিয়ন্ত্রণ করযা

9



এখি আপ্িযার প্যালযা 
ি্যাবেক িা ভীবি সম্বনন্ধ আরও থিশশ বকেু জাোর ির, আিবে আিোর বেনজর অসুবিধাগুনলা িুঝনি সোয়ক 
েনি িনল মনে করনি িানরে। মনে রােনিে, আিোনক যবদ থকউ সোয়িা থদে, িনি এনক্ষত্রে িারা আিোনক 
সাোয্য করনি িারনিে। 

শার
ীর

িক

 অ
নুভূতি 

ভাবনা আ
চরণ

আ

বেগ

আমযার প্নরঙ্থিঙ্ত

প্রভযাে
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কী কযারবি প্্যযানিক অে্যযাহত থযাবক?
ি্যাবেক অ্যািানকর সানে একটি অবিবরক্ত অসুবিধা েল থয, মােুষ �াইি-ফ্াইি-টরিজ সৃটষ্ট েওয়ার থকানো 
বিনশষ কারণ চিচহ্নি করনি িানর ো। মনে েয় থযে ি্যাবেক অ্যািাক োওয়া থেনক থিবরনয় এনসনে এিং এটি 
আসনল বিষয়টিনক আরও ভয়কের কনর িুলনি িানর। জাোরার অবভজ্িা থিাঝার থিষ্টা করা যাক।

n ি্যাবেক চিজঅি্ড ানরর সানে লড়াই করনি োকা 
থলাকজে িানদর শারীবরক অেুভূবির জে্য 
শরীর স্্যাে করনি শশনেনেে। আমরা এটিনক 
'হযাইপ্যারঙ্ভনজবলন্স েযা অঙ্ত সতক্ড তযা' িপল 
এিং এটি ভীবিনক অি্যােি রােনি িানর। 
জাোরার থক্ষত্রে, বিবে dj িার হৃদস্পন্দনের 
থকানো িবরিি্ড নের থোঁজ করচেনলে ো, যিই 
থোনিা থোক, বিবে েয়নিা এটির ভুল ি্যাে্যা 
কনরেবে এিং একটি উনবিগজেক চিন্তাভািো 
কনরনেে "ওে ো, আমার হৃদয় বঠকমি কাজ 
করনে ো মনে েনছে''। 

n ি্যাবেক চিজঅি্ড ানর আক্ান্ত ি্যটক্তরা 
অোকাচিক্ষি শারীবরক অেুভূবি ক্ষবিগ্স্ করনে 
এই ভয় কমানি বিবভন্ন কম্ডকানন্ড জচড়ি েনি 
িানরে। জাোরা িার োি্ড নক রক্ষা করনি বজনম 
যাওয়া িন্ধ কনর বদনয়নেে। 'এঙ়্িবয় চ্লযার 
আচ্রণ' স্ল্পনময়ানদ সোয়ক েনি িানর, কারণ 
এটি ি্যাবেক এি্যানকর সংে্যা হ্াস কনর, িাই 
এটি জাোরানক বকেুিা স্টস্ বদনয়নে। িনি 
দীঘ্ডনময়ানদ এটি সমস্যার বদনক বদনক বেনয় যায়। 
কম্ডকান্ড করা িন্ধ করায় জাোরার হৃদস্পন্দে 
োর কনম যায়। এনি বিবে বিশ্াস করনি শুরু 

কনরে থয, িার োনি্ড  আসনল বকেু সমস্যা চেল: 
"আমার োি্ড  অ্যািাক েয়বে, িনি শুধুমারে 
আবম বজনম যাওয়া িন্ধ কনর থদওয়ার কারনণ"। 
একিার িা দুিার বজনম ো যাওয়ার �নল জাোরা 
বকেুিা ভানলা থিাধ করনি শুরু কনরে, এর �নল 
িার বজনম আর ো যাওয়ার সম্ািো সৃটষ্ট েয়।

n বযবে ি্যাবেনকর প্রভাি সম্পনক্ড  উচবিগ্ন, বিবেও 
শারীবরক অেুভূবি হ্াস করার লনক্ষ্য িা আসন্ন 
ট্্যানজচিটি প্রবিনরাধ করনি - এরূি বিশ্াস 
থেনক এমে বকেু আিরনণ জচড়ি েনি িানরে। 
জাোরা িনস িনড়ে, বিবে িার শ্াস বেয়ন্ত্রণ 
কনরে এিং একটি অ্যাসপিবরে োে। এগুনলানক 
'নিরযাপ্ত্যামলূক আচ্রণ' িলা েয়, কারণ 
এগুনলা স্ল্পনময়ানদ সোয়ক িনল মনে করা 
েয়। বকন্তু দীঘ্ডনময়ানদ এগুনলা থকানো গুরুির 
শারীবরক সমস্যা োকার বিশ্াসনক শটক্তশালী 
কনর সমস্যাটিনক িজায় রানে এিং এনি 
শারীবরক অেুভূবি, যবদও অপ্রীবিকর, িোপি 
এটি �াইি-ফ্াইি-টরিজ-এর সানে সম্পবক্ড ি 
োকার বিশ্াস হ্াস কনর।

�াইি ফ্াইি টরিজ 
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আপ্িযার ভীঙ্ত েযা প্্যযানিক িরূ করযার এখিই 
উপ্যতুি সময়।
বকন্তু মনে রােনিে, আিবে থয থকানো সময় কিিুকু করনিে, িা আিোর বেয়ন্ত্রনণ 
রনয়নে। কেেও কেেও অগ্গবি ধীর েনি এিং প্রবিিন্দকিা আসনি। এটি 
িুনরািুবর স্াভাবিক এিং প্রি্যাশশি। 

মবি রযাখবেি: আিবে যবদ থদনেে থয, আিবে থকানো সমস্যার সমু্েীে েনয়নেে এিং থসজে্য সোয়িা 
িাে, িনি আিবে থয সমস্যার সমু্েীে েনছেে - িা বেটচিিভানি উনলেে করনিে।

ধযাপ্ 1: প্্যযানিক িযাবয়নর
বেম্নপলশেি থসকশেগুনলা িূরণ কনর যেে ঘনি িেে আিোর ি্যাবেক অ্যািানকর থরকি্ড  রােনি প্্যযানিক 
িযাবয়নর ওয়যাক্ড শশট ি্যিোর করুে: 

n তযানরখ ও প্নরঙ্থিঙ্ত:
আিোর ি্যাবেক অ্যািাক েওয়ার ির যি িাড়ািাচড় 
সম্ি, আিবে থকাোয় চেনলে এিং আিবে কী 
কনরনেে - থস সম্পনক্ড  িে্য থরকি্ড  করুে। এই 
িে্যগুনলা আিোনক আিোর ি্যাবেক অ্যািানকর 
কারণ িা থয িবরচস্বিনি এই এি্যাক েওয়ার 
সম্ািো থিশশ, থসগুনলার ি্যািাে্ড িা কারণ শোক্ত 
করনি সোয়িা করনি িানর।

আিোর মিৃবির উির বেভ্ড র ো কনর আক্ান্ত েওয়ার 
ির যি িাড়ািাচড় সম্ি সুবেবদ্ড ষ্টভানি এটি িূরণ 
করুে।

n ভীঙ্তর তীব্রতযা:
0-100% থস্নল ি্যাবেক অ্যািানকর িীব্রিা পলেুে, 
থযোনে 0% মানে থমানিই দুটচিন্তা থেই এিং 100% 
মানে যিিা োরাি েওয়া সম্ি।

n শযারীনরক অিভূুঙ্ত
এই ি্যাবেক এি্যানকর সময় আিবে থকানো শারীবরক 
অেুভূবি অেুভি কনরনেে বকো, িা থোি করুে।

n ভয়কির ঙ্চ্ন্যা:
থসই অোকাচিক্ষি শারীবরক অেুভূবি অেুভি 
করার সময়, আিোর মাোর মধ্য বদনয় থয ভয়কের 
চিন্তাভািো িনয় থগনে, িা পলেুে। 0-100% থস্নল 
আিবে চিন্তানক কিিা বিশ্াস কনরচেনলে, িা 
পলেুে। 0% মানে থমানিই ো, 100% মানে আিবে 
সমূ্পণ্ডভানি চিন্তায় বিশ্াস কনরে।

n আচ্রণ
আিোর আিরনণ থকানো িবরিি্ড ে েনল থোি 
করুে। আিবে বক এইসি শারীবরক অেুভূবির 
কারনণ থকানো বকেু কনরনেে িা িন্ধ কনরনেে?

