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সমস্যযা থেকে সমযাধযান  
[ফ্রম প্রবকেম টু সলেউশন্স]

মন খারাপ বা ববষণ্ণতা [লো�া মুড অথবা ডডপ্রেশন] লোথকে লোেকর উঠার 
লোষেপ্রে োহায্্য লোপকত েগবনটিভ ববকহবভওরা� লোথরাপপ [জ্ানীয় 

আচরণগত লোথরাপপ] হক�া এেটি রেমাণ বভবতিে ডচবেৎো পদ্ধবত। 
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সমস্যযা থেকে সমযাধযান  
[ফ্রম প্রবকেম টু সলেউশন্স]

স্যাগতম!

আপনার ববষাদ বা ববষণ্ণতা োমপ�কয় এতদূর আেকত পারার জন্য 
আপনাকে অবভনন্দন। োহায্্য চাওয়া েবকচকয় এেটি েবঠন 
পদকষেপগুক�ার এেটি হকত পাকর।

আপনার উকবেগ বনয়ন্ত্রকণর ব্যাপাকর ফ্রম রেবক�ম িু 
েপ�উশনে নামে এই ওয়াে্ক বুে বা েম্ক পুস্তেটি 
েগবনটিভ ববকহবভওরা� লোথরাপপ (টেববটি) নামে 
রেমাণ-বভবতিে মনস্তাব্বিে ডচবেৎোর উপর 
বভবতিশী�। এই ওয়াে্ক বুেটি আপনাকে েমে্যা 
েমাধান [রেবক�ম ে�বভং] নামে এেটি বনবদ্ক ষ্ট CBT 
লোেৌশক�র মাধ্যকম গাইড [পবরচা�না[ েরকব, য্া 
ববষাদ বা ববষণ্ণতায় আক্ান্ত অকনে লো�ােকে োহায্্য 
েকরকে বক� রেমাণ পাওয়া লোগকে। 

মানুষ য্াকত এটি লোথকে েব্কাবধে উপোর পায়, 
লোেজন্য রেশশটষেত মানটেে স্াস্থ্য লোপশাদাকরর োহায্্য 
লোপকত এই েমে্যা লোথকে েমাধান েম্কপুস্তেটি োজাকনা 
হকয়কে। এই লোপশাদার এেজন োইকো�বজে্যা� 
ওকয়�বববয়ং রে্যােটিশনার [মনস্তাব্বিে েুস্থতা 
অনুশী�নোরী] হকত পাকরন, য্াকে রোয়ই েংকষেকতে 
PWP [পপডটলিউপপ] ব�া হয়, বয্বন ইং�্যাকডে 
ইমপ্রুবভং অ্যােকেে িু োইকো�বজে্যা� লোথরাপপ 
(IAPT) প্রোগ্াকমর মকধ্য োজ েকর। এই পদ্ধবতকত 
োজ েকর োফ�্য পাওয়ার পবরপ্রেটষেকত, PWP-
এর োকজর অনুরূপ ভূবমো অন্যান্য লোদকশও 
ক্মবধ্কমানভাকব েহজ�ভ্য হকয় উকঠকে। 

এই ওয়যাে্ক বেু ব্যবহযার েকর আপনন 
থে গততকত থেকত চযান, তযা আপনযার 
হযাকত! আপনন থে থেৌশেগুকেযা 
শশখকবন, তযা আপনন েীভযাকব 
অনশুীেকন রযাখকবন তযার ননয়ন্ত্রণও 
আপনযার হযাকতই রকয়কে।

সমস্যযা থেকে সমযাধযান পে্কন্ত [ফ্রম প্রবকেম টু সলেউশন্স]
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টমের গল্প

আমার বয়ে 42 বের এবং এে বের আকগ আমার 
চােবর অরেকয়াজনীয় হওয়ায় আমাকে চােবর লোথকে 
ববদায় েকর লোদয়, এর পর লোথকে আবম হতাশা লোবাধ 
েরকত শুরু েবর। ধীকর ধীকর আবম ববষণ্ণতা লোবাধ 
েবর। ইন্ারকনকি নতুন চােবর খঁুজকত শগকয় আবম 
ওকয়বোইি লোথকে ওকয়বোইকি ঝাঁপপকয় পডি। আবম 
আেক� জানতাম না, লোোথা লোথকে শুরু েরব, তাই 
শীঘ্রই আবম পথভ্রষ্ট হকয় য্াই, এবং ক্মশ শটতিহীন 
হকয় পডি। আবম বনকজকে ব্যথ্ক মকন েবর এবং 
রেথমাবস্থায় বনকজর চােবরকত ভাক�া না হওয়ায় 
বনকজকে বনকজ লোদাষাকরাপ েবর।

