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জেনারেলাইে অ্্যাাংোইটি ডিসঅ্ি্ড াে [সাধােণ দুটচিন্ােননত ব্্যানধ] 
জসরে উঠাে জষেত্রে সাহায্্য জেরত কগননটিভ নব্রহনভওোল জেোপে [জ্ানীয় 

আচেণগত জেোপে] হরলা একটি প্রমাণ নভনতিক ডচনকৎসা েদ্ধনত।
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আপনার উদ্বেগগুদ্�া ননয়ন্ত্রদ্ে 
রাখা 

স্াগতম! 

আেনাে দুটচিন্া ও উরবেগ সামপলরয় এতদূে আসরত োোে েন্য 
আেনারক অ্নভনন্দন। সাহায্্য চাওয়া সব্রচরয় একটি কনঠন 
েদরষেেগুরলাে একটি হরত োরে।

আেনাে উরবেগ ননয়ন্ত্ররণে ব্্যাোরে এই ওয়াক্ড বু্ক ব্া 
কম্ড েুস্তকটি [ম্যারননোং ইউে ওয়ানেস] কগননটিভ 
নব্রহনভওোল জেোপে (টসনব্টি) নামক প্রমাণ-নভনতিক 
মনস্তান্বিক ডচনকৎসাে উেে নভনতিশীল। এটি আেনারক 
উরবেরগে সময় এব্াং সমস্যা সমাধান [ওয়ানে িাইম এন্ড 
প্রব্রলম সলনভাং] নামক দুটি নননদ্ড ষ্ট টসনব্টি [CBT] 
নভনতিক জকৌশরলে মাধ্যরম েনেচালনা কেরব্। উরবেগ 
এব্াং দুটচিন্াে মরতা অ্সুনব্ধাে সমু্খীন অ্রনক মানুষরক 
সাহায্্য কোে েন্য এই জকৌশলগুরলা জদখারনা হরয়রে। 

মানুষ য্ারত এটি জেরক সব্্ডানধক উেকাে োয়, জসেন্য 
প্রশশটষেত মানটসক স্াস্থ্য জেশাদারেে সাহায্্য জেরত এই 
কম্ডেুস্তকটি সাোরনা হরয়রে। এই জেশাদাে একেন 
সাইরকালনেক্যাল ওরয়লনব্নয়াং প্র্যাকটিশনাে [মনস্তান্বিক 
সুস্থতা অ্নুশীলনকােী] হরত োরেন, য্ারক প্রায়ই 
সাংরষেরতে PWP [পেিটলিউপে] ব্লা হয়, য্াো ইাংল্যারন্ড 
ইমপ্রুনভাং অ্্যাকরসস িু সাইরকালনেক্যাল জেোপে (IAPT) 
[আইএপেটি] প্প্রাগ্ারমে মরধ্য কাে করেন। এই েদ্ধনতরত 
কাে করে সাফল্য োওয়াে েনেত্প্রটষেরত, PWP-এে 
কারেে অ্নুরূে ভূনমকা অ্ন্যান্য জদরশও ক্রমব্ধ্ডমানভারব্ 
সহেলভ্য হরয় উরঠরে।

এই ওয়ার্্ক বদু্র্র মাধ্্যদ্ম আপনন 
যেভাদ্ব র্াজ র্রদ্ত চান, তার 
ননয়ন্ত্রে আপনার হাদ্ত। অতএব, 
আপনন যে গততদ্বদ্গ এই ওয়ার্্ক বরু্ 
ব্যবহার র্দ্র যেদ্ত চান, তা আপনার 
ননয়ন্ত্রদ্ে, পাশাপাশশ আপনার যশখা 
যর্ৌশ�গুদ্�া যেভাদ্ব অনশুী�দ্ন 
রাখদ্বন।
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আমান্ার গল্প
আমাে ব্য়স 34 ব্েে এব্াং আমাে অ্নুমান জয্, আনম 
সব্সময় নকেুিা উডবেগ্ন ডেলাম। পেেরনে নদরক  
তাকারল জদখা য্ায়, আনম মরন কনে সু্রল েড়াে 
সময় জেরক আনম উরবেগরক সহায়ক ব্রল মরন কনে। 
কােণ এই উরবেগ োকায় আনম আমাে েেীষো এব্াং োঠ্যক্ররমে েন্য আেও 
ভালভারব্ প্রস্তুনত গ্হণ কেরত জেরেডে। এোড়াও কম্ডরষেত্রে, আনম সব্রচরয় 
খাোে েনেডস্থনতে েন্য প্রস্তুত হওয়াে েন্য উডবেগ্ন জব্াধ কেডেলাম, য্া আমাে 
আেও ননয়ন্ত্ররণ আরস এব্াং আমাে েরে আসরত োরে এমন জয্রকারনা নকেুে 
েন্য আমারক অ্নত-প্রস্তুনতে জব্াধ জদয়।

আমাে উরবেগ করব্ জেরক সনত্য সনত্য আমাে েন্য 
অ্নুেকােী হরয় উঠরত শুরু করে এব্াং আমাে েীব্রন 
জননতব্াচক প্রভাব্ জফলরত শুরু করে, তা আনম নঠক ডচডনিত 
কেরত োেব্ না। আমাে অ্নুমান, প্রায় 18 মাস আরগ 
আনম ননরেরক অ্রনকগুরলা নব্নভন্ন নব্ষরয় অ্নধকতে 
উডবেগ্ন ব্রল লষে্য করেডে। আমাে মা একা একা োকরতন, 
তাই আনম ক্রমাগত তাে েন্য উডবেগ্ন হই, জয্ তাে ব্াসায় 
সমস্যা হরছে ব্া নতনন হয়রতা েরড় জয্রত োরেন এব্াং তখন 
সাহায্্য োরব্ন না। তােেে কম্ডরষেত্রে নব্ষয়গুরলা কনঠন 
হরত শুরু করে। আনম একটি ব্ড় কন্টারটে [চুটতিরত] জহরে 
য্াই এব্াং ডচটন্ত হরয় েডড় জয্, এেন্য আমাে ব্স আমারক 
ব্েখাস্ত কেরব্ন। আমাে কারে মরনাননরব্শ কো কনঠন 
ব্রল মরন হরত োরক, তাই নব্ষয়গুরলা নঠক কেরত দীর্্ড 
জেরক দীর্্ডতে সময় ধরে কাে কনে। আনম আসরলই ক্ান্ 
হরয় েডড় এব্াং আমাে স্াস্থ্য ননরয় উডবেগ্ন হরয় য্াই এব্াং 
কারেে সময় ননরেরক এমন েনেডস্থনতরতও জেরয়ডে - 
জয্খারন আমাে ব্স আমারক নকেু নেজ্াসা কেরতন, এব্াং 
তারত আমাে মাোয় নকেুই আসত না। আেনন অ্নুমান 
কেরেন, আমাে ব্স আমাে চাকনেরত আমারক অ্রকরো 
ভাব্রেন এব্াং আমারক চাকুেী জেরক ব্েখাস্ত কো হরব্ 
মরন করে আনম আরো জব্শশ উডবেগ্ন হরয় েডড়। 

আমাে ক্রমাগত উরবেগ তখন আমাে েীব্নসঙ্ী জব্রনে 
সারে আমাে সম্পরক্ড ে উেে চাে সৃটষ্ট কেরত শুরু করে। 
নতনন জব্শশেভাগ সতোহ ব্াডড় জেরক দূরে একটি ননম্ডাণ 
সাইরি জফােম্যান ডহসারব্ কাে করেন। য্তষেণ না আনম 
োনতাম জয্, নতনন ননোেরদ কম্ডস্থরল জেৌরঁেরেন, ততষেণ 
আনম ক্রমাগত উডবেগ্ন োকতাম; তােেে তাে কারেে 
সাইরি জকারনা দুর্্ডিনা র্িরব্ জভরব্ আনম উডবেগ্ন োকতাম। 
তাই, জস 

নঠক আরে নকনা তা য্াচাই কেরত, আনম প্রায়ই তারক 
নদরনে জব্লা প্রচুে ম্যারসে োঠাতাম। এটি তারক নব্েতি 
কেরতা এব্াং জস ব্াসায় নফরে আসাে েে আমারদে মরধ্য 
নব্শাল তক্ড াতনক্ড  হরতা, তখন জস আমারক 'নব্চােবু্ডদ্ধহীন' 
ব্রল িাকরতা। এসরব্ে ফরল জস আমারক জেরড় চরল য্ারব্ 
ব্রল আনম উডবেগ্ন োকতাম। য্নদও শুধু ব্রড়ারা নব্ষয়গুরলা 
ননরয় জয্ আনম উডবেগ্ন ডেলাম, তা নয়, ব্োং আনম অ্রনক 
জোরিা জোরিা নব্ষয় ননরয়ও ডচটন্ত ডেলাম। 

সমরয়ে েনেক্রমায় আনম জদখরত জেলাম জয্, আমাে নদরনে 
জব্শশেভাগ সময়ই দুটচিন্ায় জকরিরে এব্াং এটি আমাে 
েীব্রনে সমস্ত নব্ষরয় সনত্যকারেে প্রভাব্ জফলরে। তাই, 
একটি েুরো োত উরবেরগ কাটিরয় আনম টসদ্ধান্ জনই জয্, 
আমাে উরবেগ কাটিরয় উঠরত হরব্, নকন্তু জকাো জেরক শুরু 
কেব্, জস সম্পরক্ড  আমাে জকারনা ধােণা ডেল না! আনম 
জকমন অ্নুভব্ কেডেলাম, জস সম্পরক্ড  আমাে নেপেে সারে 
কো ব্লরত য্াই এব্াং নতনন েোমশ্ড জদন জয্, আনম জয্রনা 
একেন সাইরকালনেক্যাল ওরয়লনব্নয়াং প্র্যাকটিশনারেে 
জদখা কনে [মনস্তান্বিক সুস্থতা অ্নুশীলনকােী], নয্নন নেপে 
প্র্যাকটিরস কাে করেন। প্রেরম আনম আসরল ননটচিত 
ডেলাম না জয্, আনম বু্ঝরত োেনছেলাম না - জয্ কারো সারে 
কো ব্লরলই কীভারব্ আমাে সমস্ত উরবেরগ সাহায্্য কেরত 
োেরব্। য্াইরহাক, প্রায় এক মাস েে মাইরকে সারে আমাে 
অ্্যােরয়ন্টরমন্ট হয়। নতনন আমারক আমাে মাোে নভতে 
নদরয় ব্রয় য্াওয়া নেননসগুরলা সম্পরক্ড  অ্রনক প্রশ্ন করেন। 
আনম আমাে শেীরে কীরূে অ্নুভূনত অ্নুভব্ কেডেলাম, 
আনম জয্ সমস্ত নেননস কম ব্া জব্শশ কেডে এব্াং আমাে 
অ্নুভূনত জকমন - জস সম্পরক্ড ও অ্রনক প্রশ্ন করেন। প্রেম 
নদরক এই সমস্ত প্রশ্নগুরলা আমাে কারে নকেুিা উদ্ভি ব্রল 
মরন হরয়রে এব্াং এগুরলা কীভারব্ প্রাসনঙ্ক ডেল, তা আনম 
বু্ঝরত োনেনন। 

তাহদ্� উদ্বেদ্গর েময় এবং েমে্যা েমাধ্ান [ওয়ানর 
টাইম এন্ড প্রবদ্�ম ে�তভং] ব�দ্ত র্ী যবাঝায়?

উরবেগ হরলা এমন নকেু, য্া আমো সব্াই কনে। সমরয় সমরয় এটি এমন 
নকেু হয়, য্া সহায়ক হরত োরে, এটি আমারদেরক আরো ননয়ন্ত্রণকােী 
হওয়াে েন্য ননরেরদে প্রস্তুত কেরত সহায়তা করে। উদাহেণস্রূে, 
চাকনেে ইন্টােনভউরয়ে আরগ উডবেগ্ন হওয়া, এটি আমারদেরক সতক্ড  
অ্নুভূনত জদয়, য্া সামরনে চ্যারলঞ্জ জমাকারব্লাে েন্য প্রস্তুত হরত সাহায্্য 
কেরত োরে। 

তরব্ সকল েনেডস্থনতরত উরবেগরক সহায়ক ব্রল নব্শ্াস 
কোে নব্েদ হরলা এই জয্, তখন উদ্বেদ্গর এর্টট দষু্ট 
চক্র ততনে হরয় জয্রত োরে। য্নদ এই চক্রটি ততনে হরয় 
য্ায়, তরব্ আমো অ্রনক সময় অ্রনকগুরলা নভন্ন নভন্ন 
নব্ষরয় উডবেগ্ন হরত োনে। তখন এই উরবেগ মরন অ্ননয়নন্ত্রত 
জব্াধ কেরত শুরু কেরত োরে এব্াং এটি আমারদে 
তদনডন্দন েীব্রন উরলেখরয্াগ্য প্রভাব্ জফলরত োরে। মরন 
সাোষেণ োকা উরবেগ এব্াং দুটচিন্া, য্া ননয়ন্ত্রণ কো 
কনঠন, তারক জেনারেলাইে অ্্যাাংোইটি ডিসঅ্ি্ড াে ব্া 
সাধােণ দুটচিন্ােননত ব্্যানধ ব্রল। আমো এই ওয়াক্ড বু্রক 
েরে জেনারেলাইে অ্্যাাংোইটি ডিসঅ্ি্ড াে এব্াং 
উদ্বেদ্গর দষু্ট চক্র সম্পরক্ড  আেও আরলাচনা কেরব্া। 

উরবেরগে ডচনকৎসাে েন্য এই ওয়াক্ড বু্রক উেস্থাপেত 
জকৌশলগুরলা দুটি প্রমাণ-নভনতিক েদ্ধনতে উেে নভনতি 
করে ততনে কো হরয়রে, য্ারক ব্লা হয় দশু্চিন্ার েময় 
এব্াং েমে্যা েমাধ্ান। এই জকৌশলগুরলা দশু্চিন্ার যেই 
দষু্টচক্র ভাঙরত সাহায্্য কেরত োরে এব্াং প্রচুে গরব্ষণায় 
এই জকৌশলগুরলা কায্্ডকে ব্রল প্রমাটণত হরয়রে, নব্রশষ 
করে েীব্রনে কনঠন র্িনাব্লী এব্াং অ্ন্যান্য সমস্যাে 
সমু্খীন ব্্যটতিরদে জষেত্রে।

উদ্বেদ্গর েময় [ওয়ানরং টাইম] হরলা এমন একটি 
জকৌশল, য্া আেনারক আেনাে উরবেরগে দাস না হরত 
সাহায্্য করে, জয্রহতু এগুরলা সাোনদনই র্রি োরক এব্াং 
এে েনেব্রত্ড  জসই উরবেগরক আেও ভালভারব্ ননয়ন্ত্রণ 
কোে লরষে্য একটি নননদ্ড ষ্ট সমরয় উডবেগ্ন হওয়াে েন্য সময় 
ননধ্ডােণ করে জদয়।

এটি আেনারক সমাধান কো প্ররয়ােন এমন জয্রকারনা 
উরবেরগে সমাধান কোে েন্য সুরয্াগ জদরব্, এব্াং তখন 
আসরলই সমাধান কো য্ায়। েমে্যা েমাধ্ান [প্রবদ্�ম 
ে�তভং] - আেনন আেনাে েীব্রন জয্ ব্াস্তব্ সমস্যাে 
সমু্খীন হন, জয্গুরলা সম্পরক্ড  আেনন হয়রতা উডবেগ্ন, 
তা আেও কায্্ডকেভারব্ জমাকানব্লা কেরত আেনারক 
সহায়তা করে৷ এটি আেনারক নব্নভন্ন ব্াস্তব্ানুগ সমাধান 
সম্পরক্ড  ডচন্া কোে েন্য একটি কাঠারমাগত উোয় প্রদান 
করে, য্া আেনাে সমস্যাগুরলা সমাধান কেরত এব্াং 
জসগুরলা সম্পরক্ড  উডবেগ্ন না হরত আেনারক সহায়তা কেরত 
োরে। 

এই ডচনকৎসা শুরু কোে আরগ, জমরননোং ইউে ওয়ানেে 
ওয়াক্ড বু্রক ব্্যব্হৃত েদ্ধনতে নব্ষরয় আেও একিু জেরন 
জনওয়া গুরুত্বেূণ্ড। এরত এই জকৌশলটি ব্্যব্হাে কো 
আেনাে েন্য সরব্্ডাতিম নকনা, তা ননধ্ডােণ কেরত আেনন 
আেও ভালভারব্ সষেম হরব্ন। এোড়া এই কম্ডেুস্তক জেরক 
সব্রচরয় জব্শশ সুনব্ধা োওয়াে জষেত্রে এমন নকেু আরে 
নকনা, তা শনাতি কেরত আেনাে সাহায্্য হরব্।

আপনার উদ্বেগ ননয়ন্ত্রণ [মমদ্ননিং ইউর 
ওয়ানরি] করার নিষদ্য় আরও িানদ্ে, 
আসুন আমান্ার গল্প শুনন এিং কীভাদ্ি 
তেনন োর উদ্বেগ এিং দুশ্চিন্া কানিদ্য় 
উঠদ্ে এই পদ্ধতেনি ি্যিহার কদ্রতিদ্েন, 
মস সম্পদ্ককে  একিু মিদ্ন মনই 
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আপনার উদ্বেগগুদ্�া ননয়ন্ত্রদ্ে রাখা [মেদ্ননিং ইউর ওয়ানরি] 

তরব্ মাইক য্খন আমাে সমস্যারক একটি দষু্ট চক্ক্রর 
সারে সম্পনক্ড ত কেরলন, তখন এটি অ্ে্ডেূণ্ড হরত শুরু 
করে। প্রেমব্ারেে মরতা, আনম জদখরত জেলাম জয্, আনম 
য্া করেডে এব্াং আনম শােীনেকভারব্ এব্াং মানটসকভারব্ 
জয্রূে অ্নুভব্ করেডে, তা এরক অ্েরেে উেে প্রভাব্ 
জফরলরে এব্াং এরত নব্ষয়টি আেও েটিল আকাে ধােণ 
করেরে। নকেু েনেডস্থনতরত উরবেগ এব্াং দুটচিন্া কীভারব্ 
সহায়ক হরত োরে, জস সম্পরক্ড  কো ব্রল আমো সময় 
কাটিরয়ডে। য্াইরহাক, য্খন জলারকো ননরেরক অ্রনক 
নকেু ননরয় ক্রমাগত উডবেগ্ন জদখরত োয়, য্াে মরধ্য নকেু 
সহেভারব্ সমাধান কো য্ায় না, তখন এটি তারদে 
েীব্রনে অ্রনক জষেত্রে জননতব্াচক প্রভাব্ জফলরত োরে। 
কীভারব্ নকেু জলাক নব্শ্াস করে জয্, উরবেগ সব্সময় 
সনত্যই সহায়ক হয়, জসই নব্ষরয়ও আমো কো ব্পল 
এব্াং জসরষেত্রে সব্রচরয় খাোে েনেডস্থনতে েন্য প্রস্তুত 
হরত তাো ক্রমাগত উডবেগ্ন হন। অ্েেনদরক, আমারদে 
উরবেগগুরলা ননয়ন্ত্ররণে ব্াইরে চরল জগরে ব্রল অ্নুভব্ 
কেরত শুরু কনে, এগুরলা আমারদে রু্রমে উেে প্রভাব্ 
জফলরত শুরু করে এব্াং আমো জসগুরলা সমাধান কোে 
জচষ্টা কোে েনেব্রত্ড  আমো জয্ নব্ষয়গুরলা ননরয় উডবেগ্ন, 
তা এডড়রয় য্াওয়াে জচষ্টাও শুরু কেরত োনে! আমো এও 
আরলাচনা করেডে জয্, কীভারব্ ক্রমাগত উরবেরগে কােরণ 
সৃষ্ট সমস্ত উরবেগ আমারদে মনরক অ্ডস্থে করে জতারল 
এব্াং আমারদেরক শােীনেকভারব্ প্রভানব্ত করে, প্রায়ই 
জলাকেন োনায় জয্, তারদে এমন জব্াধ করে জয্, তারদে 
মরন হয় 'জেরি শগঁি' জলরগ জগরে। অ্ত্যনধক উরবেরগে ফরল 
আমারদে জেিও খাোে হরত োরে, এব্াং খুব্ খাোে হরল 
আমারদেরক আেও অ্রনকব্াে োয়খানায় য্াওয়া লাগরত 
োরে। 