যেেই আিোর ি্যাবেক অ্যািাক েনি, িেেই ি্যাবেক িানয়বর ওয়াক্ড শশিটি িূরণ করনিে। 

স্যাছেবদ্্যর সযাবথ এই ওয়যাক্ড শশটটট প্রূণ করযার জি্য আপ্িযার সেবচ্বয় সযাম্প্রঙ্তক প্্যযানিক 
এট্যযাবকর নেষবয় এটট প্রূণ করবত প্যাবরি। এটট আপ্িযাবক আপ্িযার প্রেত্ড ী সযাবপ্যাট্ড  বোসশবি এই 
ওয়যাক্ড শশটটটবত সম্পযানিত সম্যাে্য অসনুেধযাগুবলযা নিবয় আবলযাচ্িযা করবত সহযায়তযা করবত প্যাবর। 
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জাহারার প্যোশির্ ডাক্য়শর ওয়ার্্ক শিট

তযানরখ এেিং প্নরঙ্থিঙ্ত:
থকাোয়, কেে, কার সানে

ভীঙ্তর 
তীব্রতযা

0-100 থেনক 
থরি

কষ্টিযায়ক 
শযারীনরক 
অিভূুঙ্ত 
িাপলকা

 ভয়কির ঙ্চ্ন্যা 
কষ্টদায়ক শারীবরক অেুভূবি েওয়ার 
সময় আমার মাো বদনয় কী চিন্তা িনয় 
িলচেল? থসই চিন্তা সম্পনক্ড  আিোর 

বিশ্াসনক 0-100% থেনক থরি বদে 

আচ্রণ
আবম কী কনরচে?

কেে: পোমবার PM

90%

হৃদস্পন্দন বৃনধি 
োওয়া
বুে শক্ত হওয়া
পেরশ র্ান র্ান 
হওয়া
শ্ােেষ্ট
�ম্টাে্

আরম আমার হাকর্্ট  খুব পবরশ চাে রদকয়নে, 
আমার হার্্ট  অ্্যার্াে হকত চকেকে - 100%।
আরম মারা যাচ্ছে – 80%
আমাকে োহায্য েরার মকতা এখাকন পেউ 
পনই - 100%।

এোনার োকথ পখো-
ধূো বন্ধ েকর রদকয়নে
বকে েকেনে
আমার শ্াে ননয়ন্ত্রণ 
েরকত পচষ্টা েকরনে
ড্্যানকে প�ান েকরনে 

কী: এোনার োকথ পখো-
ধূো েরা

থকাোয়: বাোয়

থক: আরম ও এোনা

কেে: বুধবার েোকে [AM]

100%

হৃদস্পন্দন বৃনধি 
োওয়া
বুে শক্ত ও ব্যথা
পেরশ র্ান র্ান 
হওয়া
শ্ােেষ্ট
েম্পমান
মাথা প�ারা

আমার এত দ্রুত হাঁর্া উনচত হয়নন, আমার 
হার্্ট  অ্্যার্াে হকত চকেকে – 100%।
েবাই অ্ন�কের িানাো রদকয় তাোকছে 
এবং আমাকে আক্রান্ হকত পদখকে – 
80%।

এের্া পবকচে বকে 
েকেনে
আমার শ্াে ননয়ন্ত্রণ 
েরকত পচষ্টা েকরনে
আমার হার্্ট রবর্ গণনা 
েরনে

কী: োকি যাচ্ছে, তকব পদরর 
হকয় যাকছে

থকাোয়: অ্ন�কের বাইকর

থক: আরম এো এো

কেে: মঙ্গেবার েোে [AM]

100%

হৃদস্পন্দন বৃনধি 
োওয়া
বুে শক্ত ও ব্যথা
পেরশ র্ান র্ান 
হওয়া
শ্ােেষ্ট
মাথা প�ারা
বরম বরম োগা

ওহ ঈশ্র, আমাকে আবার �করর বাইকর 
পযকত হকব, মাত্র গতোেই আমার এের্া 
এর্্যাে হকয়কে, আমার আকরেনর্ হকব – 
90%।
আরম খুব স্ায়ুচাকে আনে, আমার হার্্ট  আর 
মাননকয় ননকত োরকে না, এবং এনর্ হাে 
পেকে রদকছে - 100%

বাোয় অ্বস্ান 
েকরনে।
ড্্যানকে প�ান েকর 
োি পথকে বাোয় 
প�রার েকথ ঔষধ 
ননকয় আেকত বজে
রবোনায় শুকয় েনে
আমার শ্াে ননয়ন্ত্রণ 
েরকত পচষ্টা েকরনে
ড্্যানকে প�ান েকরনে 

কী: �াকম্টতে পথকে এোনার 
ওষুধ আনকত হকব

থকাোয়: বাোয়

থক: আরম এো এো

কেে: শননবার PM 

75%

হৃদস্পন্দন বৃনধি 
োওয়া
বুে শক্ত
শ্ােেষ্ট
�ম্টাক্ত

এত দ্রুতগততকত আমার হার্্ট রবর্ হকছে, 
মকন হকছে এনর্ রবক্ফাররত হকত চকেকে - 
100%।
আরম মারা যাচ্ছে – 60%
আরম আর রেেু েরকত োরনে না - 90%

োহাকয্যর িন্য 
ড্্যানকে পড্কেনে
বকে েকেনে
আমার শ্াে ননয়ন্ত্রণ 
েরকত পচষ্টা েকরনে
তভতকর যাই এবং 
োি পশষ েরার িন্য 
ড্্যানকে পরকখ যাই

কী: গ্যাকরকি রেেু বাক্স রাখা

থকাোয়: বাোয়

থক: ড্্যান এবং আরম
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জাহারার প্যোশির্ ডাক্য়শর ওয়ার্্ক শিট

তযানরখ এেিং প্নরঙ্থিঙ্ত:
থকাোয়, কেে, কার সানে

ভীঙ্তর 
তীব্রতযা

0-100 থেনক 
থরি

কষ্টিযায়ক 
শযারীনরক 
অিভূুঙ্ত 
িাপলকা

 ভয়কির ঙ্চ্ন্যা 
কষ্টদায়ক শারীবরক অেুভূবি েওয়ার 
সময় আমার মাো বদনয় কী চিন্তা িনয় 
িলচেল? থসই চিন্তা সম্পনক্ড  আিোর 

বিশ্াসনক 0-100% থেনক থরি বদে 

আচ্রণ
আবম কী কনরচে?