মাকের পর মাে গিাকনার োকথ োকথ আমার 
েম্কষেমতা আকস্ত আকস্ত েমকত থাকে। আবম চােবরর 
জন্য আর আকবদন েরডে�াম না, আবম ঘন্ার পর 
ঘন্া ববোনায় শুকয় থােতাম এবং এমনবে য্খন 
আবম বনকজকে ববোনা লোথকে লোিকন তু�তাম, তখন 
আবম টিবভর বদকে লোদকখ লোদকখ বদন োটিকয় বদতাম। 
আমার স্তী আমার রেবত তার ধধয্্ক হারাকত শুরু েকর। 
লোে পূণ্কো�ীন োজ েরডে� এবং আমাকদর দুই 
বাচ্ার লোদখাকশানাও েরডে�, অথচ বাচ্াকদর সু্ক� 
আনা-লোনওয়ার োজটিও েরকত পারতাম না! আমরা 
িাোপয়োর ববষয় বনকয় অকনে ঝগিা েকরডে এবং 
আমাকদর মি্ক কগজ বদকয় য্াওয়া রীবতমত েকঠার 
েংগ্াকমর ববষয় ডে�। আমাকদর েংেকির লোশষ লোনই 
বক� মকন হবছি� এবং আবম েমাধাকনর লোোকনা বাস্তব 
উপায় লোদখডে�াম না!

আবম আমার ববষণ্ণতা োটিকয় উঠকত চাইডে�াম, 
বেন্তু লোোথা লোথকে শুরু েরকত হকব, লোে ব্যাপাকর 
আমার লোোকনা ধারণা ডে� না! আবম লোেমন অনুভব 
েরডে�াম, লোে েম্পকে্ক  আমার বজপপর োকথ েথা 
ব�কত য্াই এবং বতবন পরামশ্ক লোদন লোয্, আবম 
লোয্কনা এেজন োইকো�বজে্যা� ওকয়�বববয়ং 
রে্যােটিশনাকরর লোদখা েবর [মনস্তাব্বিে েুস্থতা 
অনুশী�নোরী] রেথকম আবম আেক� বনটচিত ডে�াম 
না লোয্, আবম বুঝকত পারডে�াম না - লোয্ োকরা োকথ 
েথা ব�ক�ই েীভাকব আমার েমস্ত েমে্যায় োহায্্য 
েরকত পারকব। য্াকহাে, রোয় এে মাে পর আমার 
োইকো�বজে্যা� ওকয়�বববয়ং রে্যােটিশনার, 
শা�্ককির োকথ আমার এেটি অ্যাপকয়ন্কমন্ পাই। 

বতবন আমাকে আমার মাথার বভতর বদকয় বকয় য্াওয়া 
েব ববষয় েম্পকে্ক  অকনে রেশ্ন েকরন। আবম আমার 
শরীকর েীরূপ অনুভূবত অনুভব েরডে�াম, আবম 
লোয্ েমস্ত বজবনে েম বা লোবশশ েরডে এবং আমার 
অনুভূবত লোেমন - লোে েম্পকে্ক ও অকনে রেশ্ন েকরন। 
রেথমবদকে আমার োকে এই েব রেশ্ন এেিু উদ্ভি 
�াকগ।