আনম জদখরত শুরু করেডে জয্, আমাে উরবেগ কীভারব্ 
আমাে েীব্রনে নব্নভন্ন জষেত্রে স্পষ্টভারব্ আমারক 
প্রভানব্ত কেরে এব্াং আনম কী কেরব্া, তা খঁুরে জব্ে 
কেরত আগ্হী ডেলাম। মাইক কীভারব্ ননরে একটি 
জসল্ফ-জহল্প ওয়াক্ড বু্রকে উেে নভনতি করে ম্যারননোং ইওে 
ওয়ানেে নামক একটি অ্নুরমানদত জসল্ফ-জহল্প েদ্ধনত 

ব্্যব্হাে করে কাে করেরেন - তা ব্্যাখ্যা করে ব্রলন। 
কীভারব্ কগননটিভ নব্রহনভওোল জেোপে ব্া সাংরষেরে 
CBT নামক এই েদ্ধনতটি মনস্তান্বিক জেোপেে উেে 
নভনতি করে ডেল, তা নতনন ব্্যাখ্যা করেন। েদ্ধনতটিে নভনতি 
হরলা উদ্বেদ্গর েময় এব্াং েমে্যা েমাধ্ান [ওয়ানে 
িাইম এন্ড প্রব্রলম সলনভাং] নামক দুটি প্রধান জকৌশল ব্া 
জিকননক। েমে্যা েমাধ্ান শব্দটি শুনরত আমাে কারে 
েেন্দসই লারগ, কােণ এটি সামরন এশগরয় য্াওয়াে একটি 
ব্্যব্হানেক উোয় ব্রল মরন হয় এব্াং এরত আনম আমাে 
উরবেরগে অ্রনক সমস্যা ডচডনিত কেরত োনে। প্রেম নদরক 
ওয়ানর টাইম শুনরত আমাে কারে একিু উদ্ভি জলরগরে, 
এই ধােণাটি জয্ আনম আসরল উরবেগ কোে েন্য সময় 
ততনে কেব্। নকন্তু, এটি নকেুিা জব্াধগম্য হরয়রে জয্, 
শুধুমারে উরবেগ ননরয় ভাব্াে েন্য একটি নননদ্ড ষ্ট সময় 
ননধ্ডােণ কো, এরত ক্রমাগত সাোনদন ব্্যােী আমাে উডবেগ্ন 
োকা ননয়ন্ত্রণ কেরত সাহায্্য হরত োরে। নকভারব্ আনম 
আমাে ননেস্ সমরয় ওয়াক্ড বু্রকে মাধ্যরম কাে কেব্, তা 
মাইক আমারক বু্নঝরয় ব্রলন, তরব্ আমারক সনঠক েরে 
ধরে োখরত নতনন আমারক প্রনত সতোরহ সাহায্্য কেরব্ন। 
এোড়া আনম য্নদ জকারনা অ্সুনব্ধায় েডড়, তাহরল আমাে 
অ্সুনব্ধাগুরলা কাটিরয় উঠরত নতনন আমারক সাহায্্য 
কেরব্ন। 

আমাে কারেে ব্্যস্ততাে 
েনেত্প্রটষেরত সহায়তা দারনে েন্য 
প্রনতটি জসশন প্রায় আধা র্ন্টা স্থায়ী 
হরব্, তরব্ এটি প্রায় ননয়ন্ত্রণসাধ্য 
ব্রল মরন হরছে।

আসন্ন সতোহগুরলারত, মাইক আমারক ওয়াক্ড বু্রকে 
মাধ্যরম কাে কেরত সাহায্্য করেন। য্খন আনম আমাে 
সমস্ত উরবেগগুরলা পলখরত শুরু কনে, তখন আমাে 
কতগুরলা উরবেগ ডেল, তা আনম বু্ঝরত োনে এব্াং এগুরলা 
নকেুিা জব্শশ ব্রল মরন হরয়ডেল। য্াইরহাক, মাইক ব্্যাখ্যা 

করে ব্রলন জয্, ভারলা প্রেম েদরষেে হরলা জসগুরলা, 
জয্গুরলাে েনেত্প্রটষেরত আমাে উরবেগগুরলা সম্পরক্ড  
ডচন্া কো: গুরুত্বপেূ্ক নয়, গুরুত্বপেূ্ক এবং েমাধ্ান 
র্রা যেদ্ত পাদ্র (ব্যবহানরর্ উদ্বেগ) এব্াং জয্গুরলা 
গুরুত্বপেূ্ক নর্ন্তু েমাধ্ান র্রা োয় না (অনমুান 
তভনতির্ উদ্বেগ)। অ্নব্লরবে আনম জখয়াল করে জদখলাম 
জয্, আমাে অ্রনক উরবেগ অ্নুমান নভনতিক, এব্াং আনম 
আমাে কারেে নব্ষরয় অ্রনক উডবেগ্ন ডেলাম, জয্মন "আনম 
সময়সীমা নমস কেরল কী হরব্"; "আনম য্নদ অ্সুস্থ হরয় 
েডড় এব্াং আনম য্নদ আমাে সময়সীমা েূেণ কেরত না 
োনে" এব্াং "আনম য্নদ চাকনেচু্যত হই, তাহরল নক হরব্"। 
মাইক ব্্যাখ্যা করেন জয্, জেনারেলাইেি অ্্যাাংোইটি 
ডিসঅ্ি্ড ারেে [সাধােটণ দুটচিন্ােননত ব্্যানধে] সমু্খীন 
ব্্যটতিরদে মরধ্য উরবেগগুরলা খুব্ সাধােণ, তরব্ এরষেত্রে 
ওয়ানর টাইম নামক েদ্ধনতটি সাহায্্য কেরত োরে। 
প্রেমত, উডবেগ্ন হওয়াে েন্য আমারক প্রনতনদন প্রায় 20 
নমননরিে েন্য একটি নননদ্ড ষ্ট সময় ননধ্ডােণ কেরত হয়। 
নদরনে জব্লা য্খনই আমাে উরবেগ জদখা জদয়, তখনই 
আমারক জসই উরবেরগে নব্ষয় পলরখ োখরত হরব্ এব্াং 
ব্ত্ড মারনে প্রনত েুনোয় মরনাননরব্শ কোে জচষ্টা কেরত 
হরব্। য্খন আমাে ননধ্ডানেত উদ্বেদ্গর েময় আরস, তখন 
আনম জয্ উরবেগগুরলা পলরখ জেরখডেলাম, জসগুরলা ননরয় 
ডচন্া কেরত আনম এই সময়রক ব্্যব্হাে কেরত োনে 
এব্াং তােেে আনম য্া শশরখডে, আমারক তা েয্্ডারলাচনা 
কেরত হয়। আনম সতোহ ব্্যােী জকৌশলটি প্ররয়ারগে জচষ্টা 
করেডে, নকন্তু লষে্য করেডে জয্, আমাে উরবেরগে নব্ষয় 
জলখাে েে, ব্ত্ড মারনে প্রনত েুনোয় মরনাননরব্শ কেরত 
আমাে জব্শ নকেুিা সমস্যা হরয়ডেল। আমাে েেব্ত্ড ী 
সহায়তা লারভে জসশরনে সময়, আনম মাইরকে সারে এই 
নব্ষরয় আলাে করেডে এব্াং নতনন ব্্যাখ্যা করে ব্রলন 
জয্, এটি একদম কমন [সাধােণ]। তরব্ তােেে নতনন 
ব্রলন জয্, ব্ত্ড মারনে উেে েুনোয় মরনাননরব্শ কোে 
একটি উোয় হরলা, আনম আমাে ইড্রিয়গুরলা ব্্যব্হাে 
করে জয্ কােটি কেডেলাম, তাে প্রনত মরনাননরব্শ 
কো। উদাহেণস্রূে, আনম য্নদ জধায়ারমাোে কাে 

কনে, তরব্ োননে তােমারোয় মরনাননরব্শ কো, আনম 
জয্ োলা-ব্াসন জধায়ারমাো কেডে - জসগুরলাে আকাে-
আকৃনত এব্াং জধায়ারমাোে তেল েদারে্ডে [ওয়াশশাং আে 
পলকুইি] ঘ্ারণে মরতা নব্ষয়গুরলাে প্রনত মরনাননরব্শ 
কো প্ররয়ােন। নতনন আেও ব্্যাখ্যা করে ব্রলন জয্, 
ওয়ানর টাইম ব্্যব্হাে করে অ্নুশীলন কো লারগ, তরব্ 
সমরয়ে েনেক্রমায় অ্রনক জলাক এটিরক আসরলই 
সহায়ক জকৌশল ব্রল মরন করে। আনম য্খন ওয়ানর 
টাইম ব্্যব্হাে কেরত োনক, তখন এটি আমাে কারে 
সহে জেরক সহেতে হরয় ওরঠ এব্াং লষে্য কনে জয্, 
য্নদও মরন হনছেল আমাে প্রনতনদন শত শত উরবেগ ডেল, 
আসরল আমাে অ্রনকগুরলা উরবেগ একই েকম ডেল। 
আনম আেও লষে্য কনে জয্, আমাে জব্শ করয়কটি উরবেগ 
আসরল সমাধানরয্াগ্য ব্্যব্হানেক উরবেগ ডেল। এই 
উরবেগগুরলা জমাকারব্লা কোে লরষে্য মাইক আমারক 
প্রবদ্�ম ে�তভং ব্্যব্হাে কেরত সাহায্্য করেরে। এোড়া 
আনম বু্ঝরত োনে জয্, আমাে ননধ্ডানেত ওয়ানে িাইম য্খন 
আরস, তখন জদখা য্ায় আনম পলরখ জেরখডে এমন অ্রনক 
উরবেগ আমারক আে জ্ালাতন করে না! 

সমরয়ে সারে সারে সনত্য সনত্য আমাে নব্ষয়গুরলা উন্নত 
হরত শুরু করে। 

আমাে উরবেগ আমারক ননয়ন্ত্রণ 
কোে স্থরল, আমাে উরবেগ এখন 
আনম ননয়ন্ত্রণ কেরত শুরু করেডে।

আনম লষে্য করেডে জয্, আনম আমাে কম্ডরষেত্রে আেও 
জব্শশ গঠনমূলক হরয় উঠডে এব্াং জব্রনে সারে আনম 
অ্রনক কম তক্ড  করেডে। অ্ব্শ্য আনম এখনও য্খন-তখন 
উডবেগ্ন হই। তরব্ এখন অ্রনক কম অ্প্রনতরোধ্য, আনম 
আমাে উরবেগগুরলা ননয়ন্ত্রণ কোে নতুন উোয় শশরখডে 
এব্াং ব্্যব্হানেক সমস্যাগুরলা সমাধান কেরত আেও 
ভারলাভারব্ সষেম হরয়ডে।
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আপনার উদ্বেগগুদ্�া ননয়ন্ত্রদ্ে রাখা [মেদ্ননিং ইউর ওয়ানরি] 

োধ্ারে দশু্চিন্া যরাগ [যজনাদ্র�াইজড অ্যাংজাইটট 
নডজঅড্ক ার] ব�দ্ত র্ী যবাঝায়?

োধ্ারে দশু্চিন্া যরাগ (GAD বা যজনাদ্র�াইজড অ্যাংজাইটট নডজঅড্ক ার) 
োধ্ারে যরাগ। 
মানুরষে েীব্দ্দশায় প্রায় 20 েরনে মরধ্য 1 েন এমন অ্ব্স্থা েয্্ডন্ GAD [নেএডি] 
বোো আক্রান্ হন জয্, এটি তারদে েীব্রন উরলেখরয্াগ্য প্রভাব্ জফরল। GAD 
আক্রান্ ব্্যটতিো কনঠন শােীনেক উেসগ্ড - জয্মন রু্রমে সমস্যা, মরনারয্াগ নদরত 
সমস্যা ব্া অ্ডস্থে জব্াধ কোে োশাোশশ নব্নভন্ন নব্ষরয় অ্ননয়নন্ত্রত উরবেগ এব্াং 
দুটচিন্ায় জভারগন। 

য্নদও GAD হওয়াে কােণ সম্পরক্ড  প্রচুে মতব্াদ েরয়রে, 
তোপেও নব্রশষজ্ো এখনও জকারনা নননদ্ড ষ্ট কােণ 
সম্পরক্ড  ননটচিত নন। তরব্ এখারন নকেু সম্াব্না উরলেখ 
কো হরলা:

		েীব্রনে কনঠন এব্াং চােেূণ্ড র্িনাে কােরণ আক্রান্ 

		মানটসক স্াস্থ্য সমস্যাে োনেব্ানেক ইনতহাস।

		ননউরোট্ান্সনমিারেে (মটস্তরকেে োসায়ননক) 
ভােসাম্যহীনতা জয্মন জসরোরিাননন, জনােোইনফ্াইন 
এব্াং গামা-অ্্যানমরনাবু্িানেক অ্্যাটসি।

োধ্ারে দশু্চিন্া যরাগ [যজনাদ্র�াইজড অ্যাংজাইটট 
নডজঅড্ক ার] হদ্� র্ীরূপ যদখায়? 

েনদও য�ার্জন নবতভন্ন ভাদ্ব GAD অনভুব র্দ্রন, তদ্ব েবার যষেক্রে যবশ 
র্দ্য়র্টট োধ্ারে �ষেে এবং উপেগ্ক রদ্য়দ্ে। 
এগুরলা চােটি মূল জষেত্রেে সারে সম্পনক্ড ত এব্াং ননরনেে নব্ষয়গুরলাে মরতা উেসগ্ড 
এে অ্ন্ভু্ড তি োকরত োরে:

শারীনরর্ অনভূুতত
• স্ায়নব্ক চাে

• অ্শাটন্
• রু্রমে সমস্যা
• ব্নম ব্নম ভাব্

• ক্াটন্
• মরনারয্াগ প্রদারন সমস্যা

• জেি খাোে

ভাবনা
• "আনম য্নদ জকারনা নকেু ননরয় ডচন্া 

কনে, তরব্ আনম সব্নকেুে েন্য প্রস্তুত"
• "আনম োগল হরয় য্ানছে"

• "আনম মাননরয় ননরত োেডে না"
• "আমাে মন োমরত চায় না"

• "এই সমস্ত ডচন্া আমারক অ্সুস্থ করে 
তুলরব্"

আচরে
• উরবেগ

• স্টস্ত চাওয়া
• কাে ব্ন্ধ করে োখা

• অ্ত্যনধক প্রস্তুনত
• উরবেগ সৃটষ্টকােী েনেডস্থনত এডড়রয় 

চলা
• ননরেরক হতভবে করে জদয়, এমন 

নেননরসে জচষ্টা কো 

আদ্বগ
• দুটচিন্া

• ভয়
• আশাংকা

• নাভ্ড াস জব্াধ কো
• ভাোব্নত
• মম্ডরব্দনা

• নব্েতি

একনি দষু্টচক্ক্রর মদ্ো, এই সি মষেত্রের প্রতেনি অন্যদ্দর উপর পদ্রাষে প্রভাি মেদ্ে 
এিং িীিদ্নর উদ্লেখদ্�াগ্য মষেরে ম�মন কাি, সম্পককে  এিং শদ্খর উপর প্রভাি 

মেেদ্ে পাদ্র।

েনদও এই েম্াবনাগুদ্�ার মদ্ধ্্য 
যেদ্র্াদ্না এর্টট GAD যত আক্রান্ 
হদ্ত ভূনমর্া পা�ন র্রদ্ত পাদ্র, 
তথাপপও আমরা যেভাদ্ব আক্রান্ 
হই, তাদ্ত যেগুদ্�ার নমশ্রে বোরাও 
প্রভানবত হবার েম্বনা আদ্ে।
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আপনার উদ্বেগগুদ্�া ননয়ন্ত্রদ্ে রাখা [মেদ্ননিং ইউর ওয়ানরি] 

োধ্ারে দশু্চিন্া যরাগ [যজনাদ্র�াইজড অ্যাংজাইটট 
নডজঅড্ক ার] র্ী র্ী বজায় রাদ্খ? 