কেে: 

কী:

থকাোয়:

থক:

কেে: 

কী:

থকাোয়:

থক:

কেে: 

কী:

থকাোয়:

থক:

কেে: 

কী:

থকাোয়:

থক:
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ধযাপ্ 2: থট চ্্যযাবলন্জিিং
আমরা যেে ভয়কের থকানো চিন্তা অেুভি কবর, িেে থয থসগুনলা থকিল চিন্তা এিং প্রকৃি ঘিো েয় -িা িলা েুি 
কবঠে েনি িানর। কারণ এই ভয়কের চিন্তা েুি শটক্তশালী এিং বিশ্াসনযাগ্য মনে েনি িানর। এগুনলার িনক্ষ এিং 
বিিনক্ষ প্রমাণ িরীক্ষা কনর আিোর চিন্তাভািোনক ি্যানল্জি করনল ভানলা েনি। কীভানি এটি করনিে, িা এোনে 
উনলেে আনে: 

n আিোর প্যোশির্ ডাক্য়শর ওয়ার্্ক শিট থেনক একটি ভয়যািক ঙ্চ্ন্যা থিনে বেে, থযটি আিোনক সিনিনয় 
থিশশ কষ্ট থদয় এিং আিোর শোক্ত করা আনিনগর সানে থযটির সিনিনয় শটক্তশালী সংনযাগ রনয়নে। এই 
েনলা আিোর ভয়কির ঙ্চ্ন্যা

n থযোনে সম্ি, চিন্তার থক্ষত্রে কমিনক্ষ 60% বিশ্াস োকনল এিং ভীবির িীব্রিা কমিনক্ষ 60% েনল কাজ 
করনল সোয়ক েনি।

n আিোর থট চ্যোক্লশ্জিিং ওয়ার্্ক শিক্টর উিনর আিোর ভয়কির ঙ্চ্ন্যাভযােিযার বিষয়গুনলা পলেুে, 
একই সানে এই চিন্তায় আিোর কিিুকু বিশ্াস আনে, থসজে্য বিশ্ানসর োর িা থরি বদে। 

n এরির আিোর ভয়কের চিন্তাভািোর িনক্ষ এিং বিিনক্ষ প্রমাণ বদনয় বিিানর করুে।  
উভয় কলানম সমস্ প্রমাণ িাপলকািদ্ধ কনর এই বিিার কাজটি করুে। 

n এোনে গুরুত্বিূণ্ড বিষয় েনলা এই থয, আিবে থয প্রমাণ থরকি্ড  করনেে, িা 'অবভমনির' িবরিনি্ড  'িনে্যর' 
উির বভবতি কনর থরকি্ড  করুে। 

বেনজনক বেম্নপলশেি প্রশ্ন বজজ্াসা করনল, িনে্যর উির বভবতি কনর প্রমাণ শোক্ত করার থক্ষত্রে সাোয্য েনি।

সম্িি আিবে বকেু বদে যািি আিোর ভয়কের চিন্তাভািোনক বিশ্াস কনর যানছেে, িাই প্রেনমই ি্যানল্জি 
করা আিোর িনক্ষ কবঠে িনল মনে েয়। বকন্তু, সি রকনমর েিুে দক্ষিার মনিা, এটিও সময় গড়ানোর সানে 
সেজ েনয় যানি। 

এই নচন্ার রবেরীকত 
আমার বনু্ধ বা েররবার 

আমাকে েী প্রমাণ পদকব?

আরম যরদ আমার ভয়ঙ্কর নচন্ায় 
রবশ্াকের হার 85% েরর, 

তাহকে পেখাকন 15% নচন্া 
আকে - যা আরম েত্য বকে 

রবশ্াে েরর না। 
 এই 15% েীভাকব েতৃষ্ট হকো?

এেই েরররস্ততকত পোকনা 
বনু্ধর এই নচন্াভাবনা 
হকে, তাকে আরম েী 

বেকবা?

আরম যরদ এইভাকব 
অ্নভুব না েরতাম, তকব 

রে আরম এনর্ 
 রবশ্াে েরতাম?  

যরদ না েরর, তকব পেন?

মবি রযাখবেি: এটি বেনয় যবদ আিবে মুশবকনল িনড় যাে, িনি আিোনক সাোয্য করনেে - এমে থকানো 
ি্যটক্তর কানে সমস্যাটি িুনল ধরুে। অেিা আিবে যবদ বেনজ বেনজ এই ওয়াক্ড িুক ি্যিোর কনরে, িনি আিোর 
বিশ্স্ - এমে কানরা কানে সাোয্য িাইনল উিকার েনি িানর, থযমে িবরিানরর থকানো সদস্য িা িনু্ধ।
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ভয়কির ঙ্চ্ন্যা: শটতিমত্যা %

"আমার প্রায় হার্্ট  অ্্যার্াে হওয়ার অ্বস্া" 90%
নিম্্ননোক্ত নিষম্ের পম্ষে প্রমনোণ 

আমনোর ভেঙ্কর চিন্নো
নিম্্ননোক্ত নিষম্ের নিপম্ষে প্রমনোণ 

আমনোর ভেঙ্কর চিন্নো

যরদও ড্াক্তাররা পোকনা েমে্যা খুঁকি োকছেন 
না, তাকদর হয়কতা পোকনা রেেু বাদ েকেকে।

অ্নভূুততগুকো একতা পবরশ তীব্র পয, এগুকো 
অ্বশ্যই আমার হার্্ট  এবং শরীকরর ক্ষতত 
েরকে।

এনর্ যত পবরশ �র্কত থােকব, তাকত এনর্ হার্্ট  
অ্্যার্াে �নর্কয়ই পেবে ক্ষান্ হকব।

আমার হার্্ট  যত দ্রুতই স্পন্ন্দত পহাে না 
পেন, আমার পোকনা ে্যাননে অ্্যার্ােই 
েখকনা আমার হার্্ট  অ্্যার্াকের েররণতত 
হয়নন।

আমার হার্্ট  ভাকোকা আকে বকে ড্াক্তাররা 
িাননকয়কেন।

আমার পোকনা ে্যাননে অ্্যার্াে েখকনাই 
আমার শরীকরর পোকনা ক্ষতত েকরনন।

আরম এখনও িীরবত আনে! 

এই বোষেত্রে জযাহযারযার থট চ্্যযাবলন্জিিং ওয়যাক্ড শশটটট 

যাচ্াই র্রক্ল সাহাযযে হক্ে প্াক্র।

আমার বুঝকত এেরু্ েময় পেকগকে পয, এগুকো 
আমার মতামত এবং অ্েররহায্টভাকব েত্য নয়! 
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এখি আপ্িযার ভয়কির ঙ্চ্ন্যাবক চ্্যযাবল্জি করযার জি্য এগগবয় যযাি।

মাই থট চ্যোক্লশ্জিিং ওয়ার্্ক শিট
আমযার ভয়কির ঙ্চ্ন্যা শটতিমত্যা %

নিম্্ননোক্ত নিষম্ের পম্ষে প্রমনোণ 
 আমনোর ভেঙ্কর চিন্নো

নিম্্ননোক্ত নিষম্ের নিপম্ষে প্রমনোণ 
আমনোর ভেঙ্কর চিন্নো
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আপ্িযার ভয়কির ঙ্চ্ন্যা সিংবশযাধি করুি
আিোর ভয়ােক চিন্তার িনক্ষ এিং বিিনক্ষ প্রমাণগুনলা বিনিিো কনর, একটি সংনশাবধি চিন্তা - িো আরও 
ভারসাম্যিূণ্ড চিন্তা করার লনক্ষ্য সংগ্ে করা প্রমাণগুনলার ভারসাম্য িজায় রাোর সময় এনসনে।

n বেটচিি করুে থয, এটি একটি থ্টিিনমন্ট, যা সংগৃেীি সমস্ প্রমাণ বিনিিো কনর, তিবর করা েনয়নে। 

n এই চিন্তার বিষয়টি পলেুে। 

n আিবে এই েিুে সংনশাবধি, আরও ভারসাম্যিূণ্ড চিন্তানক কিিা বিশ্াস কনরে িা শিকরা চেসানি বেনদ্ড শ 
করুে। 