য্াইকহাে, শা�্কি য্খন ববষণ্ণতার দুষ্টচক্ ব্যাখ্যা 
েরডেক�ন এবং এটিকে আমার অেুববধাগুক�ার 
োকথ যু্তি েরডেক�ন, তখন এটি আমার োকে 
অথ্কপূণ্ক হয় উকঠ। আবম বুঝকত পাবর লোয্, আবম 
েী েকরডে, আবম েী লোভকবডে এবং আবম েীভাকব 
শারীবরে ও মানটেেভাকব অনুভব েরডে�াম - এই 
েমস্ত ভাবনা একে অপকরর উপর রেভাব লোফক� 
ববষয়গুক�াকে আরও খারাপ েকর তুক�কে। য্খন 
আমরা জীবকনর েবঠন ঘিনার েমু্খীন হই, লোয্মন 
চােবর হারাকনা, তখন আমরা অন্যান্য অকনে 
েমে্যারও েমু্খীন হকত পাবর, এ ববষকয় আমরা 
েথা বপ�। এইগুক�া য্বদ আমাকদর লোমজাজকে 
রেভাববত েরকত শুরু েকর, তাহক� আমাকদর পকষে 
এটি োম�াকনা অেম্ভব হকত পাকর, োরণ তখন 
েমাধান খঁুকজ পাওয়া আমাকদর জন্য েবঠন হকয় 
পকি। এই েমস্ত েমে্যা আরও খারাপ হকয় য্ায়, 
য্খন আমাকদর মকনর অবস্থা আরও খারাপ হকয় 
য্ায় এবং আমরা ক্াটন্ত লোবাধ েরকত শুরু েবর এবং 
েমে্যাগুক�া েমাধান েরার লোচষ্টা েরার জন্য োমান্য 
শটতি বা প্রেরণা পাই, োরণ এগুক�া হক�া ববষণ্ণতা 
বা ডডপ্রেশকনর �ষেন। 

এই আক�াডচত ববষয়গুক�া আমার োকে অকনে 
অথ্কবহ মকন হকয়কে এবং আমরা লোেৌশ�গুক�ার 
পবরের বনকয় আক�াচনা েকরডে, য্া েমাধাকন েহায়ে 
হকত পাকর। আবম ববকশষ েকর েমে্যা েমাধান নামে 
ববষয়টির রেবত আেৃষ্ট হই। েমে্যা েমাধান শব্দটি 
শুনকত আমার োকে পেন্দেই হয়, োরণ এটি োমকন 
এশগকয় য্াওয়ার এেটি ব্যবহাবরে উপায় বক� মকন 
হয় এবং একত আবম আমার অকনে েমে্যা ডচডনিত 
েরকত পারকবা বক� মকন হকয়কে লোয্গুক�া আবম 
েমাধান েরকত পারব না বক� মকন হকতা। 

তযাহকে সমস্যযা সমযাধযান [প্রবকেম সেতভং] বেকত 
েী থবযাঝযায়?

আমাকদর মন য্খন খারাপ থাকে বা হতাশাগ্স্ত থাকে, তখন আমরা হয়কতা 
আমাকদর েমে্যার েমাধান লোপকত মুশবেক� পডি বা এমনবে মকন েরকত 
পাবর লোয্, এর লোোকনা েমাধান লোনই। ফক� েমে্যাগুক�ার েমাধান পাওয়া 
মকন হয় দুরহ, তাই এগুক�া পীিাদায়ে এবং োম�াকনা েবঠন বক� মকন 
হয়। একত আমাকদর মকনর উপর আরও লোনবতবাচে রেভাব পকি। এটি য্া 
বজায় রাখকত পাকর, তাকে আমরা ববষাদ বা ববষণ্ণতার দুষ্ট চক্ বপ�। 

এই ওয়াে্ক বুকে উপস্থাপপত লোেৌশ�গুক�া েমে্যা 
েমাধান নামে ববষাদ বা ববষণ্ণতার ডচবেৎোর জন্য 
এেটি রেমাণ-বভবতিে পদ্ধবতর উপর বনভ্ক রশী� এবং 
এটি লোেই দুষ্টচক্ ভাঙকত োহায্্য েরকত পাকর। রেচুর 
গকবষণায়, ববকশষ েকর জীবকনর েবঠন ঘিনাব�ী 
এবং অন্যান্য েমে্যার েমু্খীন ব্যটতিকদর লোষেপ্রে এই 
লোেৌশ�গুক�া োয্্কের বক� রেমাটণত হকয়কে। 

েমে্যা েমাধান [রেবক�ম ে�বভং] আপনাকে োহায্্য 
েরকব। আপনাকে আপনার েমে্যা লোথকে দূকর 
রাখকত োহায্্য েরায়, আপবন ববদ্যমান থােকত এমন 
েব বববভন্ন বাস্তব েমাধান েম্পকে্ক  ডচন্তা েরকত েষেম 
হন, এর ফক� আপবন আপনাকে পুনরায় বনয়ন্ত্রণ 
েরকত পাকরন।