GAD-জত জব্শ করয়কটি মূল তব্শশষ্ট্য েরয়রে, য্া উরবেরগে দুষ্টচক্ররক অ্ব্্যাহত োরখ 
ব্রল মরন কো হয়:

অননচিয়তা 
অেতহষু্তার জন্ম 

যদয়

উদ্বেগজনর্ আচরে 

"েবনর্েুর প্রস্তুততর 
জন্য উদ্বেগ েহায়র্"

মম্কপীড়া র্দ্ম োওয়ার 
োদ্থ অননচিয়তা 

েম্পনর্্ক ত

য�ার্জন অননশ্চিত পনরতথিততদ্র্ চাপেকু্ত 
এবং মানটের্ নবপে্কয়র্র বদ্� মদ্ন র্দ্র 

যেদ্হতু অতত 
যনততবাচর্ 

পনরেততগুদ্�া খবুই 
নবর�, য�াদ্র্রা 
নবশ্াে র্দ্র যে, 

উদ্বেগ যনততবাচর্ 
ঘটনায় বাধ্া যদয় - 
উদ্বেগ অননচিয়তার 
উপর ননয়ন্ত্রে এদ্ন 

যদয়  

য�ার্জন 'উদ্বেগজনর্ আচরদ্ে' 
ননদ্য়ানজত হয়, যেমন অত্যানধ্র্ প্রস্তুতত, 

স্টতি চাওয়া এবং র্াজ যেদ্� রাখা 
 

য�ার্জন মদ্ন 
র্দ্র যে, উদ্বেগ 

তাদ্দর েমে্যাগুদ্�া 
েমাধ্ান র্রদ্ত 
োহাে্য র্দ্র, 

তাদ্দরদ্র্ প্রস্তুত 
র্রদ্ত এবং 
যনততবাচর্ 

পনরতথিতত/ঘটনা 
ঘটদ্ত বাধ্া নদদ্ত 

েহায়তা র্দ্র। 

অননচিয়তার অেতহষু্তা এমন মানুরষে সারে সম্পনক্ড ত, য্াো ভনব্ষ্যরতে 
র্িনাগুরলা জননতব্াচক হরব্ ব্রল অ্নতমূল্যায়ন করে এব্াং তাো সব্রচরয় খাোে 
র্িনা র্িরল, তা জমাকারব্লা কেরত োেরব্ না ব্রল অ্নুমান করে।

এই েনেডস্থনতরত নকেু মানুষ নব্শ্াস কেরত োরে জয্, 
ভনব্ষ্যরত সম্াব্্য সমস্যাগুরলা ননরয় উডবেগ্ন হরল, তা তারদে 
সমস্যাে সমাধান কেরত সাহায্্য করে য্নদ এরূে নকেু 
র্রি। তােেে তাো উদ্বেগজনর্ আচরদ্ে েডড়ত হয়, 
জয্মন অ্ত্যানধক প্রস্তুনত জনওয়া, অ্রনক েনেকল্পনা কো 
ব্া অ্ন্য মানুরষে কাে জেরক স্টস্ত চাওয়া। তাো য্খন 
মরন করে জয্, তাো নব্ষয়গুরলাে সারে মাননরয় জনওয়াে 
েন্য য্োসাধ্য জচষ্টা করেরে, 'য্নদ সব্রচরয় খাোে নকেু 
র্রি', তখন তাো স্টস্ত অ্নুভব্ করে - এই নব্শ্াস করে জয্, 
ভনব্ষ্যরতে র্িনাগুরলা সম্পরক্ড  তাো তারদে ননটচিততা 

ব্াডড়রয়রে।  এই ধেরনে স্টস্ত লারভে অ্নভজ্তা অ্ে্ড রনে 
ফরল উদ্বেগজনর্ আচরদ্ের ব্্যব্হাে শটতিশালীকেরন 
প্রভাব্ েরয়রে এব্াং তাো য্নদ প্রেম সুরয্ারগ ডচন্া না করে, 
তরব্ কী র্িরত োরে - তা জদখাে সুরয্াগ তাো কখনই 
োরব্ না। উরবেগ জমাকারব্লাে একটি গুরুত্বেূণ্ড অ্াংশ 
হরলা, এই চক্রটি ভাঙা এব্াং অননচিয়তার মদ্ধ্্য বাচঁদ্ত 
জশখা।

অ্তএব্, এখন আসুন আেনাে উরবেরগে দুষ্ট চক্রটি 
কীরূে, তা জব্াঝাে জচষ্টা কনে। প্রেরম, আমান্ডাে েন্য 
সম্পাদন কো দষু্টচক্ক্রর ওয়ার্্ক শশটটট জদখুন। 
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আমান্ার দুষ্টচত্রের ওয়াককে শশি আমার দষু্টচক্ক্রর ওয়ার্্ক শশট

আমার পনরতথিতত

একটি গুরুত্বপূর্্ণ কাজের সময়সীমা আমার পনরতথিতত

প্রভাব

আমার েীবনসঙ্ী, বন্ধু -বান্ব এবং কাজের সহকম্ণীজের কাছ 
থেজক ববচ্ছিন্ন থবাধ কবর

প্রভাব

এখন ননরচে দুষ্টচক্র ওয়াক্ড শশিটি ব্্যব্হাে করে, আেনন জয্ আরব্গ, শােীনেক অ্নুভূনত, আচেণ এব্াং ডচন্াভাব্নাগুরলা 
অ্নুভব্ কেরেন তা পলখুন, এইগুরলা আেনাে েীব্রন কীভারব্ প্রভাব্ জফলরব্, জস সম্পরক্ড  ডচন্া করুন। 

আমার শারীনরর্  
অনভূুতত

আমার শারীনরর্  
অনভূুতত

আমার আদ্বগ

আমার মন

আমার আচরে

আমার আচরে

আমার ভাবনা

আমার ভাবনা
অবথির, প্াজতে,

মজনাজ�াগ প্োজন সমস্যা,
ক্াতে,

 িয়জেজি থববি �াওয়া 
প্জয়ােন হওয়া 

িঙ্া, নার্্ণ াস,
র্ারাবনত, ববরক্ত

উববিগ্ন, সহকম্ণীজের কাছ 
থেজক স্বস্তি চাওয়া, 

অততবরক্ত প্স্তুতত থনওয়া।

সববকছধু  টনখধুঁত হজত হজব, 
অন্যোয় আমাজক বরখাতি করা 

হজব, আমার মন োমজব না, 
এটি আমাজক অসধুথি কজর তধুেজত 

পাজর।
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�ষে্য তথির র্রা

এখন আেনন আপনার দষু্টচক্র ওয়ার্্ক শশটটট সমূ্পণ্ড করেরেন, েেব্ত্ড ী 
েদরষেেটি হরলা - আেনন এই ওয়াক্ড বু্কটি সমূ্পণ্ড কোে সময় জয্ লষে্যগুরলা 
অ্ে্ড ন কেরত জচরয়রেন, তা ননধ্ডােণ কোে নব্ষরয় ডচন্া কো শুরু করুন৷ 
লষে্য ননধ্ডােণ কোে সময় নননেপলশখত নব্ষয়গুরলা সম্পরক্ড  ডচন্া কো গুরুত্বেূণ্ড 

উতিম পরামশ্ক

েনুননদ্ক ষ্ট যহান
এই ওয়াক্ড বু্কটি সম্পন্ন কোে সময় আেনন 
জয্ নননদ্ড ষ্ট লষে্যগুরলা অ্ে্ড ন কেরত চান, তা 
ননধ্ডােণ কো গুরুত্বেূণ্ড। মানুষ প্রায়ই ননরেে 
েন্য নব্সৃ্তত লষে্য ননধ্ডােরণে কো ভারব্ন, 
জয্মন "উরবেগ অ্নুভব্ না কো"। তরব্ এিা 
োনা কনঠন হরব্ জয্, য্নদ অ্েব্া কখন, এই 
ধেরনে লষে্য অ্ে্ড ন কো হরয়রে সুতোাং, লষে্য 
ননধ্ডােণ কোে েনেব্রত্ড , আেনন কীভারব্ 
োনরব্ন জয্, আেনন উডবেগ্ন জব্াধ কেরেন 
না, তা ননরয় ভাবু্ন। আেনন জয্ ধেরনে কাে 
কেরেন, জস সম্পরক্ড  ডচন্া কোে জচষ্টা করুন; 
তােেে এই নব্ষয়গুরলাে ব্্যাোরে আেও 
নননদ্ড ষ্ট লষে্য ডস্থে করুন। উদাহেণস্রূে 
"আনম সতোহারন্ আমাে েনেব্ারেে সারে 
মানসম্পন্ন সময় কািারনাে নব্ষয়টি আনম 
ননটচিত কেব্। তরব্ ব্াচ্াো নব্োনায় য্াওয়াে 
েে আনম শুধু আমাে কারেে ইরমলগুরলা 
জদখব্''। 

বাতিববাদী যহান
আেনাে ননরেে নকেু লষে্য ননধ্ডােণ করে 
শুরু কো গুরুত্বেূণ্ড, য্া আেনন আগামী 
করয়ক সতোরহ ব্াস্তব্সম্তভারব্ অ্ে্ড ন 
কেরত োেরব্ন ব্রল আেনন মরন করেন। 
তাই প্রােনমকভারব্ স্ল্পদ্ময়ানদ �ষে্য ডস্থে 
কোে কো ভাবু্ন - জয্ লষে্যগুরলা জকব্ল 
নাগারলে ব্াইরে, নকন্তু দটৃষ্টে ব্াইরে নয়, এব্াং 
মধ্্যম বা দীঘ্কদ্ময়ানদ লরষে্য য্াওয়াে আরগ 
ঐগুরলাে ননরয় কাে কো শুরু করুন। তরব্ 
এই মুহুরত্ড  মধ্যম এব্াং দীর্্ডরময়াদী লষে্যগুরলা 
সম্পরক্ড  ডচন্া কো এখন গুরুত্বেূণ্ড, কােণ 
এই প্প্রাগ্ামটি ব্্যব্হাে কোে সময় এগুরলা 
আেও অ্ে্ড নরয্াগ্য ব্রল ভাব্নায় আসা শুরু 
হরত োরে, এে ফরল আেনাে উরবেগ এব্াং 
দুটচিন্া দূে হওয়া শুরু হরত োরে। 

ইততবাচর্ যহান 
জকারনা নকেু কম কো ব্া জকারনা নকেু কো জেরক নব্েত হওয়াে েনেত্প্রটষেরত লষে্য উরলেখ কোে 
নব্ষয়টি নব্রব্চনা কো ডচতিাকষ্ডক হরত োরে, উদাহেণস্রূে "আমাে কম্ডষেমতা সম্পরক্ড  আমাে 
সহকম্ডীো কী ভারব্ন, জস সম্পরক্ড  আনম তারদেরক ব্াে ব্াে নেজ্াসা কেব্ না''।  তরব্ য্তদূে সম্ব্ এটি 
প্রায়ই আেও সহায়ক হয়, য্নদ লষে্যগুরলারক আেও ইনতব্াচক উোরয় প্রকাশ কো য্ায়, ব্া জকারনা নকেু 
োওয়াে জচষ্টা কো হয়। উদাহেণস্রূে, "আমাে কম্ডষেমতা সম্পরক্ড  আমাে সহকম্ডীো কী ভারব্ন, জস 
সম্পরক্ড  আনম তারদেরক ব্াে ব্াে নেজ্াসা কেব্ না'', ব্োং আেনন নক কেরত োেরব্ন, তা ননরয় ডচন্া 
করুন। উদাহেণস্রূে, "আনম ননটচিত কেব্ জয্, আনম আমাে মাটসক োেফেম্যান্স েয্্ডারলাচনাে সময় 
আমাে লাইন ম্যারনোরেে কাে জেরক কম্ডরষেত্রে আমাে োেফেম্যারন্সে নব্ষরয় নফিব্্যাক ননব্"। 

অ্েব্া, "আনম আমাে কম্ডরষেত্রে ঐ নব্ষয়গুরলা কেব্ না", এে েনেব্রত্ড  ভাবু্ন জয্, এই লষে্য অ্ে্ড রনে 
ফরল আেনাে নকেু উেকাে হরত োরে। উদাহেণ স্রূে, "আমারক আমাে কম্ডরষেত্রে য্া জদওয়া হরয়রে, 
তাে জচরয় আেও জব্শশ নব্ষয় ননরয় এশগরয় য্াওয়াে জচষ্টা কেব্, এব্াং আমাে সাহারয্্যে প্ররয়ােন হরল, 
জসই সাহায্্য চাওয়াে আরগ আনম ননরে এগুরলা ননরয় কতদূে জয্রত োনে, তা জদখব্।"
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আমান্ার েদ্ষে্যর ওয়াককে শশি

�
ষে

্য 1
 

আজদ্র্র তানরখ:  থসামবার ২৩থি নজর্ম্বর

আবম সপ্াহাজতের প্জত্যক সকাে থবো একবার কাজের ইজমেগুজো থেজখ 
থবজনর সাজে সপ্াহাজতে মানসম্পন্ন সময় কািাজনার ববষয়টি টনশ্চিত করজবা। 

আনম এখন এটট র্রদ্ত পানর (এর্টট েংখ্যার উপর বতৃি আঁরু্ন): 

0
জমারিই না

1 2
মারঝ মারঝ

3 4
প্রায়ই

5 6
জয্ জকারনা 

সময়

�
ষে

্য 2

আজদ্র্র তানরখ:  থসামবার ২৩থি নজর্ম্বর

আমাজক আমার কম্ণজষেজরে �া থেওয়া হজয়জছ, তার থচজয় আরও থববি ববষয় 
টনজয় এবগজয় �াওয়ার থচষ্া করব, এবং আমার সাহাজ�্যর প্জয়ােন হজে, 
থসই সাহা�্য চাওয়ার আজগ আবম টনজে এগুজো টনজয় কতেরূ থ�জত পাবর, 
তা থেখব।

আনম এখন এটট র্রদ্ত পানর (এর্টট েংখ্যার উপর বতৃি আঁরু্ন): 

0
জমারিই না

1 2
মারঝ মারঝ

3 4
প্রায়ই

5 6
জয্ জকারনা 

সময়

আেনন এখন স্ল্পদ্ময়ানদ �ষে্যগুদ্�া জদরখরেন, য্া আমান্ডা ননরেে েন্য ডস্থে করেডেরলন, েরেে েৃষ্ায় �দ্ষে্যর 
ওয়ার্্ক শশট ব্্যব্হাে করে আেনন এখন ননরেে েন্য স্ল্পদ্ময়ানদ নকেু লষে্য ডস্থে করুন। 

এখারন আমান্ডাে লষে্যগুরলাে একটি উদাহেণ েরয়রে: আমার �দ্ষে্যর ওয়ার্্ক শশট

�
ষে

্য 1

আজদ্র্র তানরখ:

আনম এখন এটট র্রদ্ত পানর (এর্টট েংখ্যার উপর বতৃি আঁরু্ন):
0

জমারিই না
1 2

মারঝ মারঝ
3 4

প্রায়ই
5 6

জয্ জকারনা 
সময়

�
ষে

্য 2

আজদ্র্র তানরখ:

আনম এখন এটট র্রদ্ত পানর (এর্টট েংখ্যার উপর বতৃি আঁরু্ন): 
0

জমারিই না
1 2

মারঝ মারঝ
3 4

প্রায়ই
5 6

জয্ জকারনা 
সময়

�
ষে

্য 3

আজদ্র্র তানরখ:

আনম এখন এটট র্রদ্ত পানর (এর্টট েংখ্যার উপর বতৃি আঁরু্ন):
0

জমারিই না
1 2

মারঝ মারঝ
3 4

প্রায়ই
5 6

জয্ জকারনা 
সময়

�
ষে

্য 4

আজদ্র্র তানরখ:

আনম এখন এটট র্রদ্ত পানর (এর্টট েংখ্যার উপর বতৃি আঁরু্ন):
0

জমারিই না
1 2

মারঝ মারঝ
3 4

প্রায়ই
5 6

জয্ জকারনা 
সময়

�
ষে

্য 5
আজদ্র্র তানরখ:

আনম এখন এটট র্রদ্ত পানর (এর্টট েংখ্যার উপর বতৃি আঁরু্ন):
0

জমারিই না
1 2

মারঝ মারঝ
3 4

প্রায়ই
5 6

জয্ জকারনা 
সময়
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পে্কায় 1: 
েতত্যর্ার অদ্থ্কই আমার র্াদ্ে আমার জীবদ্নর গুরুত্বপেূ্ক যষেরে
েব্কপ্রথম, যচষ্টা র্রুন এবং পাচঁটট বা তার যবশশ যষেরে েম্পদ্র্্ক  তচন্া র্রুন, ো এই মহূুদ্ত্ক  আপনার জন্য েতত্যই 
গুরুত্বপেূ্ক। য্নদও জসগুরলা এরকক েরনে েন্য এরকক েকম হরত োরে, তরব্ এই োতীয় জষেরেগুরলাে উদাহেরণে 
অ্ন্ভু্ড তি োকরত োরে - েনেব্াে, সম্পক্ড , ভূনমকা এব্াং দানয়ত্ব, সামানেক এব্াং অ্ব্সে টক্রয়াকলাে, স্াস্থ্য, অ্ে্ড ব্া ধম্ডীয় 
নব্শ্ারসে মরতা নব্ষরয়ে সারে সম্পনক্ড ত নব্ষয়াব্লী। আেনাে কারে আেনাে েীব্রনে গুরুত্বেূণ্ড জষেরেগুরলা সম্পরক্ড  
ডচন্া করুন, আেনারক এই জষেরেগুরলাে সমস্যা সমাধারনে নদরক মরনারয্াগ জদওয়াে লরষে্য সমস্যাগুরলারক অ্গ্ানধকাে 
নদরত সহায়তা কেরত োরে।

জয্ ব্্যটতি আেনারক সাহায্্য কেরেন, নতনন আেনারক আেনাে েীব্রনে করয়কটি মূল জষেরে সনাতি কেরত সাহায্্য কেরত 
োরেন - য্া আেনন আসরলই মূল্যব্ান ব্া গুরুত্বেূণ্ড ব্রল মরন করেন। আমার র্াদ্ে আমার জীবদ্নর যষেরেগুদ্�া 
ব্যবহার র্নর, যেগুদ্�া আেদ্�ই আমার র্াদ্ে গুরুত্বপেূ্ক, আেনন ডচডনিত এলাকাগুরলা জেকি্ড  কোে েন্য েেব্ত্ড ী 
েৃষ্ায় ওয়াক্ড শশি ব্্যব্হাে করুন। আেনন ননরচ আমান্ডাে উদাহেণ জদখরত োরেন: 

আমান্ার আমার িীিদ্নর মষেরে, �া আমার িন্য সতে্যই 
গুরুত্বপূণকে  নিষদ্য়র ওয়াককে শশি
এই মহূুদ্ত্ক  আপনার জীবদ্নর েবদ্চদ্য় গুরুত্বপেূ্ক এবং ম�ূ্যবান পাচঁটট নজননদ্ের তাপ�র্া র্রুন:

1 আমার েীবনসঙ্ী থবজনর সাজে আমার সম্পক্ণ

2 আমার মাজয়র সাজে আমার সম্পক্ণ

3 আমার কাে 

4 ব্যায়াম করা

5 আমার বন্ধু জের সাজে আমার সম্পক্ণ

োবাে, এই পে্কন্ ভাদ্�া হদ্য়দ্ে

এখন সমস্যা সমাধান এব্াং উডবেগ্ন সমরয়ে [প্রবদ্�ম ে�তভং এবং ওয়ানর টাইম] 
মাধ্যরম আেনাে কাে শুরু কোে সময় হরয়রে। এিা শুনরত একিু ভয়ঙ্কে লাগরত 
োরে! নকন্তু মরন োখরব্ন, আেনন জয্ জকারনা সময় য্তিুকু কেরব্ন, তা আেনাে 
ননয়ন্ত্ররণ েরয়রে, এব্াং এেন্য আেনাে সাহায্্যকােী েরয়রে। 

কখনও কখনও অ্গ্গনত ধীে হরব্ এব্াং প্রনতব্ন্ধকতা আসরব্। এটি েুরোেুনে স্াভানব্ক এব্াং প্রত্যাশশত। আেনন ননরে 
য্নদ জকারনা সমস্যাে সমু্খীন হন, তাহরল আেনাে PWP ব্া অ্ন্য কারো সারে কো ব্লুন, নয্নন আেনারক হয়রতা 
সহায়তা কেরেন।

আমার জীবদ্নর যষেরে, ো আমার জন্য েতত্যই 
গুরুত্বপেূ্ক নবষদ্য়র ওয়ার্্ক শশট
এই মহূুদ্ত্ক  আপনার জীবদ্নর েবদ্চদ্য় গুরুত্বপেূ্ক এবং ম�ূ্যবান পাচঁটট নজননদ্ের তাপ�র্া এখাদ্ন নদন:

1

2

3

4

5
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পে্কায় 2: 
আমার উদ্বেগ র্ী র্ী?