গুরুত্বপ্ণূ্ড: একটি সংনশাবধি চিন্তাভািো তিবর করার সময় বিিরীি বদনক েুি থিশশ চিন্তা এড়ানি থিষ্টা 
করুে। থকানো থেবিিািক িা ইবিিািক উিানয় িরমভানি চিন্তাধারা সোয়ক েয়, িাই এরূি চিন্তার 
িবরিনি্ড  আরও ভারসাম্যিূণ্ড চিন্তা করার থিষ্টা করুে।

জাহারার সিংক্িাশিে, আরও ভারসামযেপ্ূর্্ক  
শচ্ন্ার ওয়ার্্ক শিট

জাহারার সিংক্িাশিে, আরও ভারসামযেপ্ূর্্ক  
শচ্ন্ার ওয়ার্্ক শিট

আমযার সিংবশযানধত ঙ্চ্ন্যা:
আমযার সিংবশযানধত 

ঙ্চ্ন্যাধযারযায় আমযার নেশ্যাস  
(0-100%)

"আমার ভীততর অ্নভূুতত খুব অ্স্বজতিের এবং েষ্টদায়ে হকত 
োকর, তকব পেগুকো ক্ষততোরে নয়।" 50%

আমযার সিংবশযানধত ঙ্চ্ন্যা:
আমযার সিংবশযানধত 

ঙ্চ্ন্যাধযারযায় আমযার নেশ্যাস  
(0-100%)
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আনম এখিও সেই শনোরীনরক অিুভূনির ি্যনোপনোম্র আমনোর ভেঙ্কর 
চিন্নোভনোিিনোে কষ্ট পনোনছি, আমনোম্ক েনোহনোয্্য করুি!
নকন্তু এগুবলযা যখি আমযার মযাথযায় থযাকবে, তখি নকছু ঘটবে েবল আনম আসবলই নেশ্যাস কনর িযা। 

কেেও কেেও আমরা যুটক্তসঙ্িভানি জাবে থয, 
থকানো বকেু ঘিার সম্ািো েুি কম, বকন্তু অেুভূবিনি 
িেে িয্ডন্তও এটি ঘিার সম্ািো োনক। যেে এটি 
ঘনি, িেে অপ্রি্যাশশি আিরণ েয়নিা অি্যােি 
োকনি।

উদােরণস্রূি, থকউ যুটক্তসঙ্িভানি েয়নিা জানে 
থয, িারা মইনয়র েীি বদনয় োঁিনল োরাি বকেুই 
ঘিনি ো। বকন্তু িারিরও িারা মইনয়র বেি োঁিা 
এড়ানি রাস্া বদনয় থেঁনি যায়!

আিবে এই কষ্টদায়ক শারীবরক লক্ষণগুনলা অেুভি 
করার সময় যবদ আিোর থক্ষত্রে এটি েয়, িনি 
সংনশাবধি চিন্তা িরীক্ষা করা আিোর জে্য সোয়ক 
েনি িানর।

আিবে যবদ সোয়িা িাে, িােনল সম্িি আিোনক 
সোয়িাদােকারী ি্যটক্ত আিোনক এটি করার জে্য 
সবুযযাগগুবলযা শোক্ত করনি সোয়িা করনিে। 
অে্যোয়, আিোর সমস্যা সমাধাে করনি সাোয্য 
করার জে্য িবরিানরর থকানো সদস্য িা থকানো 
িনু্ধনক অেুনরাধ করনি িানরে।

সাোয্য িাওয়া গুরুত্বিূণ্ড, কারণ েুি সম্িি 
আিোর সানিাি্ড  থসশনের িাইনর আিোনক 
সংনশাবধি চিন্তা িরীক্ষা করনি েনি।
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ধযাপ্ 3: ঙ্চ্ন্যাভযােিযা প্রীষেযা করযা [বোটস্্টিিং থট আউট] 
যবদও আমরা একটি সংনশাবধি, আরও থিশশ ভারসাম্যিূণ্ড চিন্তাভািো তিবর করনি েয়নিা সক্ষম েি, িিুও 
কেনো কেনো আমরা থযৌটক্তকভানি যা সি্য িনল জাবে এিং আমরা আমানদর হৃদনয় যা অেুভি কবর, িার 
মনধ্য িাে্ডক্য োনক, এই কারনণ এটি সমূ্পণ্ডরূনি বিশ্াস করা কবঠে েনি িানর। চিন্তাভািো িরীক্ষা করার 
এিং এগুনলার প্রবি আমানদর বিশ্াসনক শটক্তশালী করার জে্য বিেটি স্র রনয়নে: 

আিবে থয চিবকৎসা গ্েণ করনেে, থস সম্পনক্ড  আিোর স্াস্্যনসিা থিশাদারনক অিচেি রাো উচিি। 
আিোর সনি্ডাতিম িবরিয্ডা বেটচিি করার জে্য স্াস্্যনসিা থিশাদারনক অিচেি কনর রাো গুরুত্বিূণ্ড। 
আিোর থয থকানো িাৎিয্ডিূণ্ড শারীবরক সমস্যা থেই - িা বেটচিি করার জে্য আিবে েয়নিা আিোর 
শারীবরক অেুভূবি সম্পবক্ড ি িে্য বেনয় ইবিমনধ্য িানদর সানে আলাি কনরনেে। িারা েয়নিা এই ি্যািানর 
আিোনক বকেুিা আশ্স্ কনরনেে। আিবে যবদ এনি আশ্স্ ো েে, যবদ আিবে এটি অেুভি কনরে িনল 
বিনিিো কনরে, িােনল আর থকানো অবিবরক্ত িরীক্ষা-বেরীক্ষা করার প্রনয়াজে আনে বকো, িা যািাই 
করার জে্য থযাগানযাগ করনল ভানলা েনি।

প্য্ডযায় 1: 
আপ্িযার সিংবশযানধত ভয়কির ঙ্চ্ন্যা প্রীষেযা করযার একটট উপ্যায় নিবয় প্নরকল্পিযা করুি