শুরু েরার আকগ, েমে্যা েমাধান েম্পকে্ক  আকরেিু 
জানা এবং আপনাকে েীভাকব এটি েহায়তা েরকব, 
লোে েম্পকে্ক  আরও বেেুিা খঁুকজ লোবর েরা গুরুত্বপূণ্ক। 
এই পদ্ধবতটি আপনার জন্য েকব্কাতিম পন্া বেনা, লোেই 
টেদ্ধান্ত বনকত এটি আপনাকে োহায্্য েরকব। এোিা 
এটি আপনার পদ্ধবত লোথকে েব্কাবধে �াভ েরার 
পকথ লোোকনা বাঁধা আকে বেনা, তা শনাতি েরকত 
পারকব এবং ওয়াে্ক বুকের মাধ্যকম োজ েরার েময় 
আপনার েহায়ে হকত পাকর এমন লোোকনা ববষয় 
েম্পকে্ক  ডচন্তা েরুন। 

সেস্যযা সেযাধযান সম্পম্ককে  আরও জযানমে 
আেরযা টমের গল্প শুনব এবং তেনন ্কীভযামব 
সেস্যযা থেম্ক সেযাধযান [ফ্রে প্রবমেে টু 
সলেউশন] পদ্ধতেনট ব্যবহযার ্কমরতিমেন, 
থস সম্পম্ককে  ত্কিুটযা শুনব: েন খযারযাপ 
এবং নবষণ্ণেযা ্কযানটম়ে উঠমে আপনযার 
পমের সন্যান ্করযা [ফযাইত্ডিং ইউর ওম়ে 
ফরও়েযার্কে ]। 
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সমস্যযা থেকে সমযাধযান [ফ্রম প্রবকেম টু সলেউশন্স]

 শা�্কি বেভাকব এেটি েমটথ্কত লোে�ফ-লোহল্প পদ্ধবতর 
োকথ োজ েকরকেন, তা বতবন ব্যাখ্যা েকর বক�ন। 
এর অথ্ক হক�া আবম আমার বনজস্ েমকয় 'েমে্যা 
লোথকে েমাধান' ওয়াে্ক বুকের মাধ্যকম োজ েরব, 
তকব আমাকে েবঠে পকথ ধকর রাখকত বতবন আমাকে 
রেবত েতোকহ োহায্্য েরকবন। এোিা আবম য্বদ 
লোোকনা অেুববধায় পডি, তাহক� আমার অেুববধাগুক�া 
োটিকয় উঠকত বতবন আমাকে োহায্্য েরকবন। 

রেবতটি েহায়তা েরার লোেশন রোয় 
আধা ঘন্া স্থায়ী হকব। এগুক�া শুকন 
আবম লোয্ ক্াটন্ত অনুভব েরডে�াম, 
তা রোয় বনয়ন্ত্রণকয্াগ্য বক� মকন 
হকয়কে, এমনবে এটি তারকচকয়ও 
আকরা লোবশশ - য্খন বতবন আমাকে 
লোিপ�কফাকন বা মুকখামুশখ োহায্্য 
েরার রেস্তাব লোদন।

আেন্ন েতোহগুক�াকত, মাইে আমাকে রেবক�ম 
ে�বভং বা েমে্যার েমাধান নামে ওয়াে্ক বুকের 
মাধ্যকম োজ েরকত োহায্্য েকরন। য্খন আবম 
আমার অনুভবীয় েমস্ত েমে্যা প�খকত শুরু েবর, 
তখন আমার েতগুক�া েমে্যা ডে�, তা আবম বুঝকত 
পাবর এবং এগুক�া বেেুিা লোবশশ বক�ই মকন হকয়ডে�। 
বেন্তু, শা�্কি ব্যাখ্যা েকর বক�ন লোয্, রেথম ভাক�া 
পদকষেপ হক�া আমার েমে্যাগুক�া বনকয় ডচন্তা েরা, 
লোয্গুক�া: গুরুত্বপূণ্ক নয়, গুরুত্বপূণ্ক এবং েমাধান েরা 
লোয্কত পাকর এবং লোয্গুক�া গুরুত্বপূণ্ক বেন্তু েমাধান 
েরা য্ায় না। এই ববষয়গুক�া শুকন অবব�কবে আমার 
েমে্যাগুক�াকে আরও বেেুিা বনয়ন্ত্রণকয্াগ্য বক� 
মকন হকয়কে। েীভাকব েমে্যাগুক�া ডচডনিত েরার োকথ 
োকথ বাস্তব েমাধান ডচডনিত েরা য্ায় - তা েীভাকব 