েেব্ত্ড ী েয্্ডায় হরলা, আেনাে উরবেগগুরলারক ডচডনিত কোে জচষ্টা কো এব্াং 22 
নাং েৃষ্ায় আমার উদ্বেদ্গর ওয়ার্্ক শশদ্ট জসগুরলা পলরখ োখা। আেনাে জয্ 
সমস্ত উরবেগ েরয়রে, জসগুরলা য্তই জোরিা ব্রল মরন জহাক না জকন, তা পলরখ 
োখা গুরুত্বেূণ্ড। নননেপলশখত নব্ষয়গুরলাে প্রনতটি নব্রব্চনা করে আেনাে উরবেগ 
সম্পরক্ড  য্োসম্ব্ েনুননদ্ক ষ্টভাদ্ব জচষ্টা কোও গুরুত্বেূণ্ড: 

  আেনন জকান পনরতথিতত ননরয় ডচটন্ত? 
উদাহেণস্রূে: "কম্ডরষেত্রে একটি প্রকল্প"; "আমাে 
েীব্নসঙ্ী দূেব্ত্ড ী স্থারন ভ্রমণ করে কারেে েন্য 
য্ান"।

  আেনন কী তচন্া কেরেন? 
উদাহেণস্রূে, "য্নদ আনম আমাে কারে য্রেষ্ট ভাল 
না কনে?", "য্নদ আনম সময়সীমা োলন কেরত না 
োনে, তাহরল কী হরব্", "আমাে েীব্নসঙ্ী কারে 
য্াওয়াে েরে দুর্্ডিনায় েনতত হরল কী হরব্''?

  নক র্িরত োরে ব্রল আেনন আশংর্া করেন? 
পনরেতত কী হরব্?  
উদাহেণস্রূে: "আনম ব্েখাস্ত হরয় য্াব্" ব্া "আমাে 
েীব্নসঙ্ী মাো জয্রত োরে"।

  আেনাে মরন আেনন কী অ্নুভব্ কেরেন?  
জয্মন: 'দুটচিন্াগ্স্থ', 'ভীতসন্ত্রস্ত', 'ভাোব্নত', ব্া 
'দুঃশখত'।

আপনন আপনার 'মাই ওয়ানরজ 
ওয়ার্্ক শশটটট পরূে র্রার আদ্গ, 
আেনু পরবত্ক ী পষৃ্ায় আমান্ডার 
ওয়ানরজ ওয়ার্্ক শশটটট যদদ্খ যনই। 

আমান্ার ওয়ানর ওয়াককে শশি

তানরখ 
এবং  
েময়

পনরতথিতত আপনন র্ী ভাবদ্েন?
র্ী ঘটদ্ত পাদ্র বদ্� 

আপনন 
আশংর্া র্দ্রন?

আপনার 
মদ্ন আপনন 
র্ী অনভুব 
র্রদ্েন?

থসামবার 
সকাে 7 িা

থবন গাটি 
চাস্েজয় কাজে 
�াজছি

থস �বে েধুর্্ণিনায় পজি, তজব কী হজব? থস েধুর্্ণিনায় পজি মারা 
�াজব।

েধুশ্চিতোগ্রথি, 
র্ীত, িঙ্া, 
েধুঃখ

থসামবার 
সকাে 9 িা

থবজনর কাে ততটন �বে সাইজি থকাজনা েধুর্্ণিনায় পজিন, 
তজব কী হজব? ততটন �বে মই থেজক পজি 
�ান, তজব কী হজব? থস েধুর্্ণিনায় পততত 
হজে থকউ বক আমাজক থ�ান করার কো 
োনজব?

থস েধুর্্ণিনায় পিজব এবং 
থস তাজত আসজেই আর্াত 
পাজব। 

েধুশ্চিতোগ্রথি, 
আতংবকত ও 
েধুঃবখত

থসামবার 
সকাে ১০িা

কাজের প্কল্প আবম �বে সময়সীমা ততবর না কবর, তাহজে 
কী হজব? আমার বস আমাজক বরখাতি 
করজে কী হজব? 

আবম প্কল্পটিজক েগাবখচধু টি 
বাটনজয় থ�েব, �জে আবম 
আমার চাকবর হারাব।

র্ীত, 
র্য়াতর্র্ধুত, 
িটঙ্ত 

থসামবার 
সকাে 11িা

কাজের বমটিং আমার থেবর হজয় থগজে কী হজব? আবম 
আমার থনািগুজো র্ধু জে থগজে কী হজব? 

আমার বস র্াবজবন থ�, 
আবম থকাজনা কাজের না। 
আমাজক কখজনা পজোন্নতত 
থেওয়া হজব না।

েধুশ্চিতোগ্রথি, 
িটঙ্ত

থসামবার 
েধুপধুর 1িা

থবন এখজনা 
আমার 
থিক্সজির 
েবাব থেয়টন

তার �বে থকাজনা েধুর্্ণিনা হয়, তজব কী হজব? ততটন েধুর্্ণিনায় পততত হজয় 
ব্যো থপজয়জছন।

েধুশ্চিতোগ্রথি, 
েধুঃবখত

থসামবার 
েধুপধুর 2িা

কাজের প্কল্প আবম �বে আজরকটি কন্টাক্ট হারাই, তজব কী 
হজব? আমার কাে �জেষ্ র্াে না হজে, কী 
হজব? আবম কখনই সময়সীমার মাজে কাে 
থিষ করজত পারব না। আমার বস র্াবজবন 
থ�, আবম অপোে্ণ।

আবম আমার চাকবর হারাব। েধুশ্চিতোগ্রথি, 
িটঙ্ত

থসামবার 
ববকাে 5িা

টনজের মাজয়র 
সাজে আোপ 
করা

আবম টনশ্চিত থ�, আমার মাজয়র বাসায় 
গ্যাজসর আগুন টনরাপে নয়। থসখাজন গ্যাস 
স্েক করজে, কী হজব? থকাজনা ববজ্ফারর্ 
হজে বক হজব?

আমার মা গুরুতরর্াজব 
আহত হজত পাজর

েধুশ্চিতোগ্রথি, 
র্ীত

থসামবার 
সন্্যা 7িা

বােরুম 
পবরষ্ার করা

বােরুজমর থবতসজনর থিপ [কে] বেজয় 
থ�াঁিা থ�াঁিা কজর পাটন পরজছ, এজত 
বােরুজম পাটন েজম বন্যা হজয় থগজে কী 
হজব? আবম �বে পাটনর ববে না বেজত পাবর, 
তাহজে কী হজব? বন্যা হজয় হজয় থগজে, 
আবম কখজনাই ষেয়ষেততর খরচ কধু োজত 
পারজবা না।

বােরুম প্াববত হজব এবং 
গুরুতর ষেতত হজব।

েধুশ্চিতোগ্রথি, 
র্ারাবনত

থসামবার 
রাত 11িা 

ববছানায় আবম থকাজনার্াজবই আমার টচতো োমাজত 
পারটছ না। আবম কখনই র্ধুমাজত পারব না। 
সারাবেন ধজর উববিগ্ন টছোম। এই সমতি 
টচতো আমাজক অসধুথি কজর তধুেজব। আবম 
অসধুথি হজে, আবম কাে করজত পারজবা না 
এবং আবম আমার সময়সীমা বমস করব।

আবম অসধুথি হজত �াচ্ছি, 
আমার কাজের সময়সীমা 
বমস করটছ এবং আবম 
আমার চাকবর হারাজবা।

েধুশ্চিতোগ্রথি, 
র্ারাবনত 
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আমার ওয়ানর ওয়ার্্ক শশট োহাে্য! রাদ্ত আনম খবু উতবেগ্ন থানর্

োরত অ্রনক উরবেগ োকা সাধােণ ব্্যাোে। আেনন হয়রতা জদখরত োরছেন জয্, 
আেনাে উরবেরগে েন্য আেনন রু্মারত োেরেন না অ্েব্া রু্নমরয় োকরত োেরেন 
না। আেনাে অ্ব্স্থা য্নদ এরূে হয়, তরব্ আেনন এই েোমশ্ডগুরলা অ্নুসেণ কোে 
জচষ্টা কেরত োরেন:

  উদ্বেদ্গর ওয়ার্্ক শশদ্টর একটি কপে আেনাে 
নব্োনাে োরশ োখুন এব্াং আেনাে জয্ জকারনারা 
উরবেগ তারত পলখুন।�

  এই মুহুরত্ড ে েন্য, "উরবেগরক মাো জেরক জঝরড় 
জফলাে" জচষ্টা করুন - মরন োখরব্ন, আেনাে 
উরবেরগে ওয়াক্ড শশি ব্্যব্হাে কোে মাধ্যরম আেনন 
আব্াে এই উরবেরগে নব্ষরয় নফরে আসরব্ন। সুতোাং 
আেনন আেনাে উরবেগগুরলারক উরেষো কেরেন না, 
জকব্ল েরেে নদন েয্্ডন্ জসগুরলা স্থশগত করুন।

  আব্াে রু্নমরয় েড়রত য্নদ আেনাে অ্সুনব্ধা হয়, 
তরব্ আেনন ননরনেে েোমশ্ডগুরলা অ্নুসেণ কোে 
জচষ্টা কেরত োরেন:

 •  ব্ত্ড মারনে উেে আেনাে মরনারয্াগ জফাকাস 
কোে জচষ্টা করুন। উদাহেণস্রূে, ব্াপলরশে 
স্পশ্ড অ্নুভব্ করুন, আেনাে োরয়ে আঙু্রলে 
উেে জলেটি অ্নুভব্ করুন, অ্েব্া আেনাে 
শ্াস-প্রশ্ারসে উেে জফাকাস করুন। 

 •  আেনন য্নদ 15-20 নমননরিে মরধ্য রু্মারত 
না োরেন, তাহরল নব্োনা জেরড় অ্ন্য রুরম 
য্ান এব্াং রু্ম না আসা েয্্ডন্ আোমদায়ক 
জকারনানকেু করুন (প্ররয়ােরন এটি েুনোব্ৃনতি 
করুন)।

তানরখ 
এবং  
েময়

পনরতথিতত আপনন র্ী ভাবদ্েন? আপনার আশংর্া র্ী 
ঘটদ্ত পাদ্র?

আপনার 
মদ্ন আপনন 
র্ী অনভুব 
র্রদ্েন?
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পে্কায় 3: 
আনম যে ধ্রদ্নর উদ্বেগ অনভুব র্রতে

এখন আেনন ব্ত্ড মারন জয্ ধেরনে উরবেরগে সমু্খীন হরছেন, জসগুরলা সম্পরক্ড  ডচন্া 
কোে জচষ্টা করুন এব্াং জসগুরলারক নননেপলশখত নতনটি নভন্ন প্রেননরত প্রেণীব্দ্ধ 
করুন:

গুরুত্বপেূ্ক নয় 
এগুদ্�া এমন উদ্বেগ, ো আপনার তচতনিত জীবদ্নর 
গুরুত্বপেূ্ক বা ম�ূ্যবান যষেরেগুদ্�ার োদ্থ খবু র্মই 
জতড়ত। 

উদাহেণস্রূে, "আনম কনফ োন কোে েন্য আমাে ব্নু্ধে 
সারে জদখা কেরত জদনে করেডে" ব্া "আনম দুধ নকনরত 
ভুরল জগডে"। তরব্, নকেু উরবেগ েীব্রনে গুরুত্বেূণ্ড ব্া 
মূল্যব্ান জষেরেগুরলাে সারে সম্পনক্ড ত নাও হরত োরে, 
তোপেও জসগুরলা গুরুত্বেূণ্ড, তাই জসগুরলাে সমাধান 
কো প্ররয়ােন, অ্ন্যোয় এে গুরুতে েনেণনত হরত 
োরে। উদাহেণস্রূে, আেনাে গাডড়ে ব্ীমা নব্ায়ন 
কো হয় নন, নকন্তু দুর্্ডিনায় েডড়ত হরয় জগরেন! তাই, এটি 
ব্্যটতিগতভারব্ আেনাে কারে গুরুত্বেূণ্ড না হরলও, জকারনা 
গুরুতে েনেণনত এড়ারত আেনাে এই উরবেগগুরলারক 
গুরুত্বেূণ্ড ডহসারব্ নব্রব্চনা কো উডচত।

গুরুত্বপেূ্ক এবং েমাধ্ান র্রা যেদ্ত 
পাদ্র (বাতিব উদ্বেগ)
এগুদ্�া আপনার জীবদ্নর গুরুত্বপেূ্ক এবং ম�ূ্যবান 
উদ্বেগ এবং এগুদ্�া েমাধ্াদ্নর জন্য আপনার 
েটক্রয়ভাদ্ব র্াজ র্রা উতচত। 

এখন জয্ উরবেগগুরলা আেনারক প্রায়ই প্রভানব্ত কেরে, 
জসগুরলা ব্াস্তব্নভনতিক অ্সুনব্ধাগুরলাে সারে সম্পনক্ড ত, 
য্াে েন্য প্রারয়াশগক সমাধান েরয়রে। উদাহেণ স্রূে, এই 
ধেরনে উরবেরগে মরধ্য এমন নব্ষয়গুরলা অ্ন্ভু্ড তি োকরত 
োরে, জয্মন - "আনম কাে চাপলরয় জয্রত সাংগ্াম কেডে, 
নকন্তু কীভারব্ আমাে ব্রসে কারে এটি উত্ােন কেরব্া, 
তা োনন না" ব্া "আনম আমাে নব্দু্যৎ নব্ল েনেরশাধ 
কনেনন এব্াং শীঘ্ই লাইন জকরি জদরব্"।  েেব্ত্ড ী সমরয় 
আমো এই ধেরনে উরবেগ সমাধারন সাহায্্য কোে উোয় 
ননরয় ওয়াক্ড বু্রক আরলাচনা কেব্।

গুরুত্বপেূ্ক নর্ন্তু েমাধ্ান র্রা োদ্ব 
না (র্াল্পননর্ উদ্বেগ)
এই উদ্বেগগুদ্�া এমন, যেগুদ্�া েমাধ্ান র্রার 
যর্াদ্না উপায় যনই তদ্ব, নর্ন্তু আপনার র্াদ্ে 
গুরুত্বপেূ্ক।

মারঝ মারঝ এগুরলা েীব্রনে র্িনাে সারে সম্পনক্ড ত ব্া 
অ্তীরত র্রি য্াওয়া নব্ষয়গুরলােগুপলে সারে সম্পনক্ড ত 
হয়, উদাহেণস্রূে "আমাে হাি্ড  অ্্যািাক হরয়ডেল" 
অ্েব্া এমন জকারনা র্িনা - য্া ভনব্ষ্যরত র্িরত োরে, 
নকন্তু ব্ত্ড মারন জসগুরলা র্িাে সম্াব্না কম। ভনব্ষ্যরত র্ী 
ঘটদ্ত পাদ্র, তা ননরয় প্রায়ই উরবেগ্ন সৃটষ্ট হয়, এগুরলা "কী 
হরব্ ..." নদরয় শুরু হয়, উদাহেণস্রূে "য্নদ মহাসড়রক 
জকারনারা দুর্্ডিনা র্রি এব্াং আমাে কারেে জয্রত জদনে 
হরল তাহরল কী হরব্" ব্া "আমাে েীব্নসঙ্ী আমারক 
জেরড় চরল জগরল কী হরব্?" ভনব্ষ্যরত র্িরত োরে এমন 
নব্ষয় ননরয় সৃষ্ট উরবেগগুরলা কাল্পননক উরবেগ ডহসারব্ 
েনেডচত। য্নদও এই সমস্ত অ্রনক নব্ষয় ননরয় আেনন 
ব্সব্াস কেরেন, তোপেও জসগুরলা সমাধারনে জকারনা 
উোয় জনই।

এখন, আপনন যে েমে্যাগুদ্�া আপনার উদ্বেদ্গর ওয়ার্্ক শশদ্ট তচতনিত 
র্দ্রদ্েন, তা যদদ্খ যনওয়া োর্। তােেে জসগুরলারক আেনাে উদ্বেদ্গর ধ্রন 
েম্পনর্্ক ত ওয়ার্্ক শশদ্টর 26 েৃষ্ায় স্থানান্ে করুন, এরষেত্রে প্রনতটি উরবেগ, তাে 
ধেন সম্পনক্ড ত উরবেরগে ননধ্ডানেত উেযু্তি কলারম পলখুন। আেনন ননরচ আমান্ডাে 
উদাহেণ জদখরত োরেন:

আমান্ার উদ্বেগ সম্পতককে ে ওয়াককে শশদ্ির নিতভন্ন ধরন 
গুরুত্বপেূ্ক নয় গুরুত্বপেূ্ক এবং 

েমাধ্ানদ্োগ্য
গুরুত্বপেূ্ক নর্ন্তু 

েমাধ্ানদ্োগ্য নয়

বাসায় থ�রার পজে আবম 
�বে েধুধ টনজত র্ধু জে �াই, 
তাহজে কী হজব?

আবম টনশ্চিত থ�, আমার 
মাজয়র বাসায় গ্যাজসর 
আগুন টনরাপে নয়। 
থসখাজন গ্যাস স্েক করজে, 
কী হজব? 
বােরুজমর থবতসজনর থিপ 
[কে] বেজয় থ�াঁিা থ�াঁিা 
কজর পাটন পিজছ, এজত 
বােরুজম পাটন েজম বন্যা 
হজয় থগজে কী হজব?
টপ্ন্াজর ত্রুটির কারজর্ 
আবম থকাজনার্াজবই 
টনধ্ণাবরত সময়সীমার মজধ্য 
ডকধু জমন্ োবখে করজত 
পারজবা না।

থবজনর �বে থকাজনা 
েধুর্্ণিনা হয়, তজব কী হজব?
থবন �বে মই থেজক পজি 
�ান, তজব কী হজব?
আমার বস আমাজক 
বরখাতি করজে বক হজব? 
আবম �বে আজরকটি 
কন্টাক্ট হারাই, তজব কী 
হজব?



26 27

আপনার উদ্বেগগুদ্�া ননয়ন্ত্রদ্ে রাখা [মেদ্ননিং ইউর ওয়ানরি] 

আমার উদ্বেগ েম্পনর্্ক ত ওয়ার্্ক শশদ্টর নবতভন্ন ধ্রন 

গুরুত্বপেূ্ক নয়  গুরুত্বপেূ্ক এবং 
েমাধ্ানদ্োগ্য

গুরুত্বপেূ্ক নর্ন্তু 
েমাধ্ানদ্োগ্য নয়

োহাে্য! আমার র্াল্পননর্ উদ্বেদ্গর র্ী যর্াদ্না বাতিব 
েমাধ্ান আদ্ে? 

ভনবষ্যদ্ত ঘটদ্ত পাদ্র এমন নবতভন্ন নবষয় ননদ্য় র্খনও র্খনও আমাদ্দর 
র্াল্পননর্ উদ্বেগ থার্দ্ত পাদ্র, উদাহরেস্রূপ, "র্ী হদ্ব, েনদ" ধ্রদ্ের 
উদ্বেগ, োর এর্টট বাতিব েমাধ্ান থার্দ্ত পাদ্র - আপনার উদ্বেদ্গর নবষদ্য় 
নর্েু র্রা যেদ্ত পাদ্র।আেনাে য্নদ এই ধেরনে উরবেগ োরক, তাহরল আেনন 
ননরেরক প্রশ্ন কোে জচষ্টা কেরত োরেন জয্মন "এটি নক এমন জকারনা একটি 
উরবেরগে নব্ষয় - জয্ েন্য আনম এখন নকেু কেরত োনে?" এব্াং "উরবেগ কাটিরয় 
ওঠাে েন্য আনম নক জকারনা নননদ্ড ষ্ট েনেকল্পনা কেরত োনে?"