প্য্ডযায় 2: 
করুি - আপ্িযার প্নরকল্পিযা মবতযা কযাজ 

চ্যাস্লবয় যযাি এেিং প্রীষেযা করুি 

প্য্ডযায় 3: 
প্য্ডযাবলযাচ্িযা
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আপ্িযার সিংবশযানধত ভয়কির ঙ্চ্ন্যা প্রীষেযা করযার একটট উপ্যায় নিবয় প্নরকল্পিযা করুি

n বোয ঙ্চ্ন্যা নিবয় প্িবষেপ্ নিবত হবে: আিোর সংনশাবধি, আরও ভারসাম্যিূণ্ড  
চিন্তাভািো পলেুে এিং এনি আিোর বিশ্াস (0-100%) িরীক্ষা করুে এিং  
িানি থরি বদে।

n ঙ্চ্ন্যা প্রীষেযা করুি: আিবে কীভানি আিোর েিুে সংনশাবধি চিন্তা িরীক্ষা করনি যানছেে, িা 
িবরকল্পো করনি 4 W সম্পাদে করুে।

n সেবচ্বয় খযারযাপ্ ঙ্চ্ন্যার নেষয়টট নিবয় অিমুযাি করুি: সিনিনয় োরাি যা ঘিনি িানর িনল মনে 
কনরে, িা পলেুে এিং আিবে এনি কিিা বিশ্াস কনরে, িানি থরি বদে (0-100%)। 

n নেকল্প ভনেষ্যদ্যাণী করুি: একটি বিকল্প �লা�ল িাওয়ার ভবিষ্যবিাণী করুে এিং এটি ঘিার কিিুকু 
সম্ািো আনে িনল আিবে মনে কনরে (0-100%)। (বেটচিি করুে থয, এটি আিোর সিনিনয় োরাি 
ভবিষ্যবিাণী থেনক অন্তি বকেুিা আলাদা।

n আপ্িযার কযাবজর মযাঝ প্বথ আসবত প্যাবর, এমে থকানো িাধা আনে বকো বিনিিো করুে এিং থসগুনলা 
অবিক্ম করার জে্য আিবে থয সংস্াে িা বরনসাস্ড ি্যিোর করনি িারনিে - িাও বিনিিো করুে। আিবে 
েয়নিা অভ্যন্তরীণ এিং িাটহ্ক িাধা বিনিিো করনি িানরে, একই সানে সংস্াে িা বরনসানস্ডর বিষয়টিও 
বিনিিো করনি িানরে। 

েযাটযিক
বেনজনদর িাইনরর প্রবিিন্ধকিা এিং 

বরনসাস্ড, যা স�লিার সানে চিন্তা 
িরীক্ষার সময় িটেমনধ্য িাওয়া যানি।  

এগুনলা েনি িানর িবরনিশগি, 
আটে্ডক, মােুষ-সম্পবক্ড ি, প্রযুটক্তগি, 

সময় ইি্যাবদ। বিিরীিভানি, 
চিন্তাভািো িরীক্ষা করার জে্য সোয়ক 
িনু্ধ িা জীিেসঙ্ীর কাে থেনক সোয়িা 

িাওয়ার সুনযাগ োকনি িানর।

বকেু উদােরনণর জে্য িরিি্ড ী িৃষ্ায় থিবিল 
থদেুে, এিং মনে রােনিে, আিবে সিসময় 

আিোর সাোয্যকারী ি্যটক্তনক সাোনয্যর জে্য 
অেুনরাধ করনি িারনিে।

অভ্যন্রীণ

আমানদর বেনজনদর মনধ্য িাধা, থযমে 
চিন্তা, মনোভাি, বিশ্াস (থযমে কম 

আত্মবিশ্াস) এিং শারীবরক অেুভূবি 
(থযমে সামাে্য একাগ্িা, ক্াটন্ত)। 

বিিরীিভানি, এগুনলার মনধ্য 
বকেু বিষয় বরনসাস্ড চেসানি চিচহ্নি 

করা থযনি িানর, (থযমে উচ্চ 
আত্মবিশ্াস, িমৎকার শটক্তর স্র, 
প্প্ররণাদায়ক অেুভূবি) থযগুনলা 
প্রনয়াজে েনল কানজ লাগানো 

থযনি িানর।

প্্যযানিক িট: প্্যযানিক নিজঅি্ড যার নিয়ন্ত্রণ করযা

21



জাহারার টটস্টিং মাই টটশরবল  
থট ওয়ার্্ক শিট

বোয ঙ্চ্ন্যাটট কযায্ডকর করবত হবে

আনম বোয ঙ্চ্ন্যাটট কযায্ডকর করবত চ্যাই, তযা হবলযা: আনম এই ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (– 0-100%)

"আমার ভীততর অ্নভূুতত খুব অ্স্বজতিের এবং েষ্টদায়ে হকত 
োকর, তকব পেগুকো ক্ষততোরে নয়।" 50%
এক্সবপ্নরবমন্ট নিজযাইি করযা

আনম এই ঙ্চ্ন্যা প্রীষেযা করবত যযাটছে: 

কী? 20 রমননকর্র িন্য ব্যায়াম েরার োইকেে ব্যবহার েরুন। 

বোকযাথযায় বাোয়

কখি? শননবার েোকে

বোক? আরম এো এো, যরদও ড্্যান এবং এোনা বাোয় থােকব।

সেবচ্বয় খযারযাপ্ বোকযাবিযা নকছু হওয়যার ভনেষ্যদ্যাণী

সেবচ্বয় খযারযাপ্ বোয ঘটিযা ঘটবে েবল আনম ভনেষ্যদ্যাণী করঙ্ছ, তযা হবলযা: আনম মবি কনর এটট ঘটবে (–100%)

আমার হাকর্্ট  ব্যায়ামনর্ খুব পবরশ চাে েতৃষ্ট েরকব এবং এর �কে 
আমার হার্্ট  অ্্যার্াে হকব। 60%

একটট নেকল্প ভনেষ্যদ্যাণী আনম মবি কনর এটট ঘটবে (–100%)

আমার হাকর্্ট র স্পন্দন আেকেই অ্কনে পবরশ পবকে যাকব, একত 
আরম অ্স্বজতি পবাধ েরব, রেন্তু আমার হাকর্্ট র খারাে রেেু হকব 
না।

30%

েযাধযা এেিং এগুবলযাবক অঙ্তক্রম করযা

নিম্নস্লগখত নেষয়গুবলযা প্গথমবধ্য প্যাওয়যা বোযবত প্যাবর: 

অভ্যন্রীণ:

েযাটযিক: এোনাকে োহাকয্যর িন্য ড্্যাকনর প্রকয়ািন হকত োকর এবং এনর্ অ্গ্ারধোর োকব
আনম বোযবকযাবিযা সমস্যযা কযাটটবয় উঠবত প্যারবেযা, যনি: 

আরম শুরু েরার আকগ ননশ্চিত হই পয, এোনা রিে আকে এবং েম্ভবত তাকে ননকয় পযকত ড্্যানকে বেব, 
যাকত তারা আমার মকনাকযাগ রবনষ্ট না েকর।
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আপ্িযার সিংবশযানধত ঙ্চ্ন্যা প্রীষেযা করযার জি্য একটট উপ্যায় বোখযাবঁজ 
বোপ্বত এখি আপ্িযার প্নরকল্পিযা করযার প্যালযা!

টটস্টিং মাই টটশরবল থট ওয়ার্্ক শিট
বোয ঙ্চ্ন্যার জি্য প্িবষেপ্ নিবত হবে

আনম বোয ঙ্চ্ন্যাটট কযায্ডকর করবত চ্যাই, তযা হবলযা: আনম এই ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (– 0-100%)

এক্সবপ্নরবমন্ট নিজযাইি করযা

আনম এই ঙ্চ্ন্যা প্রীষেযা করবত যযাটছে: 

কী?

বোকযাথযায়?

কখি?

বোক? 