গুরুত্বপূণ্ক লোেটি শা�্কি তার আক�াচনায় উকলেখ 
েকরন, য্াকত রেথকমই আমরা লোেই অেুববধাগুক�া 
বনকয় োজ শুরু েরকত পাবর। মাকঝ মাকঝ আমরা 
লোয্ েমে্যাগুক�া অনুভব েবর, তা আেক� আমাকদর 
জন্য গুরুত্বপূণ্ক নয়; েীভাকব এগুক�া গুরুত্বপূণ্ক নয়, 
লোে ব্যাপাকর বতবন আরও ব্যাখ্যা বদকয় বক�ন লোয্, 
আমাকদর এই অেুববধাগুক�া বনকয় ডচন্তা না েকর 
েবকচকয় গুরুত্বপূণ্ক ববষকয় আমাকদর মকনানবনকবশ 
েরার লোচষ্টা েরা উডচত। এোিা আমরা েমে্যাগুক�া 
বনকয় েথা বক�ডে, লোয্গুক�া গুরুত্বপূণ্ক - বেন্তু 
েমাধানকয্াগ্য নয়। েখনও েখনও এগুক�া জীবকন 
ঘকিডে�, য্া পবরবত্ক ন েরা য্ায় না; তকব আমাকে 
এই েমে্যাগুক�া বমিমাি েরার লোচষ্টা েরকত হকব - 
তা য্ত েবঠনই লোহাে না লোেন! পবরকশকষ েীভাকব 
মানুষ েখনও েখনও োল্পবনে েমে্যা বনকয় উডবেগ্ন 
হয়, তা বতবন বণ্কনা েকরন, উদাহরণস্রূপ, এমন 
লোোকনা ববষয় - য্া ভববষ্যকত ঘিকত পাকর, বেন্তু তাকত 
আমাকদর লোোকনা বনয়ন্ত্রণ লোনই। আবম বুঝকত পাবর 
লোয্, আমার এই ধরকনর উকবেগ আকে, লোয্মন "আবম 
য্বদ অন্য চােবর খঁুকজ না পাই?" শা�্কি বক�ন লোয্, 
এই উকবেগ দূর েরকত য্বদ আমার অেুববধা হয়, তকব 
আবম উকবেকগর েময় বা ওয়াবর িাইম নাকম এেটি বভন্ন 
পদ্ধবত ব্যবহার েরকত পারকবা। 

আমার লোবশশরভাগ েমে্যাই 
গুরুত্বপূণ্ক, তকব লোেগুক�া েমাধান 
েরা লোয্কত পাকর লোভকব আবম লোবশ 
স্টস্ত অনুভব েবর। 

আমার এেটি বকিা েমে্যা হ�, এেটি টেবভ বা 
CV েীভাকব প�খকত হয়, লোে েম্পকে্ক  আমার লোোন 
ধারণা লোনই, তাই আবম রেথকম এই েমে্যাটি বনকয় 
োজ েরার টেদ্ধান্ত লোনই। আবম জানতাম লোয্, েূচনা 
েরার এই পকয়ন্টি খুবই ভাক�া, োরণ আবম য্বদ 