কখনও কখনও মানুষ উরবেরগে একটি ব্াস্তব্ সমাধান 
আরে নকনা, জস ব্্যাোরে টসদ্ধান্ ননরত সাহায্্য জেরত তাো 
জয্ নননদ্ড ষ্ট েনেডস্থনত ননরয় উডবেগ্ন, তা জদখরতও সহায়ক 
ব্রল মরন কেরত োরে। উদাহেণস্রূে, আেনন জয্ 
সমস্ত নব্ষয় ননরয় উডবেগ্ন হরত োরেন, তা হরলা - "আনম 
আমাে তব্দু্যনতক নব্ল েনেরশাধ কনেনন" এব্াং তােেে 
"ইরলকশট্ক লাইন জকরি নদরল কী হরব্?" তােেে "আনম 
য্নদ আমাে ব্াচ্ারদে েন্য োন্না কেরত না োনে?" 
এইগুরলা য্খন "কী হরব্, য্নদ?" ধেরণে উরবেগ, এটি এমন 
েনেডস্থনতে নব্ষরয় উরবেগ জয্, আেনন জয্ নব্ষয়গুরলাে 

ব্্যাোরে আেনন নকেু কেরত োেরব্ন – এটি এমন 
একটি সমস্যা জয্টি ব্াস্তব্ নভনতিক এব্াং এে সমাধান কো 
জয্রত োরে। আরেকটি উদাহেণ হরত োরে, "আনম য্নদ 
আমাে কারেে সময়সীমাে মরধ্য কাে কেরত না োনে?" 
এখারন, আেনন জয্ নননদ্ড ষ্ট েনেডস্থনত সম্পরক্ড  উডবেগ্ন, তা 
হরলা জকারনা একটি কারেে সময়সীমা সম্পরক্ড , এব্াং এটি 
অ্ে্ড ন কোে েন্য আেনন একটি নননদ্ড ষ্ট েনেকল্পনা কেরত 
োরেন।

  গুরুত্বপেূ্ক 
র্খনও র্খনও মানষু েখন তাদ্দর ননদ্জদ্দর উদ্বেদ্গর এর্টট বাতিবানগু েমাধ্ান 
খুদঁ্জ যবর র্রার যচষ্টা র্দ্রন, তখন তারা ননদ্জদ্দর উদ্বেগজনর্ আচরে 
ব্যবহাদ্রর েময় যহাচঁট যখদ্ত পাদ্রন।

উদাহেণস্রূে, স্টস্ত চাওয়া ব্া অ্নতনেতি প্রস্তুনত এব্াং েনেকল্পনা কো।  
আেনন ননরেরক প্রশ্ন নেজ্াসা কোে নব্ষয়টি নব্রব্চনা কেরত োরেন, জয্মন - "আনম নক 
অ্োনা জকারনা নব্ষরয়ে েনেকল্পনা কোে েন্য এই সমাধানটি জব্রে ননরয়ডে?" য্নদ তাই 
হয়, তরব্ এটি একটি সতক্ড তা ডচনি হরত োরে, মারন আেনন উডবেগ্ন আচেরণ ননরয়ানেত 
হরছেন, য্া হয়রতা সহায়ক হরব্ না। আেনন য্নদ এরষেত্রে মুশনকরল েরড়ন, তরব্ আেনাে 
PWP অ্েব্া আেনারক সমে্ডনকােী ব্্যটতিে সারে আলাে করুন।
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োবাশ!

আেনন ব্ত্ড মারন জয্ নব্নভন্ন ধেরনে উরবেগ অ্নুভব্ কেরেন, তা ডচডনিত করেরেন। 
এখন আেনাে উরবেগগুরলারক কীভারব্ জমাকানব্লা কো য্ারব্, তা ননধ্ডােণ কেরত 
ননরচে ডচরেটি ব্্যব্হাে করুন:

আমার উদ্বেগ র্ী গুরুত্বপেূ্ক?

হ্াঁ

হ্াঁ না

েমে্যার েমাধ্ান
য্নদ জকারনা উরবেগ 

গুরুত্বপেূ্ক হয় এবং 
েমাধ্ান র্রা যেদ্ত 
পাদ্র, তাহরল 5 নং 
পে্কাদ্য় চদ্� োন: 

প্রবদ্�ম ে�তভং - এই 
ব্াস্তব্ উরবেগগুরলারক 

ব্াোই কোে েন্য কাে 
কেরত 35 নাং েৃষ্ায় য্ান। 

ওয়ানর টাইম
য্নদ জকারনা সমস্যা গুরুত্বপেূ্ক হয়, 

নর্ন্তু েমাধ্ান র্রা না োয়, তাহরল 4 
নং পে্কাদ্য় চদ্� োন: ওয়ানর টাইম 

- এই সমস্ত আনুমাননক উরবেরগে ''জলি 
জগা'' নব্ষরয় আেনন 29 েৃষ্ায় সাহায্্য 

োরব্ন।  

গুরুত্বেূণ্ড নয় এমন উরবেরগে েন্যও 
ওয়ানর টাইম [উদ্বেদ্গর েময়] 

ব্্যব্হাে কো জয্রত োরে, তরব্ জয্গুরলা 
ননরয় আেনন এখনও 'জলি জগা [জয্রত 

নদরত]' সাংগ্াম কেরেন।

উদ্বেগটট র্ী 
েমাধ্ানদ্োগ্য? 

যচষ্টা র্রুন এবং উদ্বেগদ্র্ 
'চদ্� োও' বদ্� ভুদ্� োন।

জব্াধগম্য কােরনই এটি 
কো কনঠন হরত োরে, নকন্তু 
গুরুত্বেূণ্ড নয় এমন উরবেগ 
ননরয় ডচন্া না কোে জচষ্টা 

করুন। 

োহাে্য! আনম 'উদ্বেগ 
দরূ র্রদ্ত' েংগ্াম 

র্রতে

না

পে্কায় 4: 
ওয়ানর টাইম

আমাদ্দর উদ্বেগগুদ্�া ননদ্য় উতবেগ্ন না হওয়া র্নিন হদ্ত পাদ্র, এমননর্ 
েখন যেগুদ্�া অনমুানম�ূর্ হয় এবং েমাধ্ান র্রা োয় না। য্নদও এই সমস্ত 
আনুমাননক উরবেগগুরলা "জলি জগা" কোে েন্য জচষ্টা কো গুরুত্বেূণ্ড, তরব্ তা 
কোে জচরয় ব্লা সহে! 

তরব্ ওয়ানে িাইম [উরবেরগে সময়] নামক একটি সমাধান 
ননধ্ডােণ করে জেরখ নকেু জলাক সাহায্্য জেরয়রেন। ওয়ানে 
িাইম আেনারক আেনাে অ্নুমান ননভ্ড ে উরবেগ সম্পরক্ড  
ডচন্া কোে সময় েনেকল্পনা কোে সুরয্াগ জদয়, তরব্ 
এগুরলা য্ারত আেনাে েীব্রনে উেে ননয়ন্ত্রন আরোে 

না কেরত োরে, জসেন্য একটি নননদ্ড ষ্ট সময় ননধ্ডােণ 
করে োখরত হরব্। আেনাে অ্নুমান ননভ্ড ে উরবেগগুরলা 
সামলারত সাহায্্য োওয়াে েন্য ননরচে 4টি েদরষেে 
অ্নুসেণ কোে জচষ্টা করুন।

  গুরুত্বপেূ্ক
বত্ক মাদ্ন আপনন েনদ প্রচুর উদ্বেদ্গ আচ্ছন্ন হদ্য় পদ্ড়ন, তদ্ব উদ্বেদ্গর জন্য েময় 
ননধ্্কারে র্দ্র রাখদ্� খবু এর্টা অথ্কদ্বাধ্র্ হদ্য়দ্ে বদ্� মদ্ন হদ্ব না! এটট 
যবাধ্গম্য। তদ্ব উদ্বেদ্গর জন্য এর্টট নননদ্ক ষ্ট েময় ননধ্্কারে র্রদ্�, আপনাদ্র্ 
আপনার উদ্বেদ্গর উপর ননয়ন্ত্রে পনুরুদ্ার র্রদ্ত োহাে্য র্রদ্ত পাদ্র। 

অ্রনক জলারকে েন্য ওয়ানে িাইম আসরলই সহায়ক ব্রল প্রমাণ হরয়রে, তাই এটি 
আেনাক আেনাে উরবেগগুরলাে উেে ননয়ন্ত্রণ নফনেরয় আনরত সাহায্্য কেরত োরে 
এব্াং উরবেগ আেনাে েীব্রনে উেে ননয়ন্ত্রণকােী য্ারত না হরত োরে, জস জকৌশলটি 
আেনন শশখরত শুরু কেরব্ন।
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পদদ্ষেপ 1: ওয়ানর টাইম [উদ্বেদ্গর েময়] ননধ্্কারে র্রা

আেনাে কাল্পননক উরবেগ সম্পরক্ড  ডচন্া কোে েন্য 
আেনন প্রনতনদন নকেু সময় আলাদাভারব্ ননধ্ডােণ করে 
োখুন। ননটচিত করুন জয্, এটি আেনাে সুেটষেত সময় 
- এ সময় আেনন আেনাে উরবেগ ননরয় শুধু ভাব্রত 
োেরব্ন এব্াং অ্ন্য নকেু কেরত োেরব্ন না। জলাকেন 
প্রায়ই োনান জয্, 20 নমননটিই য্রেষ্ট সময়। তরব্ আেনন 
য্খন শুরু কেরব্ন, তখন আেনন আেনাে উরবেরগে 
েন্য কতিুকু সময় ননধ্ডােণ কো প্ররয়ােন হরব্, তাে 
জসো নব্চােক আেননই হরব্ন। উরবেগ কোে েন্য একটি 

ননধ্ডানেত সময় োকরল, আেনন আেনাে অ্নুমান ননভ্ড ে 
উরবেগ ননরয় ভাব্রত োেরব্ন। এেফরল আেনাে নদরনে 
অ্ব্শশষ্ট সমরয় আেনন য্া কেরেন, তাে উেে আেনাে 
উরবেগ খুব্ জব্শশ প্রভাব্ জফলাে জষেত্রে ব্াধা নদরত সাহায্্য 
কেরত োরে। এরত আেনাে উেে আেনাে ননয়ন্ত্রণ কোে 
অ্ব্স্থা আব্াে নফরে আসরব্। আেনন একটি য্োয্ে সময় 
ননধ্ডােণ কোে েে, 31 েৃষ্ায় আেনাে ওয়ানর টাইদ্মর 
ওয়ার্্ক শশদ্ট এটি পলখুন।

ওয়ানর টাইম ননধ্্কারদ্ের জন্য উতিম পরামশ্ক

��আপনাদ্র্ নবরক্ত না র্রার জন্য অন্যদ্দর জাননদ্য় নদন

��আপনার যোন বন্ধ রাখনু, অথবা প্রদ্য়াজন হদ্�, যোন আেদ্� যোনটট 
ধ্রার জন্য অন্যদ্দর ব�নু

��শান্ এবং মদ্নাদ্োগ নবনষ্টর্ারী থিান যথদ্র্ আ�াদা হদ্য় নীরব থিান যবদ্ে 
ননন। 

��আপনার ঘমুাদ্নার েমদ্য়র খবু র্াোর্াতে েমদ্য় ওয়ানর টাইম ননধ্্কারে 
র্রদ্বন না।

��এর্ েপ্াহ আদ্গ যথদ্র্ আপনার ওয়ানর টাইদ্মর পনরর্ল্পনা র্রুন।

আমার ওয়ানর টাইম ওয়ার্্ক শশট

ওয়ানর টাইম

আমার ননধ্্কানরত ওয়ানর টাইম হদ্�া:

আমার র্াল্পননর্ উদ্বেগ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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পদদ্ষেপ 2: আপনার উদ্বেগ প�খনু

ওয়ানে িাইম ননধ্ডােণ কেরলই নদরনে জব্লায় আেনাে 
মাোয় উরবেগ আসা ব্ন্ধ হরব্ না। তাই এভারব্ য্নদ মাোয় 
উরবেগ আরস, তরব্ জসগুরলা আেনাে ওয়ানর টাইদ্মর 
ওয়ার্্ক শশদ্ট পলরখ োখুন এব্াং আেনাে ননধ্ডানেত 
উরবেরগে সময় েয্্ডন্ জসগুরলা আলাদা করে োখুন। 
আেনন এখন েয্্ডন্ এই উরবেগগুরলারক গুরুত্ব সহকারে 

ননরছেন, কােণ আেনন আেনাে ননধ্ডানেত ওয়ানে িাইরম 
এগুরলাে কারে নফরে আসরব্ন। তরব্, জসগুরলা পলরখ 
একোরশ োখরল আেনাে চলমান কারেে উেে 
এগুরলাে প্রভাব্ কমারত সাহায্্য কেরত োরে।

পদদ্ষেপ 3: বত্ক মাদ্নর উপর পনুরায় যোর্াে [মদ্নাননদ্বশ] র্রুন 

আেনন আেনাে উরবেরগে নব্ষয় 
জলখাে েে, আেনন জসই সমরয় 
য্া কেডেরলন, তাে উেে আব্াে 
জফাকাস কোে জচষ্টা করুন। কখনও 
কখনও য্নদ পনুরায় যোর্াে কো 
আেনাে েন্য মুশনকল হয়, তরব্ 
আেনন আরগ য্া কেডেরলন, তা 
জেরক নভন্ন নকেু কেরল সাহায্্য হরত 
োরে। মরন োখরব্ন, আেনন আেনাে 
ওয়ানে িাইম আলাদা করে েেব্ত্ড ী 
সমরয়ে েন্য ননধ্ডােণ করে জেরখরেন, 
তাই আোতত "উরবেগ দূে কোে" 
জচষ্টা করুন। আেনন এটিরক উরেষো 
কেরেন না - শুধুমারে ওয়ানে িাইম 
েয্্ডন্ নব্লনবেত কেরেন, তখন তারত 
আেনন আেনাে সমূ্পণ্ড মরনারয্াগ 
নদরত োেরব্ন!

পদদ্ষেপ 4: আপনার ওয়ানর টাইম

নদরনে জব্লা আেনাে ওয়ানর টাইদ্মর ওয়ার্্ক শশদ্ট 
আেনন জয্ উরবেগগুরলা পলরখ জেরখরেন, তা আেনাে 
ননধ্ডানেত ওয়ানে িাইরম োঠ করুন। তােেে আেনাে 
উরবেগ সম্পরক্ড  ডচন্া কোে েন্য আেনাে ওয়ানে িাইম 
ব্্যব্হাে করুন। আেনন আেনাে পলশখত উরবেরগে নব্ষয় 
ননরয় কাে কেরত আসাে েে, আেনন কখনও কখনও 
জদখরত োরব্ন জয্, এই উরবেগগুরলাে মরধ্য নকেু উরবেগ 
আেনাে েন্য আে উরবেগেনক নয়, অ্েব্া এগুরলা 
আেনা আেনন সমাধান হরয় জগরে। নব্ষয়টি য্নদ এরূে 
হয়, তরব্ এই জষেত্রে এগুরলা ব্োব্ে একটি লাইন এঁরক 
োখুন।

নকন্তু, য্নদ আেনন জদখরত োন জয্, আেনন জয্ উরবেগগুরলা 
পলরখ জেরখরেন, জসগুরলাে ব্াস্তব্সম্ত সমাধান আরে, 
তাহরল সমস্যাটি গুরুত্বেূণ্ড - এটি আেনাে উদ্বেদ্গর 
ধ্রদ্ের ওয়ার্্ক শশদ্ট জয্াগ করুন এব্াং েৃষ্া 26-এে 
েমাধ্ান র্রা যেদ্ত োরে কলারম জনাি করুন। 

আেনন য্নদ টসদ্ধান্ জনন জয্, আেনন জসই উরবেগ ননরয় 
কাে কেরব্ন, তাহরল আেনন এই উরবেগ সমাধারনে েন্য 
প্রব্রলম সলনভাং ব্্যব্হাে কেরত োরেন।

ওয়ানে িাইম ব্্যব্হাে কোে েন্য সময় ননন এব্াং অ্নুশীলন 
করুন। নকন্তু, সমরয়ে েনেক্রমায় আেনন তদনডন্দন নভনতিরত 
আেনাে উরবেরগে প্রভাব্ কমারত এটি একটি দেকােী 
জকৌশল রূরে জেরত োরেন। আেনন য্খন ওয়ানে িাইম 
জব্শশ জব্শশ করে ব্্যব্হাে কেরত শুরু কেরব্ন, তখন 
আেনন ওয়ানে িাইরমে েন্য প্রনতনদন ননধ্ডানেত সমরয়ে 
েনেমাণ হ্াস কেরত সষেম হরত োরেন। সমরয়ে সারে 
সারে আেনাে ওয়ানে িাইরমে আে প্ররয়ােন নাও হরত 
োরে, তরব্ এটি এমন একটি নব্ষয়, জয্টি ননরয় আেনাে 
কাে কোে লষে্য োকা উডচত।

  গুরুত্বপেূ্ক
নদদ্নর যব�া আপনন যে উদ্বেগগুদ্�া প�দ্খ রাদ্খন, তা যর্ব� অনমুান ননভ্ক র উদ্বেগ নাও হদ্ত পাদ্র। 
এগুদ্�া এরূপ উদ্বেগ হদ্ত পাদ্র, োর এর্টট বাতিবানগু েমাধ্ান আদ্ে - তাই এগুদ্�া এমন েমে্যা, ো 
েমাধ্ান র্রা যেদ্ত পাদ্র। 

নকন্তু, আেনন য্খন েেব্ত্ড ী সমরয় আেনাে ননধ্ডানেত ওয়ানে িাইরম আসরব্ন, তখন আেনন জয্ উরবেগগুরলা 
পলরখ জেরখরেন, জসগুরলা ননরয় কাে কেরব্ন। য্নদ এমন জকারনা সমস্যা োরক - য্াে ব্াস্তব্ানুগ সমাধান আরে, 
তাহরল আেনন 5 নং ধ্াদ্প চরল য্ারব্ন: 35 েৃষ্ায় প্রবদ্�ম ে�তভং [েমে্যা েমাধ্ান]-এ সমস্যা সমাধারনে 
েদরষেেগুরলা অ্নুসেণ করুন। নকন্তু, মরন োখরব্ন জয্, আেনাে উরবেরগে ব্্যাোরে সোসনে কাে না হরল, 
তারত উরলেখরয্াগ্য জননতব্াচক েনেণনত হরত োরে, তাই গুরুত্বেূণ্ড নব্ষয় হরলা, এই উরবেগ ননরয় কাে কো 
স্থশগত না কো। উদাহেণস্রূে, আেনন য্নদ বু্ঝরত োরেন জয্, আেনন আেনাে ব্্যাঙ্ক কাি্ড  হানেরয় জফরলরেন, 
তাহরল আেনাে কাি্ড  ব্ানতরলে নব্ষয়টি নদরনে জশষ েয্্ডন্ জফরল না োখা ভাল!