সেবচ্বয় খযারযাপ্ বোকযাি নকছু হওয়যার ভনেষ্যদ্যাণী
সেবচ্বয় খযারযাপ্ বোয ঘটিযা ঘটবে েবল আনম ভনেষ্যদ্যাণী করঙ্ছ, তযা 
হল:

 (–100%)

একটট নেকল্প ভনেষ্যদ্যাণী  (–100%)

েযাধযা এেিং এগুবলযাবক অঙ্তক্রম করযা

নিম্নস্লগখত নেষয়গুবলযা প্গথমবধ্য প্যাওয়যা বোযবত প্যাবর: 

অভ্যন্রীণ

েযাটযিক:

আনম বোযবকযাবিযা সমস্যযা কযাটটবয় উঠবত প্যানর, যনি: 
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প্য্ডযায় 2: করুি

এেে আিোর িবরকল্পো িাস্িায়নের িালা এিং তদেচন্দে জীিনে আিোর সংনশাবধি 
চিন্তা িরীক্ষা করার সময়।

প্য্ডযায় 3: প্য্ডযাবলযাচ্িযা

আিোর চিন্তা িরীক্ষা করার ির যি িাড়ািাচড় সম্ি একটি টটস্টিং মাই টটশরবল থট 
শরশভউ ওয়ার্্ক শিটটি িূরণ করুে। এটি আিোনক যিিা সম্ি বিস্াবরি বিিরণ মনে 
রােনি সাোয্য করনি িানর। 

n আিোর নরঙ্ভউ ওয়যাক্ড শশবট কযাজ করযার জি্য আপ্িযার ঙ্চ্ন্যাভযােিযা স্লখিু এিং এটি িরীক্ষা করার 
আনগ আিোর থসই চিন্তার প্রবি কিিা বিশ্াস চেল, িানি থরি বদে।

n আিোর প্রােবমক ভবিষ্যবিাণী পলেুে এিং আিবে এনি কিিা বিশ্াস কনরে, িা থরকি্ড  করুে। 

n আিবে যেে সংনশাবধি চিন্তাভািোনক কানজ লাগানোর থিষ্টা কনরে িেে আসনল কী ঘনিচেল - িা থোি 
করুে। 

n আিোর চিন্তাভািো িরীক্ষা কনর আিবে কী শশনেনেে, িা বেনদ্ড শ করুে এিং এটি মযাই লযানি্ডিং থসকশে 
িা আমার শশক্ষা বিভানগ পলেুে। আিবে আিোর চিন্তাভািো িরীক্ষা কনর যা শশনেনেে, িার �লস্রূি 
সম্িি আিবে এটি িবরিি্ড ে করনি িারনিে? নরভযাইনজিং মযাই অনরনজিযাল বোটনরেল থট কলানম 
আিোর েিুে চিন্তা পলেুে এিং আিবে আিোর মূল চিন্তায় কিিা দঢৃ়ভানি বিশ্াস কনরে, িানি থরি 
বদে। 

n আিোর েিুে চিন্তার উির বভবতি কনর, অেিা আিোর সিংবশযানধত, আরও ভযারসযাম্যপ্ণূ্ড  চিন্তাধারা 
িৃচদ্ধনি বিশ্ানসর উির বভবতি কনর, ভবিষ্যনি আিবে কীভানি বভন্নভানি কাজগুপল করনি িানরে থস 
সম্পনক্ড  চিন্তা করা সোয়ক েনি িানর। প্নরেত্ড িশীল আচ্রণ কলানম এটি থোি করুে। 

আিবে িরিি্ড ী িৃষ্ায় জাোরার টটস্টিং মাই টটশরবল থট শরশভউ ওয়ার্্ক শিট থদেনি িারনিে।

প্্যযানিক িট: প্্যযানিক নিজঅি্ড যার নিয়ন্ত্রণ করযা

24



জাহারার টটস্টিং মাই টটশরবল  
থট ওয়ার্্ক শিট

বোয ঙ্চ্ন্যার জি্য প্িবষেপ্ নিবত হবে

আনম বোয ঙ্চ্ন্যাটট কযায্ডকর করবত চ্যাই, তযা হবলযা: আনম এই ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (– 0-100%)

"আমার ভীততর অ্নভূুতত খুব অ্স্বজতিের এবং েষ্টদায়ে হকত 
োকর, তকব পেগুকো ক্ষততোরে নয়।" 50%
আমযার মলূ ভনেষ্যদ্যাণী

নিম্নস্লগখতগুবলযা নেষয় ঘটবে েবল আনম ভনেষ্যদ্যাণী কবরঙ্ছ: আনম এই ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (– 0-100%)

ব্যায়ামনর্ আমার হাকর্্ট  খুব পবরশ চাে েতৃষ্ট েরকব এবং এর 
�কে আমার হার্্ট  অ্্যার্াে হকব। 60%
ফলযাফল

আসবল যযা ঘবটঙ্ছল তযা হবলযা:

েুকরা গকবষণা িকুে আমার েতত্যই হার্্ট  দ্রুত স্পন্ন্দত হচ্ছেে। আরম এে েয্টাকয় খুব আতনঙ্কত পবাধ 
েকরনে, রেন্তু খারাে রেেুই �কর্নন এবং আমার হার্্ট  অ্্যার্াে হয়নন। গকবষণা পশষ হওয়ার ের আমার 
হৃদস্পন্দন স্বাভারবে অ্বস্ায় ন�কর আকে এবং আরম ভাকোকা নেোম।

আমযার শশষেযা

এই আচ্রণগত গবেষণযা বোথবক আনম শশবখঙ্ছ:

আমার হাকর্্ট র স্পন্দকনর গতত পেবে পবকে যায়, এর মাকন এই নয় পয, আরম হার্্ট  অ্্যার্াকের ঝঁুরেকত 
আনে। অ্কনে পোে ব্যায়াম েকরন, রেন্তু তাকদর হাকর্্ট  রেেুই হয় না। ড্াক্তাররা আমাকে িানান পয, 
আমার হাকর্্ট  পোকনা েমে্যা পনই এবং এই গকবষণা পথকেও এই অ্তভমকতর েমথ্টন োওয়া যায়।

আমযার মলূ ঙ্চ্ন্যার সিংবশযাধি

এখি আনম আমযার মলূ ঙ্চ্ন্যা প্নরেত্ড ি করে:

আরম দশু্চিন্া/ভীততর অ্নভূুতত অ্নভুব েরকেও, এগুকো আমার পোন রেেু খারাে হওয়ার েক্ষন নয় 
এবং এর �কে আমার হার্্ট  অ্্যার্াে হকব না।

আনম এই িতুি ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (0-100%) 85% আনম আমযার মলূ ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (0-100%) 10%

প্নরেত্ড িশীল আচ্রণ

আমযার িতুি ঙ্চ্ন্যার উপ্র ঙ্ভনত্ কবর আনম নিম্নস্লগখত নেষয়গুবলযা ঙ্ভন্নভযাবে করবত যযাটছে:

আরম এোনার োকথ আরও রেেু েরার পচষ্টা েরব, পেইোকথ জিকম ন�কর যাকবা, আমার বনু্ধকদর োকথ 
পদখা েরব এবং মূেত আবার আরম আমার িীবন যােন েরব! 