এেটি চােবর খঁুকজ পাই, তকব আমার অন্যান্য েমে্যা 
েমাধাকন োহায্্য হকব। 

আমার এই েমে্যা েমাধাকন োহায্্য বনকয় ভাবকত 
পাবর, এমন েব েমাধান প�কখ লোফপ�। আমার োকে 
এই োজটি েরা েবঠন বক� মকন হকয়কে, বেন্তু শা�্কি 
আমাকে জানান লোয্, েব েমাধান েম্পকে্ক  আমার 
ডচন্তা েরা রেকয়াজন, এমনবে লোেগুক�া য্বদ অথ্কহীন 
বক�ও মকন হয়। আবম েম্ভাব্য েকয়েটি েমাধাকন 
লোপৌেঁাকত লোপকরডে এবং রেবতটি েমাধাকনর শটতিমতিা 
ও দুব্ক�তা বনকয় ডচন্তা েরডে এবং লোেগুক�া প�কখ 
রাখডে। শটতিমতিা এবং দুব্ক�তার বদে ডচন্তা েকর 
স্পষ্টত দুকিা েমাধান ববকশষভাকব ভাক�া �াকগ: 
"আমাকে এমন এেটি েংস্থা খঁুকজ লোবর েরকত হকব, 
য্ারা আমার টেবভ প�খকত োহায্্য েরকত পারকব 
এবং তাকদর োকথ এেটি অ্যাপকয়ন্কমন্ বুে েরকত 
হকব" এবং "েীভাকব টেবভ প�খকত হয়, লোে েম্পকে্ক  
বেেু ধারণা লোপকত আমাকদর এ�াোয় োজ েকর 
আমার এমন এেজন বনু্র োকথ েথা ব�কত হকব"। 
আবম রেথমত এমন এেটি েংস্থার অনুেন্ান েরার 
টেদ্ধান্ত বনকয়ডে, য্ারা রেথকম আমাকে োহায্্য েরকত 
েষেম হকত পাকর। আবম েমাধানটি প�কখডে এবং 
এটির জন্য লোচষ্টা েরার টেদ্ধান্ত বনকয়কে। 

পরবত্ক ীকত আবম েমাধানটি পাওয়ার লোচষ্টা েরার 
জন্য আমাকে লোয্ পদকষেপগুক�া অনুেরণ েরকত 
হকব, লোে েম্পকে্ক  আবম লোভকবডে। শা�্কি ব্যাখ্যা েকর 
বক�ন লোয্, আবম লোয্ পবরেল্পনা েকর পদকষেপ গ্হণ 
েরব, লোে ব্যাপাকর আমাকে স্পষ্টভাকব বনবদ্ক ষ্ট হকত 
হকব। আবম বুঝকত পাবর লোয্, ইন্ারকনকি এেটি েংস্থা 
খঁুকজ পাওয়ার জন্য অনুেন্ান েরকত আমার বেেু 
েময় �াগকব এবং তাকদরকে আমার লোফান েরকত 
হকব। লোোকনা ভু� রেশ্ন েরার ব্যাপাকর আবম এেিু 
ডচটন্তত ডে�াম। তাই আবম টেদ্ধান্ত বন�াম লোয্, আমার 
ভাবনা মকত, তারা য্া জানকত চাইকত পাকর, েব বেেু 

প�কখ রাখব এবং আমাকে োহায্্য েরার জন্য আমার 
স্তীকে অনুকরাধ েরক� ভাক�া হকব। এই েমাধানটি 
বববভন্ন ধাকপ ববভতি েরায় আেক�ই এটি েহায়ে 
হয় এবং আমার টেবভকত োহায্্য েরার জন্য এেটি 
লোোম্পাবনর োকথ অ্যাপকয়ন্কমন্ বুে েরার জন্য 
লোফান েরা আর এতিা দূরহ বক� মকন হকছি না।

আবম আমার পবরেল্পনাটি োয্্কের েরকত শুরু 
ের�াম এবং 'ন্যাশনা� ে্যাবরয়ার োবভ্ক ে' লোথকে 
বেেু তথ্য খঁুকজ লোবর ের�াম। তাকদর অন�াইকন 
রেচুর েহায়ে টিপে পাওয়া লোগকে এবং আবম লোফাকন 
তাকদর োকথ এেটি ইন্ারবভউ বুে েকর লোফপ�। 
আমার স্তীকে আমার পাকশ লোপকত এই পদকষেপটি 
আেক�ই োহায্্য েকরকে, োরণ লোে লোদখকে লোয্, আবম 
চােবর লোখাঁজার বদকে পদকষেপ বনকত লোচষ্টা েরডে।