পনুরায় যোর্াে র্রার জন্য উতিম পরামশ্ক
��মরন োখরব্ন, েেব্ত্ড ী সমরয় েন্য আেনাে ওয়ানে িাইম ননধ্ডানেত আরে।

��ব্ত্ড মারনে প্রনত মরনারয্াগ নদন। উদাহেণস্রূে, আেনন জকারনা কাে ব্া 
কায্্ডকলাে কোে সময় আেনাে মরন উরবেগ আরস।

��ব্ত্ড মারনে প্রনত মরনারয্াগ জদওয়া কনঠন ব্রল য্নদ আেনন মরন করেন, 
তরব্ আেনন জয্ কােটি কেরেন তারত আেনাে ইড্রিয় ব্্যব্হাে করে 
মরনাননরব্শ করুন। উদাহেণস্রূে, আেনন কী জদখরত োন, গন্ধ োন, 
শুনরত োন, স্পশ্ড ব্া স্াদ গ্হণ কেরত োরেন? আেনন য্নদ োন্না করেন, 
তরব্ খাব্ারেে গন্ধ ব্া খাব্াে োন্নাে শরব্দে নদরক মরনারয্াগ নদন।

��আেনন জয্ কােটি কেরেন, জসই কারে েুনোয় যু্তি হওয়া য্নদ খুব্ কনঠন 
হয়, তাহরল সমূ্পণ্ডরূরে একটি নতুন কারে যু্তি হরল আেনাে কারে 
সহায়ক ব্রল মরন হরত োরে।

পদদ্ষেপ 5: ওয়ানর টাইদ্মর [উদ্বেদ্গর েময়] পে্কাদ্�াচনা র্রা

আেনাে ননধ্ডানেত ওয়ানে িাইরমে েে, ওয়ানে িাইরম 
আেনন য্া শশরখরেন, তা পলখরত 34 েৃষ্ায় ওয়ানর 
টাইদ্মর পে্কাদ্�াচনা ওয়ার্্ক শশটটট ব্্যব্হাে করুন। 
উদাহেণ স্রূে:

		 আেনাে উরবেরগে নব্ষরয়ে জষেত্রে কী নকেু ব্াস্তব্ 
সমাধান ডেল? 

		 আেনাে অ্নুভরব্ে জচরয় কম উরবেগ োকাে নব্ষয়টি 
আেনন নক লষে্য করেরেন? অ্েব্া সম্ব্ত একই 
নব্ষরয় আেনাে অ্রনক উরবেগ ডেল?

		 নকেু উরবেগ নক এখন আে আেনারক ডচটন্ত করেনা? 

নকন্তু, আেনন উডবেগ্ন হওয়াে েন্য আলাদা করে োখা 
ননধ্ডানেত সময় জশষ না হওয়া েয্্ডন্ আেনাে ওয়ানে িাইম 
েয্্ডারলাচনা না কো েরুেী। প্রােনমকভারব্ ওয়ানে িাইম 
[উডবেরগ্নে সময়] শুধুমারে উরবেগ ননরয় ভাব্াে েন্য ব্্যব্হাে 
কো উডচত।
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ওয়ানর টাইদ্ম আনম র্ী শশদ্খতে?
ওয়ানে িাইরম আেনন য্া শশরখরেন, তা ননরয় ভাব্াে জচষ্টা করুন। উদাহেণস্রূে, উরবেরগে সময় ব্্যব্হাে 
করে আেনন কী লষে্য করেরেন? আেনাে নকেু নকেু উরবেগ নক ব্াস্তনব্ক উরবেগ? একই নব্ষরয় নক আেনাে 
অ্রনক উরবেগ ডেল? নকেু উরবেগ নক এখন আে আেনারক ডচটন্ত করেনা?

আমার ওয়ানর টাইম পে্কাদ্�াচনা র্রার ওয়ার্্ক শশট পে্কায় 5: 
েমে্যার েমাধ্ান [প্রবদ্�ম ে�তভং] 

এমন অদ্নর্ উদ্বেগ আমরা অনভুব র্নর, যেগুদ্�ার বাতিব েমাধ্ান আদ্ে।  
তরব্ আেনন য্খন অ্রনকগুরলা নব্নভন্ন উরবেগ অ্নুভব্ করেন, তখন মরন হরত োরে 
জয্ জসগুরলা সমাধান কো খুব্ কনঠন এব্াং দূেহ। এগুরলাে ব্াস্তব্ সমাধারনে েন্য 
সাহায্্য জেরত ননরনেে সাতটি ধাে অ্নুসেণ কেরল, একটি কাঠারমাগত উোয় 
োওয়া য্ারব্। 

ধ্াপ 1: উদ্বেগ শনাক্ত র্রুন 
প্রেম েদরষেেটি হরলা, 26 েৃষ্ায় উদ্বেদ্গর ধ্রদ্ের 
ওয়ার্্ক শশট জেরক আেনাে গুরুত্বপেূ্ক এবং 
েমাধ্ানদ্োগ্য (বাতিব উদ্বেগ) নব্ষরয়ে অ্ধীরন 
তাপলকাভুতি একটি উরবেগ ব্াোই করুন। মরন োখরব্ন, 
আেনাে েেন্দমত উরবেরগে নব্ষয় ননরয় কাে শুরু 
কেরব্ন। তরব্ আেনন য্নদ এই েেন্দ কোে কােটি কনঠন 
ব্রল মরন করেন, তাহরল আেনারক সহায়তাকােী ব্্যটতি 
এরষেত্রে আেনারক সাহায্্য কেরত সষেম হরব্ন। এখন 36 
েৃষ্ায় আেনাে েমে্যা েমাধ্াদ্নর [প্রবদ্�ম ে�তভং] 
যরর্ড্ক  র্রার ওয়ার্্ক শশদ্ট উরবেগটি পলখুন।

আেনন জয্ অ্নুমান ননভ্ড ে উরবেরগে নব্ষয় পলরখরেন, 
কখনও কখনও তা একটি ব্াস্তব্ সমস্যায় রূোন্ে কোে 
প্ররয়ােন হরত োরে। উদাহেণস্রূে, "আমাে নব্দু্যৎ লাইন 
জকরি নদরল কী হরব্"- উরবেরগে এই নব্ষয়রক "আগামী 
শুক্রব্াে জশষ হওয়াে আরগই আমাে নব্দু্যৎ নব্ল েনেরশাধ 
কোে েন্য একটি উোয় খঁুরে জব্ে কেরত হরব্" - এই 
নব্ষরয় রূোন্নেত কো জয্রত োরে। 

আেনাে উরবেরগে সমাধান আরে নকনা, তা ননধ্ডােণ কো 
য্নদ আেনাে কারে কনঠন লারগ, তাহরল আেনন জয্ 
েনেডস্থনতে নব্ষরয় উডবেগ্ন, তা আব্াে জদখুন - কােণ এটি 
আেনারক টসদ্ধান্ ননরত সাহায্্য কেরত োরে।

ধ্াপ 2: এর্টট েমাধ্ান তচতনিত 
র্রুন
য্তিুকু সম্ব্ 1 নং ধ্াদ্প ডচডনিত সমস্যাে সম্াব্্য সমাধান 
ডচডনিত করুন এব্াং আেনাে সমস্যা েমাধ্াদ্নর যরর্ড্ক  
ওয়ার্্ক শশদ্ট জসগুরলা পলরখ োখুন। সমাধানটি হাস্যকে 
মরন হরলও এই মুহুরত্ড  জকারনা ডচন্া কেরব্ন না - মরন 
োখরব্ন, খুব্ তাড়াতাডড় জকারনা নকেু প্রত্যাখ্যান না কো 
গুরুত্বেূণ্ড। আেনন য্খন 1নং ও 2 নং ধাে জশষ করে 
জফলরব্ন এব্াং আেনাে েমে্যা েমাধ্াদ্নর যরর্ড্ক  
ওয়ার্্ক শশদ্ট এগুরলা পলরখ োখরব্ন, তখন 37 েৃষ্ায় 3 নাং 
ধারে চরল য্ান। 

  গুরুত্বপেূ্ক
আমাদ্দর উদ্বেদ্গর এর্টট বাতিব েমাধ্ান শনাক্ত র্রার যচষ্টা র্রার েময়, েমাধ্ানটটদ্ত দশু্চিন্াম�ূর্ 
যর্াদ্না উদ্বেগ ব্যবহার র্দ্র জতড়ত না র্রার নবষয়টট েতত্যর্ারভাদ্ব ননশ্চিত র্রা গুরুত্বপেূ্ক।
উদাহেণ স্রূে, আমো ওয়াক্ড বু্রক আরগ আরলাচনা করেডে, জয্মন - স্টস্ত চাওয়া, অ্ত্যানধক প্রস্তুনত, অ্ত্যানধক 
েনেকল্পনা কো, ব্ােব্াে য্াচাই কো, গুরুত্বেূণ্ড নব্ষয়রক সনেরয় োখা, উরবেগ জেরক ননরেে মরনারয্াগ নব্নষ্ট 
কো - আমো ওয়াক্ড বু্কটিরত আরগ কো ব্রলডে। আেনাে উরবেরগে নব্ষয় সমাধান কোে জচষ্টা কোে েন্য এই 
আচেণগুরলা ব্্যব্হাে কেরল, আেনারক অ্ননচিয়তাে সারে ব্াঁচরত জশখাে ব্্যাোরে এব্াং দীর্্ডরময়ারদ উরবেরগে দুষ্ট 
চক্র জেরক জব্নেরয় আসরত সাহায্্য কেরব্ না। ননরেরক প্রশ্ন নেজ্াসা কোে কো মরন োখরব্ন, "আমাে সমাধান নক 
আমাে উরবেরগে দীর্্ডরময়াদী সমাধান?" আেনন দশু্চিন্াম�ূর্ উদ্বেদ্গর স্ল্পরময়ানদ সমাধান হয়রতা োরব্ন, তরব্ 
দীর্্ডরময়ারদ আেনাে উরবেগগুরলা সমাধান কেরত এব্াং উরবেগ কাটিরয় উঠরত এগুরলা সহায়তা কেরব্ না।
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আপনার উদ্বেগগুদ্�া ননয়ন্ত্রদ্ে রাখা [মেদ্ননিং ইউর ওয়ানরি] 

আমার েমে্যা েমাধ্াদ্নর যরর্ড্ক  ওয়ার্্ক শশট

ধ্াপ 1: েমাধ্ানদ্োগ্য এর্টট গুরুত্বপেূ্ক উদ্বেগ তচতনিত র্রুন।
কী ধেরণে উরবেগ আেনন জচষ্টা করে সমাধান কেরত চান?

আমার উদ্বেগ:

আমার বাতিব েমে্যা?

ধ্াপ 2: বাতিব েমে্যার েম্াব্য েমাধ্ান তচতনিত র্রুন
সম্াব্্য সমাধানগুরলা কী? (মরন োখরব্ন, জকারনা নকেু খুব্ তাড়াতাডড় খানেে করে নদরব্ন না!)

ধ্াপ 3: শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তা
নব্রব্ডচত প্রনতটি সমাধারনে েন্য এগুরলা পলখরত 38 েৃষ্ায় আেনাে শটতিমতিা এব্াং দুব্্ডলতা সম্পনক্ড ত 
ওয়াক্ড শশি ব্্যব্হাে করুন। 

ধ্াপ 4: এর্টট েমাধ্ান বাোই র্রা
আনম কী সমাধান কোে জচষ্টা কেরত য্ানছে?

ধ্াপ 5: েমাধ্াদ্নর পনরর্ল্পনা র্রা 
আমাে প্রাতে সমাধান প্ররয়াগ কোে েন্য আনম কী কী েদরষেে অ্নুসেণ কেব্? জয্মন, কী, কখন, কাে সারে, 
জকাোয়? আমাে কী কী সাংস্থারনে প্ররয়ােন? আমারক কী কী ধাে অ্নুসেণ কেরত হরব্? 

ধ্াপ 6: েমাধ্ান র্রার যচষ্টা র্রা
আেনন য্া করেরেন তাে একটি িারয়নে োখরত 41 েৃষ্ায় আেনাে েুটিাং মাই প্্যান অ্্যাকশন ওয়াক্ড শশি 
[গৃহীত েদরষেে পলপেব্দ্ধ কোে কম্ডেত্রে ননরেে েনেকল্পনা সানেরয় োখা] ব্্যব্হাে করুন 

ধ্াপ 7: এটট র্ীভাদ্ব যগ�
আেনাে সমাধান কতিা ভাল কাে করেরে, তা েয্্ডারলাচনা কোে েন্য 41 েৃষ্ায় আেনাে েুটিাং মাই প্্যান 
অ্্যাকশন ওয়াক্ড শশি ব্্যব্হাে করুন

ধ্াপ 3: শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তা নবক্লেষে

েেব্ত্ড ী ধাে 2-এ ডচডনিত সম্াব্্য সকল সমাধারনে শটতিমতিা এব্াং দুব্্ডলতাগুরলা 
পলখরত নননেপলশখত েৃষ্ায় শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তা ওয়ার্্ক শশটটট ব্্যব্হাে করুন৷ 
এটি আেনারক প্রনতটি সমাধারনে প্রধান প্রধান সুনব্ধা এব্াং অ্সুনব্ধাগুরলা সম্পরক্ড  
ডচন্া কোে সুরয্াগ জদরব্। 

ননম্নপ�শ্খত নবষয়গুদ্�া েম্পদ্র্্ক  তচন্া র্রুন:

�� সমাধানটি কাে কেরত োরে ব্রল নক আেনন নব্শ্াস 
করেন?

�� আেনন কী সমাধান কোে জচষ্টা কেরত সষেম হরব্ন?

�� সমাধান জব্ে কেরত জচষ্টা কোে েন্য আেনাে নক 
প্ররয়ােনীয় সব্নকেু আরে?

�� প্রাতে সমাধান নক আেও সমস্যা সৃটষ্ট কেরত োরে?

শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তার ওয়ার্্ক শশদ্টর চূড়ান্ কলারম 
আেনন জচষ্টা কেরত চান এমন জয্রকারনা সমাধারনে েন্য 
হ্া ঁপলখুন, আে জয্ সমাধানরক আেনন প্রত্যাখ্যান কেরত 
োরেন ব্রল মরন করেন অ্েব্া হয়দ্তা সমাধারনে েন্য 
আেনন আেও ডচন্া কেরত চান - জসরষেত্রে না পলখুন। জয্ 
ব্্যটতি আেনারক সাহায্্য কেরেন, অ্েব্া একেন নব্শ্স্ত ব্নু্ধ 
অ্েব্া েনেব্ারেে সদস্য, আেনারক এই নব্ষরয় ডচন্া কেরত 
সাহায্্য কেরত োরেণ।
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আপনার উদ্বেগগুদ্�া ননয়ন্ত্রদ্ে রাখা [মেদ্ননিং ইউর ওয়ানরি] 

আমার শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তার ওয়ার্্ক শশট

আমার েমে্যা - যে েমে্যাটট েমাধ্ান র্রা যেদ্ত পাদ্র, এখাদ্ন যেটট প�খনু:

প্রততটট েমাধ্াদ্নর শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তা র্ী র্ী?  
এগুদ্�া ননদ্চ প�খনু:

েমাধ্ান শটক্তমতিা দবু্ক�তা বাোই র্রুন 
(হ্া/ঁনা/
হয়দ্তা)

ধ্াপ 4: এর্টট েমাধ্ান বাোই র্রা
আেনাে শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তার ওয়ার্্ক শশদ্টর 38 
েৃষ্ায় সনাতি কো একটি েমাধ্ান ব্াোই করুন, য্া 
আেনন জচষ্টা কেরত চান।  
 একটি েমাধ্ান ব্াোই কোে সময় সতক্ড তাে সারে ডচন্া 
করুন জয্, আেনাে কারে জচষ্টা কোে মরতা সাংস্থান আরে 

নক না, কােণ সাংস্থান না হরল আেও সমস্যা হরত োরে। 
 একটি েমাধ্ান ব্াোই কো হরয় য্াওয়াে েে 36 েৃষ্ায় 
আেনাে প্রবদ্�ম েপ�ভভং [েমে্যা েমাধ্াদ্নর] যরর্ড্ক  
ওয়ার্্ক শশদ্টর 4 নাং ধারে এটি পলখুন।

ধ্াপ 5: েমাধ্াদ্নর পনরর্ল্পনা র্রা
সমস্যাে সমাধারনে েন্য প্রায়ই সতক্ড  পনরর্ল্পনা কোে 
প্ররয়ােন হয়। অ্নধকতে অ্ে্ড নরয্াগ্য সমাধান োওয়াে 
েন্য সহায়ক হওয়াে মরতা প্ররয়ােনীয় েদরষেে এব্াং 
সাংস্থান সম্পরক্ড  ডচন্া করুন, জয্মন - সময়, সাহায্্য, অ্ে্ড, 
সেঞ্জাম ইত্যানদ। সকল েদরষেে সুনননদ্ড ষ্ট, পলঙ্কযু্তি 
এব্াং ব্াস্তব্সম্ত হওয়াে নব্ষয়টি সুননটচিত করুন। 
েদরষেেগুরলারক আেও সুনননদ্ড ষ্ট কোে েন্য "4 W" 
সম্পরক্ড  ডচন্া কো সহায়ক হরত োরে:

�� কী কেরেন আেনন? উদাহেণস্রূে, আনম আমাে 
ইরলকশট্ক জকাম্পাননরক জফান কেডে

��জকাোয় আেনন এিা কেরত য্ারছেন? উদাহেণস্রূে, 
আমাে োন্নার্রে

��কখন এটি কেরত য্ারছেন? উদাহেণ স্রূে, বু্ধব্াে 
নব্রকল ৩িায়

�� জক োকরব্ন আেনাে সারে? উদাহেণস্রূে, আনম 
একা একা য্ারব্া 

এখন 5 নং ধ্াদ্প আপনার পনরর্ল্পনা পলখরত আেনন 
ইউর প্রবদ্�ম েপ�ভভং যরর্ড্ক  ওয়ার্্ক শশদ্ট চরল য্ান: 
সমাধারনে েনেকল্পনা।

ধ্াপ 6: েমাধ্ান যবর র্রার যচষ্টা র্রা
এবাদ্র, েমাধ্ান যবর র্রার যচষ্টা র্দ্র আপনার 
পনরর্ল্পনাটট র্াে্কর্র র্রুন! আপনন র্ীভাদ্ব 
েমাধ্ান যবর র্রার যচষ্টা র্দ্রতেদ্�ন, তা প�খা 
েতত্যই গুরুত্বপেূ্ক। অ্তএব্ আেনন আেনাে স্ৃনতে উেে 
ননভ্ড ে কোে দেকাে জনই, সমাধানটি জব্ে কেরত জচষ্টা 
কোে েরে য্ত তাড়াতাডড় সম্ব্ এটি করে জফলা ভারলা। 
এটি জেকি্ড  কেরত 41 েৃষ্ায় আেনাে পটুটং মাই প্্যান 
অ্যার্শন ওয়ার্্ক শশট ব্্যব্হাে কেরত োরেন। জলাকেন 