প্রেত্ড ী প্িবষেপ্

আনম হয়বতযা আেযার অি্যযাি্য বোযসে কযায্ডকলযাবপ্ নফবর বোযবত চ্যাইে

আমার বাোর বাইকর রেেু ব্যায়াম েরা।
আমার বনু্ধকদর োকথ পোকনা বার বা পরসু্করকটে পদখা েরা।
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টটস্টিং মাই টটশরবল থট শরশভউ ওয়ার্্ক শিট
বোয ঙ্চ্ন্যার জি্য প্িবষেপ্ নিবত হবে

আনম বোয ঙ্চ্ন্যাটট কযায্ডকর করবত চ্যাই, তযা হবলযা: আনম এই ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (– 0-100%)

আমযার মলূ ভনেষ্যদ্যাণী

নিম্নস্লগখত নেষয় ঘটবে েবল আনম ভনেষ্যদ্যাণী কবরঙ্ছ: আনম এই ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (– 0-100%)

ফলযাফল

আসবল যযা ঘবটঙ্ছল তযা হবলযা:

আমযার শশষেযা

এই আচ্রণগত গবেষণযা বোথবক আনম শশবখঙ্ছ:

আমযার মলূ ঙ্চ্ন্যার সিংবশযাধি

এখি আনম আমযার মলূ ঙ্চ্ন্যা প্নরেত্ড ি করে:

আনম এই িতূি ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (0-100%) আনম আমযার মলূ ঙ্চ্ন্যা নেশ্যাস কনর (0-100%)

প্নরেত্ড িশীল আচ্রণ

আমযার িতুি ঙ্চ্ন্যার উপ্র ঙ্ভনত্ কবর আনম নিম্নস্লগখত নেষয়টট ঙ্ভন্নভযাবে করবত যযাটছে:

প্রেত্ড ী প্িবষেপ্

আনম হয়বতযা আেযার অি্যযাি্য বোযসে কযায্ডকলযাবপ্ নফবর বোযবত চ্যাইে
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ধযাপ্ 4: অগ্রগঙ্ত েজযায় রযাখিু
আশা কবর আিোর সমস্ কনঠার িবরশ্রনমর মূল্য িানিে এিং আিবে লক্ষ্য করনিে থয, আিোর ি্যাবেক 
অ্যািানকর টরিনকানয়ন্সি হ্াস থিনি শুরু কনরনে।

এেে আিোর প্রনিষ্টা িন্ধ করার প্রনলাভে জাগনি িানর। বকন্তু বেটচিি করনি েনি থয, এই ওয়াক্ড িুনক 
ি্যিহৃি িদ্ধবি আিোর তদেচন্দে জীিনের অংশ এিং এটি গুরুত্বিূণ্ড। 

বকেু সেজ িদনক্ষি আিোনক এটি করনি সোয়িা করনি িানর। 

আপ্িযার সতক্ড ীকরণ লষেণগুবলযা শিযাতি করুি 

আমার সিক্ড ীকরণ চিহ্ন ওয়াক্ড শশনি [মাই ওয়ার্িনিিং সাইি ওয়ার্্ক শিট] আিবে আনগ থয দুষ্টিক্ পলপিিদ্ধ 
কনরনেে, িার বিষয়িস্তু পলেুে।

এটি আিোনক সিক্ড ীকরণ চিহ্নগুনলা শোক্ত করনি সাোয্য করনি িানর, যা বেনদ্ড শ করনি িানর থয, আিবে 
আিার ি্যাবেক চিজঅি্ড ানরর সমু্েীে েনছেে। 

আমার সের্্ককী র্রর্ শচ্হ্ন ওয়ার্্ক শিট
আমযার কষ্টিযায়ক শযারীরনক অিুভূতন 

 আমযার ভয়ঙ্কর চ্নি্তযা

আমযার আেবগ

আমযার আচ্রণ
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সথুি থযাকযার টুলনকট 

এেে, এই ওয়াক্ড িুকটি ি্যিোর করার সময় আিবে থয কায্ডকলাি, থকৌশল িা কলা-থকৌশলনক সোয়ক িনল 
মনে কনরে, থসগুনলা পলেুে। আিবে যবদ আিার ি্যাবেক চিজঅি্ড ার বেনয় মুশবকনল িনড়ে, িনি এইগুনলা 
আিোর কানে দরকারী িনল মনে েনি িানর। 

আমার ভাক্লা থার্ার টুলশর্ক্টর ওয়ার্্ক শিট
বোকযাি কযায্ডক্রম আমযাবক ভযাবলযাবযা বোেযাধ করবত সযাহযায্য কবরবছ?

এই ওয়যাক্ড েবুকর মযাধ্যবম কযাজ কবর আনম কী কী িষেতযা অজ্ড ি কবরঙ্ছ?

এইসে টক্রয়যাকলযাপ্, িষেতযা এেিং বোকৌশলগুবলযা অিশুীলবি রযাখবত আমযাবক কী সযাহযায্য 
কবরবছ? 
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আনম কীরূপ্ করঙ্ছ, বোসগুবলযা যযাচ্যাই করবত ওয়যাক্ড েকু বোিখঙ্ছ

আিবে এই ওয়াক্ড িুকটি থশষ করার সানে সানে, আিোর থকমে িলনে - িা যািাই করার জে্য ওয়াক্ড িুকটি 
বেয়বমি থদো ভানলা এিং এ জে্য সময় বেধ্ডারণ করনল ভানলা েনি। আিবে যবদ মনে কনরে থয, সযাপ্যাঙ্হক 
বোচ্ক-ইি করযা আিোর জে্য সোয়ক েনি, িােনল আগামী সপ্তাে িা মাসগুনলানি আমার থিক-ইে 
ওয়াক্ড শশিটি ি্যিোর করুে৷

মবি রযাখবেি: উিনর আমরা আনলািো কনরচে থয, আিবে থিশ বকেু শারীবরক অেুভূবি কীভানি অেুভি 
করনেে, িনি থসগুনলা যবদ অল্প সমনয়র জে্য অেুভি কনরে, িােনল িা সমূ্পণ্ড স্াভাবিক। এগুনলা সোয়ক 
েনি িানর; আমানদর িবরনিনশ এমে বকেু বিিদ আনে, থসগুনলা থেনক এই চিন্তা আমানদরনক বেরািদ 
রানে। 

যনি আনম মবি কনর বোয, আমযার অসনুেধযাগুবলযা আেযার নফবর আসবছ, তযাহবল এই অসনুেধযাগুবলযা 
কযাটটবয় উঠবত আমযাবক সযাহযায্য করযার জি্য আনম কী ধরবণর নজনিস করবত প্যানর? 

আমার টচ্শর্িং-ইি ওয়ার্্ক শিট
আবম বেনজ বেনজ থিক-ইে করি, থসই সানে থয আনিগ আমানক িরিি্ড ী সপ্তােগুনলার প্রবি সপ্তানে সমস্যায় 

থ�নলনে, আবম থসই আনিনগর বিষনয় ....................................... থিক-ইে করি। .................................

এই ওয়াক্ড িুক শুরু করার ির থেনক: 

হ্াঁ ো

আবম বক আিার শারীবরক অেুভূবি অেুভি করচে এিং এগুনলা বিারা কষ্ট িাবছে?

আবম বক আমার শারীবরক অেুভূবির ি্যািানর আিার থসইসি ভয়কের চিন্তাভািো করচে?

আবম বক আিার থমািামুটি থসই অনেিুক আিরণগুনলা করনি শুরু কনরচে?