মারঝ মারঝ এই ওয়াক্ড বু্কটি তারদে সারে ব্াইরে ননরয় 
য্াওয়া সহায়ক ব্রল মরন করেন, কােন তাো ব্াসাে ব্াইরে 
োকরত সমাধান জব্ে কোে জচষ্টা কেরত োেরব্ন, ব্া অ্ন্য 
জকারনা উোয় ব্্যব্হাে করে, জয্মন - জনািবু্ক ব্া ননরেে 
জমাব্াইল জফান ব্্যব্হাে করে এটি জেকি্ড  কেরত/পলখরত 
োেরব্ন।
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ধ্াপ 7: এটট যর্মন যগ�?
আেনাে সমাধান র্তটা ভা� র্াজ র্দ্রদ্ে, তা 
েয্্ডারলাচনা কোে েন্য 41 েৃষ্ায় আেনাে পটুটং মাই 
প্্যান অ্যার্শন ওয়ার্্ক শশটটট ব্্যব্হাে করুন লষেণীয় 
জয্, নকেু সমাধান হয়রতা কাে কেরব্, নকেু হয়রতা একিু 
কাে কেরব্ এব্াং নকেু হয়রতা জমারিই কাে কেরব্ না। 
আেনাে েনেকল্পনা য্নদ কাে না করে, তরব্ এটি খুব্ 
হতাশােনক হরত োরে। তরব্ নকেু সমস্যা খুব্ কনঠন এব্াং 
তা সমাধারনে েন্য একানধক েনেকল্পনাে প্ররয়ােন হরত 
োরে।

য্নদ সমাধানটি কাে করে, তাহরল আেনন এখারন য্া 
শশরখরেন তাে উেে নভনতি করে, অ্ন্য উরবেগ এব্াং অ্নুভূত 
হওয়া অ্ন্য সমস্যাে েন্য নতুন সমাধান ততনে কোে কো 
ভাব্রত োরেন। অ্ন্যোয়, য্নদ সমাধানটি সমস্যা সমাধারন 

সাহায্্য না করে, তাহরল আেনাে প্রব্রলম েপ�ভভং যরর্ড্ক  
ওয়ার্্ক বদু্র্র 4 ধ্াদ্প চরল য্ান এব্াং অ্ন্য সমাধান জব্ে 
কেরত জচষ্টা কোে কো নব্রব্চনা করুন।

মদ্ন রাখদ্বন: সমাধানটি কাে করুক ব্া না করুক - তা 
ননর্ব্্ডরশরষ, আেনন য্খনই জকারনা সমাধান জব্ে কোে 
জচষ্টা কেরব্ন, তখন কী ধেরনে নব্ষয় কাে করে এব্াং 
কী ধেরণে নব্ষয় কাে করে না, জসগুপল সম্পরক্ড  আেনন 
শশখরব্ন। এই সব্ তে্য ভারলা, কােণ এটি আেনারক 
আেও সমাধান ততনে কেরত সাহায্্য কেরত োরে - য্া 
ভনব্ষ্যরত হয়রতা কাে কেরব্।

43 েৃষ্ায় প্রবদ্�ম েপ�ভভং ওয়ার্্ক শশদ্ট আমান্ডাে 
উদাহেণ জদখরত োরেন।

  গুরুত্বপেূ্ক 
মাদ্ঝ মাদ্ঝ আপনন এমন েব েমে্যা তচতনিত র্দ্রদ্েন যদখদ্বন, যে েমাধ্ানগুদ্�া খবু বদ্ড়াদ্া বা এগুদ্�ার 
েমাধ্ান র্রা দরুহ হদ্ব বদ্� মদ্ন হদ্ব। এটট স্াভানবর্ এবং প্রত্যাশশত, নবদ্শষ র্দ্র েনদ যেগুদ্�া এমন 
যর্াদ্না েমে্যা হয় - যেগুদ্�া আপনন নর্েুনদন োবৎ েমাধ্ান র্রদ্ত চাদ্চ্ছন। 

খুব্ ব্রড়া ব্া দুেহ মরন হওয়া এমন সমস্যাে ব্্যাোরে সাহায্্য োওয়াে একটি উোয় হরলা, জসগুরলারক যভদ্ে 
যভদ্ে তাদ্ত নজর যদওয়া। 

উদাহেণস্রূে, আেনন হয়রতা আেনাে মি্ড রগে েনেরশাধ কোে জষেত্রে অ্সুনব্ধাে সমু্খীন হরয়রেন। অ্ে্ড 
সাংক্রান্ জকারনা অ্সুনব্ধা জভরঙ্ জদওয়াে সময় ভাবু্ন - আেনাে কত িাকা ঋণ আরে, আেনাে আয় কত এব্াং 
আেনাে ব্্যয় করতা, এই সমস্ত নব্নভন্ন উোদান সম্পরক্ড  ডচন্া করুন। মারঝ মারঝ এই ধেরনে সমস্যা সমাধারনে 
জষেত্রে নব্রশষজ্ জ্ানসম্পন্ন অ্ন্য জকউ সাহায্্য কেরত োরেন নক না ডচন্া কোে গুরুত্ব আরে। উদাহেণস্রূে, 
সমারে োকা এই নব্ষরয় জ্ানসম্পন্ন জেশাদাে ব্া সাংস্থা এব্াং চ্যানেটি সাংস্থা - য্াো সাহায্্য কেরত সষেম হরত 
োরেন।

আেনাে সমস্যা ভাোর পনরর্ল্পনা র্রা য্নদ আেনাে েরষে কনঠন হয়, তরব্ আেনারক সহায়তাকােী ব্্যটতিে 
সারে কো ব্লুন, নতনন হয়রতা আেনারক সাহায্্য কেরত সষেম হরব্ন। 

এর্শন ওয়ার্্ক শশদ্ট আমার পনরর্ল্পনা প�পপবদ্ র্নর

ধ্াপ 6: েমাধ্ান র্রার যচষ্টা র্রা
আনম নঠক কী করেডে?

ধ্াপ 7: এটট যর্মন হদ্য়দ্ে, তা পে্কাদ্�াচনা র্রুন
সমাধানটি কতিা সফল হরয়রে? কী কী ভারলা হরয়রে? কী কী েনেকল্পনায় জনওয়া হয়নন? য্নদ নব্ষয়গুরলা 
েনেকল্পনায় না জনওয়া হয়, তরব্ এমন জকারনা নকেু কী শশরখরেন, য্া অ্ন্য সমাধারনে জষেত্রে োনারনা য্ারব্?
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মদ্ন রাখদ্বন,

আেনাে অ্গ্গনত েয্্ডারলাচনা কেরত এবং আপনার উদ্বেগ ি্যিস্াপনার ওয়াককে িুক ব্যবহার 
র্দ্র যে যর্াদ্না অেনুবধ্া র্াটটদ্য় উিদ্ত োহাে্য পাওয়ার জন্য আপনন এবং আপনাদ্র্ 
েহায়তার্ারী ব্যটক্তর জন্য েমে্যা েমাধ্াদ্নর যরর্ড্ক  রাখা অপনরহাে্ক। এোড়াও, 
একটি সমাধান মারঝ মারঝ য্খন জকারনা সমস্যাে সমাধান করে না, তখন ঐ সমাধারনে জকারনা 
একটি অ্াংশ হয়রতা কাে করেরে ব্া আেনন সহায়ক ব্রল মরন করেরেন। প্রদতি ওয়াক্ড শশি 
ব্্যব্হাে করে জেকি্ড  োখরল, ভনব্ষ্যরত হয়রতা আেনাে সমস্যা সমাধারনে দষেতা উন্নত কেরত 
এটি আেনারক সহায়তা কেরব্।

যচনর্ং ইন

26 পষৃ্ায় আপনার উদ্বেদ্গর ধ্রদ্ের ওয়ার্্ক শশদ্ট তাপ�র্াভুক্ত আপনার উদ্বেদ্গর 
ননদ্য় র্াজ র্রার েময়, আপনন যে উদ্বেগগুদ্�ার েমাধ্ান র্দ্রদ্েন, বা ো আপনাদ্র্ 
আর তচটন্ত র্রদ্ব না, যেগুদ্�া মদু্ে যে�া দরর্ার। মরন োখরব্ন, ব্াস্তব্ সমাধারনে 
নকেু উরবেরগে সমাধান কো অ্ন্যান্য উরবেরগে তুলনায় জব্শশ সময় লাগরত োরে, তাই এই 
উদ্বেগগুদ্�া উদ্বেদ্গর ধ্রদ্ের ওয়ার্্ক শশদ্ট আেও জব্শশ নদন োকরব্। আেনাে উরবেগগুরলা 
মুরে জদওয়াে মাধ্যরম জদখরত োেরব্ন জয্, আেনন কীভারব্ আেনাে েীব্রনে নব্নভন্ন সমস্যা 
জমাকারব্লা কেরত জেরেরেন এব্াং আেনাে উরবেগগুরলা আেনাে উেে ননয়ন্ত্রণ আরোে করে 
োকাে েনেব্রত্ড  আেনন ননরে আেনাে উরবেগগুরলারক ননয়ন্ত্রণ কেরত শুরু করেরেন।

আমান্ার সমস্যা সমাধাদ্নর মরকর্কে

ধ্াপ 1: েমাধ্ানদ্োগ্য এর্টট গুরুত্বপেূ্ক উদ্বেগ তচতনিত র্রুন।
কী ধেরণে উরবেগ সমাধান আেনন জচষ্টা কেরত চান? 

বাথরুমের ববসিমের থিপ [কে] বেজয় থ�াঁিা থ�াঁিা কজর পাটন পিজছ, এজত বােরুজম পাটন েজম বন্যা হজয় 
থগজে কী হজব? 
আোর বাস্তব িেি্যা? বােরুজমর ি্যাপ বিক করার েন্য আবম টনজেজক টনজে থগাছাজত হজব। 
ধ্াপ 2: বাতিব েমে্যার েম্াব্য েমাধ্ান তচতনিত র্রুন
সম্াব্্য সমাধান কী? (মরন োখরব্ন, জকারনা নকেু খুব্ তাড়াতাডড় খানেে করে নদরব্ন না!)

1. এটিজক উজপষো করজত োকধু ন।
2. টনজে টনজে থচষ্া কজর এিাজক বিক করুন।
3. এটিজক বিক করার েন্য থবন কাে থেজক বাসায় না আসা প�্ণতে অজপষো করুন।
4. একেন বন্ধু র সাজে আোপ করুন, ততটন হয়জতা এটি বিক করজত পারজবন। 
5. এটি বিক করার েন্য একটি প্াম্বার [পাটন-পাইপ থমতিবর] খধুঁজে আনধুন।

ধ্াপ 3: শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তা
নব্রব্ডচত প্রনতটি সমাধারনে েন্য এগুরলা পলখরত 38 েৃষ্ায় আেনাে শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তা েম্পনর্্ক ত 
ওয়ার্্ক শশট ব্্যব্হাে করুন। 

ধ্াপ 4: এর্টট েমাধ্ান বাোই র্রা
আনম কী সমাধান কোে জচষ্টা কেরত য্ানছে?

এটি বিক করার েন্য একটি প্াম্বার [পাটন-পাইপ থমতিবর] খধুঁজে আনধুন। 

ধ্াপ 5: েমাধ্াদ্নর পনরর্ল্পনা র্রা 
আমাে প্রাতে সমাধান প্ররয়াগ কোে েন্য আনম কী কী েদরষেে অ্নুসেণ কেব্? জয্মন, নক, কখন, কাে সারে, 
জকাোয়? আমাে কী কী সাংস্থারনে প্ররয়ােন? আমারক কী কী ধাে অ্নুসেণ কেরত হরব্? 

1. থকাজনা একেন প্ামার খধুঁেজত ইন্ারজনি ব্যবহাজরর েন্য সময় বথির কজর রাখধুন।
2. থকাজনা থকাজনা প্ামাজরর সাজে কো বেধুন এবং তাজের কাছ থেজক ের সংগ্রহ করুন।
3. থকাজনা প্ামার ব্যবহার করজবন, তা টনধ্ণারর্ করুন।
4. আপনার থবজছ থনওয়া প্ামার কখন এজস কাে করজত পারজব, তা খধুঁজে থবর করুন।

ধ্াপ 6: েমাধ্ান যবর র্রার যচষ্টা র্রা
আেনন য্া করেরেন, তা একটি িারয়নেরত পলরখ োখরত 41 েৃষ্ায় আেনাে পটুটং মাই প্্যান ইনটু 
অ্যার্শন ওয়ার্্ক শশট ব্্যব্হাে করুন।  

ধ্াপ 7: এটট নর্ভাদ্ব হদ্য়দ্ে?
আেনাে সমাধান কতিা ভাল কাে করেরে, তা েয্্ডারলাচনা কোে েন্য 41 েৃষ্ায় আেনাে পটুটং মাই 
প্্যান অ্যার্শন ওয়াক্ড শশি ব্্যব্হাে করুন
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আমান্ার শক্তিমত্া এিং দুিকেেোর ওয়াককে শশি  আমান্ার পুনিং মাই প্ান ইনু্ একশন ওয়াককে শশি।

আমার েমে্যা

বােরুজমর ি্যাপ বিক করার েন্য আমাজক টনজেজক টনজে থগাছাজত হজব।

প্রততটট েমাধ্াদ্নর শটক্তমতিা এবং দবু্ক�তা র্ী র্ী?  
এগুদ্�া ননদ্চ প�খনু:

েমাধ্ান শটক্তমতিা দবু্ক�তা বাোই 
র্রুন (হ্া/ঁ
না/হয়দ্তা)

এটিজক উজপষো করজত 
োকধু ন।

বকছধুই না আবম শুধধু শুধধু উববিগ্ন োকা অব্যাহত 
রাখজবা। থবি বকছধু বেন �াবত থ�াঁিা 

থ�াঁিা কজর পাটন পিজছ, তাই 
আমাজক এটি বিক করজত হজব। 

না

2. টনজে টনজে থচষ্া কজর 
এিাজক বিক করুন।

সতিা! প্াবমং সম্পজক্ণ  আবম আজেৌ বকছধু  
োটন না, তাই থকাো� শুরু করব - 
তাও োটন না। আবম ববষয়টি আরও 

খারাপ করজবা বজে আবম সম্ভবত 
উববিগ্ন োকজবা।

না

3. এটিজক বিক করার 
েন্য থবন কাে থেজক 
বাসায় না আসা প�্ণতে 
অজপষো করুন। 

ততটন হয়জতা এটি বিক 
করা োনজবন এবং এজত 

অে্ণ সাশ্রয় করজব।

আবম ববষয়টিজক বাে থেই, �াজত 
সপ্াহাজতে থবন বাসায় এজে এটি 

সমাধান করজত পারজব, তজব ববজিষ 
কজর থস সারা সপ্াহ কজিার পবরশ্রম 

করার পর সপ্াহাজতে এটি তাজক 
সতত্যই অসন্তুষ্ করজব।  

 

না

4. একেন বন্ধু র সাজে 
আোপ করুন, ততটন 
হয়জতা এটি বিক করজত 
পারজবন।

সতিা! আমার পবরটচত থকউ সাহা�্য করজত 
সষেম হজবন বজে আবম আসজে 

টনশ্চিত নই। আবম সম্ভবত ববষয়টি 
আবার সবরজয় রাখটছ।

না

5. এটি বিক করার েন্য 
একটি প্ামার [পাটন-
পাইপ থমতিবর] থখাঁজে 
আনধুন। 

কীর্াজব এটি বিক করজত 
হজব, তা তারা োনজব 
এবং তাজত সমস্যাটির 
সমাধান হজয় �াজব।

এেন্য িাকা খরচ হজব। প্ামার �বে 
সন্্যায় বা সপ্াহাজতে আসজত না 
পাজর, তজব আমাজক কাজে ছধু টির 

ব্যবথিা করা োগজত পাজর।

 হ্াঁ

ধ্াপ 6: েমাধ্ান যবর র্রার যচষ্টা র্রতে
আনম নির্ র্ী র্দ্রতে?

অনোইজন প্ামার থখাঁোর েন্য আবম আমার মধ্যাহ্নজর্াজের ববরততর সময় বকছধু  সময় বথির 
কজর থরজখটছোম। আবম ততনেনজক থ�ান কজরটছ এবং কাজের েন্য থমািামধুটি থকাজিিন 
[ের] থপজয়টছ। 

প্ামারজের থেওয়া থকাজিিজনর মজধ্য একেজনর থকাজিিন অন্য েধুই েজনর তধুেনায় থবি সতিা 
টছে, তাই আবম তাজক কাে থেওয়ার তসদ্াতে টনজয়টছ। আবম সপ্াহাজতে প্ামার থপজত থচষ্া 
কজরটছোম, বকন্তু এেন্য ততটন অততবরক্ত মেধুরী োবব কজরন। তাই আবম অততবরক্ত অে্ণ খরচ 
করা এিাজত, এক বেজনর েন্য বাসা থেজক কাে করার ব্যবথিা করজত পাবর বকনা, �াচাইজয়র 
েন্য আমার বজসর সাজে কো বস্ে। এই ববষজয় আমার বসজক বোর ববষজয় আবম সতত্যই 
টচস্তেত টছোম, বকন্তু ততটন থবি র্াে, এজত সম্মতত োনান, এমনবক ততটন বজেন থ�, বাসা 
থেজক পধুজরা সময় কাে করার থচষ্া করা খধুবই কজষ্র। এটি খধুবই স্বস্তিোয়ক টছে! আবম 
প্ামার বধুক কজর থনই এবং ততটন েধুজয়কবেন পর এজস ি্যাপ বিক কজর থেন। 

ধ্াপ 7: এটট র্ীভাদ্ব যগ�, তা পে্কাদ্�াচনা র্রুন
েমাধ্ানটট র্তটা েে� হদ্য়দ্ে? র্ী র্ী ভাদ্�া হদ্য়দ্ে? র্ী র্ী পনরর্ল্পনায় আনা হয়নন? েনদ নবষয়গুদ্�া 
পনরর্ল্পনায় না যনওয়া হয়, তদ্ব এমন যর্াদ্না নর্েু র্ী শশদ্খদ্েন, ো অন্য েমাধ্াদ্নর যষেক্রে জানাদ্না োদ্ব?