আবম বক আিার আমার আনিগ বেনয় মুশবকনল িনড়চে? 
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থলেক 
আবলকসযান্দযা (বোলক্ক্স) টক্রব্টিযাভযা [Aleksandra 
(Lexi) Hristova] েনলে বক্বেকাল এিুনকশে, 
থিনভলিনমন্ট অ্যান্ড বরসাি্ড  (টসইচিএআর)-
এর একজে প্রভাষক; এনসেিার বিশ্বিদ্যালনয়র 
মনোবিজ্াে, বিনশষভানি এমএসটসআই অ্যাপ্াইি 
সাইনকালবজ (বক্বেক্যাল) প্প্রাগ্ানমর জে্য দাবয়ত্বশীল। 
বক্বেকাল প্ট্বেং প্প্রাগ্াম শশক্ষাে্ডীনদর একটি 
মেস্াব্বিক সুস্িা বিষয়ক প্র্যাকটিশোর চেসানি 
ক্যাবরয়ানরর জে্য প্রস্তুি কনর। থলস্সে ইবিিূনি্ড একজে 
মেস্াব্বিক সুস্িা প্র্যাকটিশোর চেসানি কাজ কনরনেে 
এিং িারও আনগ বিবে প্রােবমক, মাধ্যবমক এিং 
বিনশষজ্িয্ডানয়র মােটসক স্াস্্য িবরনষিায় বিবভন্ন 
ভূবমকা িালে কনরে। িার প্রধাে বক্বেকাল আগ্ে 
েনলা থলাকজেনক সোয়িা থদওয়া - থয সমস্ থলাক 
দীঘ্ডনময়াদী থরানগ আক্ান্ত এিং সাধারণ মােটসক 
স্াস্্য সমস্যা রনয়নে, এোড়া িাঁর গ্রুনি কাজ করার 
আগ্ে রনয়নে। কানজর িাইনর, থলস্সে থযাগি্যায়াম, 
ভ্রমণ এিং সঙ্ীি উিনভাগ কনরে। 

বোিঙ্ভি জিসি [David Johnson]েনলে বক্বেকাল 
এিুনকশে, থিনভলিনমন্ট অ্যান্ড বরসাি্ড  (টসইচিএআর)-
এর একজে প্রভাষক; এনসেিার বিশ্বিদ্যালনয়র 
মনোবিজ্াে, বিনশষভানি এমএসটসআই অ্যাপ্াইি 
সাইনকালবজ (বক্বেক্যাল) প্প্রাগ্ানমর জে্য দাবয়ত্বশীল। 
 থিবভি ইবিিূনি্ড একজে মেস্াব্বিক সুস্িা 
প্র্যাকটিশোর চেসানি কাজ কনরনেে, থসই সানে বিবে 
মাধ্যবমক এিং বিনশষজ্ িয্ডানয় মােটসক স্াস্্যনসিায় 
কাজ কনরনেে, এোড়া িাঁর িাই্ডি এন্ড এিাল্ট লাবে্ডং 

চিনজবিপলটি সাবভ্ড নস কাজ করার অবভজ্িা রনয়নে। 
মােটসক স্াস্্য িবরনষিার ইকেলুটসবভটি এিং একুইটি 
বেনয় িার আগ্ে রনয়নে। থিবভি রান্না, থেলাধুলা এিং 
সঙ্ীি উিনভাগ কনরে।

প্রবফসর প্ল ফযারযান্ড [Professor Paul 
Farrand], েনলে বক্বেক্যাল এিুনকশে 
থিনভলিনমন্ট অ্যান্ড বরসাি্ড  (টসইচিএআর)-এর মনধ্য 
থিাি্ড ন�াপলও েনছে থলা-ইেনিেটসটি কগবেটিভ 
বিনেবভওরাল থেরাপি (এলআইটসবিটি)-এর 
িবরিালক; এনসেিার বিশ্বিদ্যালনয়র মনোবিজ্াে 
বিভাগ। শারীবরক স্াস্্য সমস্যার সমু্েীে ি্যটক্তনদর 
বেনয় িার গনিষণা এিং বক্বেকাল প্র্যাকটিনসর উির 
বভবতি কনর, িল বিষণ্ণিা এিং দুটচিন্তার জে্য পলশেি 
CBT স্-সোয়ক েস্নক্ষনির উির ি্যািক িবরসর তিবর 
কনরনেে। বিবে আসন্ন থলা-ইনন্টেটসটি CBT বস্ল এন্ড 
ইন্টারনভেশে: এ প্র্যাকটিশোরস ম্যােুনয়ল ( 2020)-
এর এচিির [সম্পাদক], এটি LICBT-থি একজে 
প্র্যাকটিশোর িয্ডানয়র মােটসক স্াস্্য কম্ডশটক্তর 
দক্ষিা িাড়ানোর জে্য SAGE বিারা প্রকাশশি একটি 
প্ট্ইবেং ম্যােুয়াল।  বিবে এই থক্ষরেগুনলার সানে 
সম্পবক্ড ি স্াস্্য অবধদপ্তনরর সানে যুক্ত থিশ কনয়কটি 
জািীয় স্নরর কবমটির সদস্য, বযবে সাইনকালবজক্যাল 
থেরাপি (IAPT) প্প্রাগ্ানমর সানে যুক্ত এিং 
আন্তজ্ড াবিক স্নর LiCBT-থি বিশ্ি্যািী উন্নয়নের 
বিষনয় িৃেতির মেস্াব্বিক থেরাপির কম্ডীিাচেেী 
বিকানশ বেনয়াবজি।
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কপিরাইি © এনসেিার ইউবেভাটস্ডটি [2021] (CEDAR এর মাধ্যনম কাজ করনে; মনোবিজ্াে বিভাগ)। সকল স্ত্ব সংরটক্ষি।

েীনি উশলেশেি বিষয় ি্যিীি, এই প্রকাশোর থকাে অংশ মাপলনকর পলশেি অেুমবি ি্যিীি ইনলকট্বেক মাধ্যম িা অে্য থকাে মাধ্যনম প্রকাশ, অেুিাদ, 
সংরক্ষণ িা প্প্ররণ করা যানি ো। আিবে যবদ উৎস স্ীকার কনরে, িনি আিবে আিোর ি্যটক্তগি ি্যিোনরর জে্য এিং/অেিা শুধুমারে আিোর 
ি্যটক্তগি বক্বেনক ি্যিোনরর জে্য প্রকাশোর একটি অেুপলপি িাউেনলাি করনি িারনিে। দয়া কনর থজনে রােুে থয, যবদ আিোর প্রবিষ্ানের সমূ্পণ্ড 
িবরনষিা জনুড় এই প্রকাশোটি ি্যিোর করার প্রনয়াজে েয়, িনি আিোর একটি িৃেক লাইনসনসির প্রনয়াজে েনি। এই প্রকাশোটি থেরাপি প্রবিস্ািে 
করনি ো, িনি এটি থযাগ্য থিশাদারনদর বিারা চিবকৎসার িবরিূরক চেসানি ি্যিোর করার উনদেনশ্য পলশেি, এোড়া এটি উিযুক্ত প্রশশক্ষনণর 
প্রবিস্ািে েয়। কপিরাইি ধারক, থলেক িা অে্য থকানো িক্ষ - যারা এই প্রকাশোটির প্রস্তুবি িা প্রকাশোর সানে জচড়ি, িারা দািী করনেে ো 
থয এোনে উনলেশেি িে্য প্রবিটি থক্ষত্রে সবঠক িা সমূ্পণ্ড, এিং িারা থকােও ত্রুটি িা থকাে বকেু িাদ িড়া িা এই ধরনের িে্য ি্যিোর থেনক প্রাপ্ত 
�লা�নলর জে্য দায়ী েয়। 

কৃতজ্ঞতযা স্ীকযার

প্রন�সর থিবভি এম ক্ানক্ড র (1986) কগনেটিক মনিল অ� ি্যাবেক থেনক এই ওয়াক্ড িুনক িে্য থেওয়া েনয়নে।  থলেক থমচিনকল এিভাইস িাওয়ার 
সানে সম্পবক্ড ি বিষয়গুনলানি মন্তি্য করার জে্য িাক্তার থমবর লারন�াি্ড  (বজপি থরবজস্টার)-এর অিদানের প্রবি কৃিজ্িা স্ীকার কনরনেে। 

[সংস্রণ 1: মাি্ড , 2021]
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