এটি আসজেই সবিকর্াজব হজয়জছ। থিষ প�্ণতে ি্যাপটি বিক করজত পারায় এবং এই সমস্যাটি 
সমাধান হওয়ায় েধুে্ণ াতে অনধুর্বীয় কাে হজয়জছ। ি্যাজপ স্েক [টছদ্র] োকজে কী হজতা, এই 
ববষজয় আমার উজবিগ, থ�মন স্েক োকার কারজর্ �বে "বন্যা হজয় �ায়, তখন কী হজব" বা 
"আবম কখনই এই ষেততর সংকধু োন করজত পারব না" েরূ করজত এটি সাহা�্য কজরজছ। এছািা 
আমার বস এত সহায়ক হওয়ার মাজন হজো থ�, কম্ণজষেজরে আমার কম্ণষেমতা টনজয় উজবিগ 
কজম �ায়। ততটন �বে মজন করজতন থ�, আবম এতিা টনষ্ফে কাজের থোক, তজব টনচিয়ই ততটন 
এত অল্প সমজয়র থনাটিজি আমাজক বাসা থেজক কাে করার অনধুমতত বেজত সেয় হজতন না। 
আবম বেজত পাবর না থ�, আবম এখনও অন্যান্য ববষয় সম্পজক্ণ , ববজিষ কজর কাে সম্পজক্ণ  
উববিগ্ন নই, তজব এই ববষয়টি সতত্যই আমাজক সাহা�্য কজরজছ এবং টনশ্চিতর্াজবই আবম আজগর 
থচজয় কম উববিগ্ন থবাধ করটছ।
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েথুি থার্ার টু�নর্ট [হাততয়ার ]

এখন, এই ওয়াক্ড বু্কটি ব্্যব্হাে কোে সময় আেনন জয্ কায্্ডকলাে, জকৌশল ব্া 
কলা-জকৌশলরক সহায়ক ব্রল মরন করেন, তা পলখরত ননরচে আমাে েথুি থার্ার 
টু�নর্টটট [মাই যটেনয়ং ওদ্য়� টু�নর্ট] ব্্যব্হাে করুন৷ ভনব্ষ্যরত আেনারক 
য্নদ আেনাে উরবেগ এব্াং দুটচিন্া সামলারত লড়াই কেরত হয়, তরব্ আেনন এই 
িুলনকরি আব্াে নফরে জয্রত োরেন।

মদ্ন রাখদ্বন, অ্ল্প সমরয়ে েন্য দুটচিন্াগ্স্থ হওয়া, উডবেগ্ন 
ব্া উরতিেনা অ্নুভব্ কো সমূ্পণ্ড স্াভানব্ক এব্াং সনঠক 
েনেডস্থনতরত এটি সহায়ক হরত োরে। নকন্তু, আেনন য্নদ 
নকেু নদরনে েন্য এগুরলা অ্নুভব্ করেন এব্াং আেনাে 
তদনডন্দন েীব্নয্ােরন এগুরলা প্রভাব্ জফলরত শুরু করে, 
তাহরল নকেু একিা কো আেনাে েন্য গুরুত্বেূণ্ড হরত 
োরে। 

এই ওয়ার্্ক বদু্র্ আপনন যে র্�া-যর্ৌশ� শশদ্খদ্েন, 
তা নবগত পদ্ব্ক র্াজ র্দ্রদ্ে, তাই আবার এগুদ্�া 
র্রা যেদ্ত পাদ্র।

েথুি থার্া

আশা কনে গত করয়ক সতোহ ধরে আেনন আেনাে দুটচিন্াগ্স্থ মানটসকতায় উন্ননত 
জদখরত শুরু করেরেন এব্াং জয্ সব্ দুটচিন্াে সমাধান আরে, জসগুরলাে ব্াস্তব্ 
সমাধান খঁুরে জব্ে কেরত শুরু করেরেন। এোড়া জয্ সব্ অ্নুমান ননভ্ড ে উরবেরগে 
সমাধান জনই, জসগুরলা ননরয় আেও ভারলাভারব্ আরলাচনা কেরত সষেম হরব্ন। 

আেনন আেনাে উরবেগ আেও ভালভারব্ সামলারত 
োেরব্ন ব্রল এই নব্ষয়টি আেনারক অ্নুভব্ কেরত 
সাহায্্য কেরত োরে। তাই ভনব্ষ্যরত েথুি থার্দ্ত এই 
ওয়াক্ড বু্রক আেনন জয্ জকৌশলগুরলা শশরখরেন, তা 
আেনাে তদনডন্দন েীব্রনে অ্াংশ ডহসারব্ অ্নুশীলন কো 
গুরুত্বেূণ্ড। অ্তএব্ আেনন জয্ নব্ষয়গুরলা নব্রশষভারব্ 
সহায়ক ব্রল মরন কেরেন, জসগুরলা সম্পরক্ড  ডচন্া করুন।

যর্ান যর্ান �ষেে ও উপেগ্ক হদ্� 
ইনগিত পাওয়া োদ্ব যে, আপনন আবার 
অত্যানধ্র্ এবং অননয়নন্ত্রত উদ্বেগ 
অনভুব র্রদ্েন?

ওয়াক্ড বু্রকে শুরুরত আেনন শােীনেক অ্নুভূনত, আরব্গ, 
ডচন্াভাব্না এব্াং আচেরণে নব্ষয় পলরখরেন, জয্গুরলাে 
েনেত্প্রটষেরত আেনন অ্নুভব্ করেন জয্, আেনন উডবেগ্ন 
এব্াং দুটচিন্াগ্স্থ। ভনব্ষ্যরত, এগুরলা সতক্ড ীকেণ ডচনি 
ডহসারব্ কাে কেরত োরে, য্াে ফরল আেনন বু্ঝরব্ন জয্, 
আেনন আব্াে জেনারেলাইেি অ্্যাাংোইটি ডিেঅ্ি্ড াে 
জোরগ আক্রান্ হরছেন। অ্তএব্ আেনন েতর্্ক ীর্রে তচনি 
সম্পরক্ড  সরচতন হরত, একটি েতর্্ক ীর্রে তচনি ওয়াক্ড শশি 
েূেণ কো আেনাে েন্য সহায়ক হরত োরে। সুতোাং, 
আেনাে েতর্্ক ীর্রে তচনি েনাক্ত র্রদ্ত ওয়ার্্ক বদু্র্র 
শুরুরত আেনন জয্ দষু্টচক্ক্রর ওয়ার্্ক শশটটট েূেণ 
করেরেন, তা একব্াে েুনোয় জদখুন। তােেে ননরচে 
েতর্্ক ীর্রে তচনি ওয়ার্্ক শশট েূেণ কেরত এটি ব্্যব্হাে 
করুন: 

আমার েতর্্ক ীর্রে তচনি ওয়ার্্ক শশট
আমার শারীনরর্ অনভূুতত

আমার ভাবনা

আমার আদ্বগ

আমার আচরে

আমার ভাদ্�া থার্ার টু�নর্দ্টর ওয়ার্্ক শশট
যর্ান র্াে্কক্রম আমাদ্র্ ভাদ্�া যবাধ্ র্রদ্ত োহাে্য র্দ্রদ্ে?

এই ওয়ার্্ক বদু্র্র মাধ্্যদ্ম র্াজ র্দ্র আনম র্ী র্ী দষেতা অজ্ক ন র্দ্রতে?

এই র্াে্কর্�াপ, দষেতা এবং যর্ৌশ�গুদ্�া অনশুী�দ্ন রাখদ্ত আমাদ্র্ র্ী োহাে্য র্দ্রদ্ে?
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আনম র্ীরূপ র্রতে, যেগুদ্�া োচাই র্রদ্ত 
ওয়ার্্ক বরু্ যদখতে

আেনন এই ওয়াক্ড বু্কটি জশষ কোে সারে সারে ওয়াক্ড বু্কটি ননয়নমত 
জদখাে েন্য সময় ননধ্ডােণ কো সহায়ক হরব্, এোড়া আেনাে উরবেগ এব্াং 
দুটচিন্া আেনন কতিা সফলভারব্ সামলারছেন তা জদখরত সহায়ক হরত 
োরে।

নব্গত েরব্্ড জয্ কায্্ডকলাে আেনারক সাহায্্য 
করেরে এব্াং জসগুরলারক আেনন আেনাে তদনডন্দন 
েীব্রনে একটি অ্াংশ করে তুলরেন - জসই চচ্ড া 
অ্ব্্যাহত োখা ননটচিত কেরত, আেনন ননয়নমত 
করয়ক সতোহ এই েুস্তকটিরত প্রদ্বশ র্রদ্� 
উেকাে জেরত োরেন। 

নকেু নকেু মানুষ েুস্তকটিরত সাতোডহক জচক-ইন 
করে প্রােনমকভারব্ সহায়ক ব্রল মরন করেরেন, 
তরব্ সমরয়ে সারে সারে তাো টফ্রকারয়র্ন্স 
[জেৌনঃেুননকতা] কনমরয়রেন। আব্ােও ব্লডে, 
আেনন আেনাে ননয়ন্ত্ররণ োকরব্ন এব্াং জকারনা 

ব্্যব্স্থাটি আেনাে কারে সব্রচরয় সহায়ক ব্রল মরন 
হরব্, তা োনাে জসো ব্্যটতি হরছেন আেনন ননরে।

আেনন য্নদ মরন করেন জয্, সাতোডহক জচক-ইন কো 
আেনাে েন্য সহায়ক হরব্, তাহদ্� আগামী েপ্াহ 
বা মােগুদ্�াদ্ত আমার যচর্-ইন ওয়ার্্ক শশটটট 
ব্যবহার র্রুন৷ আেনন য্নদ আেনাে আমাে 
যচর্-ইন ওয়ার্্ক শশট ব্্যব্হাে কোে েন্য একটি 
প�শ্খত প্রততশ্রুতত জদন, তাহরল এটি এমন নকেু 
হওয়াে সম্াব্না ততনে কেরত োরে, য্া আেনন 
কেরব্ন। প�শ্খত প্রততশ্রুতত নদরত ননরচে শুন্য স্থান 
ব্্যব্হাে কেরত োরেন: 

যচর্-ইন র্রার জন্য আমার ননদ্জর োদ্থ ননদ্জর প�শ্খত প্রততশ্রুতত:

আনম আমার দশু্চিন্া এবং উদ্বেগ েম্পদ্র্্ক  আমার ননদ্জর োদ্থ ননদ্জ যচর্-ইন র্রব 

.....................................................................................  পরবত্ক ী  ..................................................................................  েপ্াদ্হর জন্য।

আমার যচর্-ইন ওয়ার্্ক শশট

আনম নর্ যেই অদ্র্দ্জা আচরে আবার র্মদ্বশশ শুরু র্দ্রতে, ো ইনগিত নদদ্ত পাদ্র যে আনম 
আবার অেনুবধ্া অনভুব র্রতে?

এই ওয়ার্্ক বরু্ শুরু র্রার েময় আমার মদ্ন যে ভাবনা তে�, আনম নর্ যেইরূপ যর্াদ্না তচন্া 
অনভুব র্রতে?

আনম েখন এই ওয়ার্্ক বরু্টট শুরু র্নর, তখন আমার দশু্চিন্ার োদ্থ েকু্ত শারীনরর্ 
অনভূুততগুদ্�া যেভাদ্ব অত্যনধ্র্ এবং অননয়নন্ত্রত তে�, আনম র্ী এখনও যেভাদ্ব দশু্চিন্ার 
োদ্থ েকু্ত শারীনরর্ অনভূুতত যবাধ্ র্রতে?

এই ওয়ার্্ক বরু্ শুরু র্রার েময় আমার মদ্ন যে ভাবনা তে�, আনম নর্ যেইরূপ যর্াদ্না তচন্া 
অনভুব র্রতে এবং এগুদ্�া বোরা র্ষ্ট পাটচ্ছ?

েনদ আনম মদ্ন র্নর যে, আমার অেনুবধ্াগুদ্�া আবার নেদ্র আেদ্ে, তাহদ্� এই 
অেনুবধ্াগুদ্�া র্াটটদ্য় উিদ্ত আমাদ্র্ োহাে্য র্রার জন্য আনম র্ী ধ্রদ্ের নজননে র্রদ্ত 
পানর - োদ্ত আনম আবার এগুদ্�ার উপর ননয়ন্ত্রে আদ্রাপ র্রদ্ত পানর?



50 51

আপনার উদ্বেগগুদ্�া ননয়ন্ত্রদ্ে রাখা [মেদ্ননিং ইউর ওয়ানরি] 

আমার যনাট আমার যনাট



য�খর্ 
প্রদ্েের প� োরান্ড [Professor Paul Farrand], 
নক্ননক্যাল এিুরকশন জিরভলেরমন্ট অ্্যান্ড নেসাচ্ড  
(টসইডিএআে)-এে মরধ্য জোি্ড রফাপলও হরছে জলা-
ইনরিনটসটি কগননটিভ নব্রহনভওোল জেোপে 
(এলআইটসনব্টি)-এে েনেচালক; এরসেিাে নব্শ্নব্দ্যালরয়ে 
মরনানব্জ্ান নব্ভাগ। তাে ডচনকৎসা এব্াং গরব্ষণায় প্রধান 
আগ্হ হরলা এলআইটসনব্টি [LICBT], নব্রশষ করে পলশখত 
স্-সহায়ক নব্ন্যারস। শােীনেক স্াস্থ্য সমস্যাে সমু্খীন 
ব্্যটতিরদে ননরয় তাে গরব্ষণা এব্াং নক্ননকাল প্র্যাকটিরসে 
উেে নভনতি করে, েল নব্ষণ্ণতা এব্াং দুটচিন্াে েন্য পলশখত 
CBT স্-সহায়ক হস্তরষেরেে উেে ব্্যােক েনেসে ততনে 
করেরেন। নতনন আসন্ন জলা-ইরন্টনটসটি CBT নস্ল এন্ড 
ইন্টােরভনশন: এ প্র্যাকটিশনােস ম্যানুরয়ল ( 2020)-এে 
এডিিে [সম্পাদক], এটি LICBT-জত একেন প্র্যাকটিশনাে 
েয্্ডারয়ে মানটসক স্াস্থ্য কম্ডশটতিে দষেতা ব্াড়ারনাে েন্য 
SAGE বোো প্রকাশশত একটি প্ট্ইননাং ম্যানুয়াল।  নতনন 
এই জষেরেগুরলাে সারে সম্পনক্ড ত স্াস্থ্য অ্নধদতেরেে সারে 
যু্তি জব্শ করয়কটি োতীয় স্তরেে কনমটিে সদস্য, নয্নন 
সাইরকালনেক্যাল জেোপে (IAPT) প্প্রাগ্ারমে সারে যু্তি 
এব্াং আন্ে্ড ানতক স্তরে LiCBT-জত নব্শ্ব্্যােী উন্নয়রনে 
নব্ষরয় ব্ৃহতিে মনস্তান্বিক জেোপেে কম্ডীব্াডহনী নব্কারশ 
ননরয়ানেত। 

ড: যজায়ান উডদ্োড্ক  [Dr Joanne Woodford], 
এরসেিাে নব্শ্নব্দ্যালরয়ে নক্ননক্যাল এিুরকশন 
জিরভলেরমন্ট অ্্যান্ড নেসাচ্ড  (টসইডিএআে) গ্রুরেে নেসাচ্ড  
জফরলা। হতাশাগ্স্থ ব্্যটতি, নব্রশষ করে য্াো শােীনেক 
স্াস্থ্য সমস্যায় জভারগ - তাো এব্াং তারদে েনেব্ারেে েন্য 
মানটসক ডচনকৎসাে সুরয্াগ-সুনব্ধা োওয়াে ব্্যব্স্থা উন্নয়রন 
তাে নব্রশষ আগ্হ েরয়রে। জোয়ান নব্ষণ্ণতায় আক্রান্ 
ব্্যটতিরদে ডচনকৎসা গ্হরণ উৎসাহ নদরত CBT স্-সহায়ক 
একটি নব্সৃ্তত েনেসে ততনে করেরেন। CBT স্-সহায়তা 
সামগ্ী ব্্যব্হারে জোগীরদে সহায়তা কেরত জোয়ান মানটসক 
স্ারস্থ্যে জেশাদােরদে প্রশশষেরণে েন্য ননরদ্ড শশত জব্শ 
করয়কটি শশষোমূলক প্প্রাগ্ারমও কাে করেরেন।  

োদ্য় স্ম� [Faye Small] হরলন এরসেিাে নব্শ্নব্দ্যালরয়ে 
নক্ননক্যাল এিুরকশন জিরভলেরমন্ট অ্্যান্ড নেসাচ্ড  
(টসইডিএআে ব্া CEDAR) গ্রুরেে মরধ্য সাইরকালনেক্যাল 
জেোপে প্র্যাকটিস (জলা ইরন্টর্ন্সটি CBT) ট্াইননাংরয় জোষ্ট 
গ্্যােরুয়ি সাটি্ড নফরকরিে প্প্রাগ্াম পলি। তাে [হাে] প্রধান 
নক্ননকাল আগ্রহে জষেরে হরলা, জলা ইরন্টর্ন্সটি করগ্নটিভ 
নব্রহনভয়াে জেোপে (CBT) এব্াং সাইরকালনেক্যাল 
ওরয়লনব্নয়াং প্র্যাকটিশনােরদে ত্বিাব্ধান কো। মানটসক 
স্াস্থ্য এব্াং কাউরন্সপলাংরয় েূব্্ডব্ত্ড ী েিভূনমসহ, Faye 
[ফারয়] একেন জয্াগ্য সাইরকালনেক্যাল ওরয়লনব্নয়াং 
প্র্যাকটিশনাে, হাই ইরন্টনটসটি CBT প্র্যাকটিশনাে এব্াং উচ্ 
শশষো একারিনমে জফরলা। 
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অ্নুব্াদ, সাংেষেণ ব্া প্প্রেণ কো য্ারব্ না। আেনন য্নদ উৎস স্ীকাে করেন, তরব্ আেনন আেনাে ব্্যটতিগত ব্্যব্হারেে েন্য এব্াং/অ্েব্া শুধুমারে 
আেনাে ব্্যটতিগত নক্ননরক ব্্যব্হারেে েন্য প্রকাশনাে একটি অ্নুপলপে িাউনরলাি কেরত োেরব্ন। দয়া করে জেরন োখুন জয্, য্নদ আেনাে 
প্রনতষ্ারনে সমূ্পণ্ড েনেরষব্া েরুড় এই প্রকাশনাটি ব্্যব্হাে কোে প্ররয়ােন হয়, তরব্ আেনাে একটি েৃেক লাইরসরন্সে প্ররয়ােন হরব্। এই প্রকাশনাটি 
জেোপে প্রনতস্থােন কেরব্ না, তরব্ এটি জয্াগ্য জেশাদােরদে বোো ডচনকৎসাে েনেেূেক ডহসারব্ ব্্যব্হাে কোে উরদ্দরশ্য পলশখত, এোড়া এটি উেযু্তি 
প্রশশষেরণে প্রনতস্থােন নয়। কপেোইি ধােক, জলখক ব্া অ্ন্য জকারনা েষে - য্াো এই প্রকাশনাটিে প্রস্তুনত ব্া প্রকাশনাে সারে েডড়ত, তাো দাব্ী 
কেরেন না জয্ এখারন উরলেশখত তে্য প্রনতটি জষেত্রে সনঠক ব্া সমূ্পণ্ড, এব্াং তাো জকানও ত্রুটি ব্া জকান নকেু ব্াদ েড়া ব্া এই ধেরনে তে্য ব্্যব্হাে জেরক 
প্রাতে ফলাফরলে েন্য দায়ী নয়। 

রৃ্তজ্ঞতা স্ীর্ার 

এই ওয়াক্ড বু্রক প্ররফসে পেম কুইেোেস (2004) কতৃ্ড ক ততনে কো প্রব্রলম সলনভাং প্প্রারিাকরলে তে্য জনওয়া হরয়রে।  
এই ওয়াক্ড বু্ক েরুড় ব্্যব্হৃত অ্াংকরনে কাে েল িাউপলাং (িাউপলাং ডিোইন) সেব্োহ করেরেন।
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