েমকয়র োকথ োকথ েবত্য েবত্য আমার ববষয়গুক�া 
উন্নত হকত শুরু েকর। এেোকথ আবম এেটি টেবভ 
পাওয়ার ব্যবস্থা েবর এবং চােুরীর জন্য আকবদন 
েরার ববষকয় বেেু চমৎোর পরামশ্ক লোপকয়ডে এবং 
বববভন্ন বনকয়াগ েংস্থার োকথ যু্তি হকয়ডে। আমার 
দুকয়েটি ইন্াবভ্ক উকয়র আমন্ত্রণ পাই এবং এ ববষকয় 
আবম অকনে লোবশশ আত্মববশ্াে লোবাধ েরডে। এমনবে 
আবম এখন বাো লোথকেও লোবর হকত পারডে, আমার 
োকজর পুরকনা বনু্ ও তার বাচ্াকদর োকথ আমার 
েন্তান মাে্ক  এবং োরাকে বনকয় আমাকদর স্থানীয় 
ফুিব� টিকমর লোখ�া লোদখকত য্াই। তকব দুভ্ক াগ্যবশত 
আমার দ� খুব এেিা ভাক�া েরকত পাকরবন, তারা 
4-2 ব্যবধাকন লোহকর য্ায়। বত্ক মাকন য্বদও আমার েব 
েমে্যার েমাধান হয়বন, তকব লোেগুক�া এখন অকনে 
েম দুরহ মকন হকছি এবং ভববষ্যকত এগুক�ার েমাধান 
েরার জন্য আবম এেটি নতুন উপায় শশকখডে। 
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নবষণ্ণতযা বযা নবষযাদ বেকত েী থবযাঝযায়? 

ববষণ্ণতা বা ববষাদ স্াভাববে। মানুকষর জীবদ্দশায় রোয় 5 জকনর মকধ্য 1 জন 
ববষণ্ণতা বা ববষাকদ ভুকগ থাকেন, এটি তাকদর জীবকন উকলেখকয্াগ্য রেভাব 
লোফক�। ববষণ্ণতায় আক্ান্ত ব্যটতিরা বনকজকদর োজ-েম্ক বাদ বদকয় ববষাদ বা 
ফ্্যাি লোবাধ েরকত থাকেন এবং তখন পবরটস্তবতর োকথ মাবনকয় বনকত তাকদর 
অেুববধা হকত পাকর।

য্বদও ববষণ্ণতার োরণ েম্পকে্ক  রেচুর মতবাদ রকয়কে, 
তথাপপও ববকশষজ্রা এখনও লোোকনা বনবদ্ক ষ্ট োরণ 
েম্পকে্ক  বনটচিত নন, তকব এখাকন বেেু েম্ভাব্য োরন 
উকলেখ েরা হক�া: 

		 জীবকনর েবঠন ও চাপযু্তি ঘিনায় েূচনা হয়।

		 গুরুত্ব, মূ�্য এবং উপকভাকগর োয্্কে�াপ ত্যাগ 
েরা।

		 আমাকদর মাথায় ডচন্তা ঘুরপাে লোখকয় অেহায় 
এবং লোনবতবাচে হকয় উকঠ।

		 মটস্তককে লোেকরাকিাবনন নামে রাোয়বনকের মারো 
েম।

েনদও এই সম্যাবনযাগুকেযার মকধ্য 
থেকেযাকনযা এেটট আমযাকদর 
থমজযাকজ ভূনমেযা পযােন েরকত 
পযাকর, তেযালপও আমরযা থেভযাকব 
আক্যান্ত হই, তযাকত ঐগুকেযার নমশ্রণ 
দ্যারযাও প্রভযানবত হবযার সম্বনযা 
আকে।

নবষণ্ণতযার ধরণ েীরূপ? 

েনদও থেযােজন নবতভন্ন ভযাকব নবষণ্ণতযা ও নবষযাদ ভুকগ েযাকেন, তকব 
সবযার থষেত্রেই থবশ েকয়েটট সযাধযারণ েষেণ এবং উপসগ্ক রকয়কে। 
এগুক�া চারটি মূ� লোষেপ্রের োকথ েম্পবে্ক ত এবং বনকনের ববষয়গুক�ার মকতা 
ববষয় এর অন্তভু্ক তি থােকত পাকর: 

শযারীনরে অনভূুতত
• ক্াটন্ত

• পবরশ্ান্ত
• লোয্ৌন বম�কন োমান্য আগ্হ

• অশ্রুটেতি
• মকনাকয্াগ রেদাকন েমে্যা

• ঘুকমর েমে্যা

ভযাবনযা 
• "মাকন েী?''

• আবম ব্যথ্ক
• "পৃটথবী এেটি খারাপ জায়গা"
• "আবম এমনবে োধারণ েমে্যা 
েমাধান েরকত েংগ্াম েরডে"

• "আবম আকগর মত েহকজ 
টেদ্ধান্ত বনকত পাবর না"

আচরণ
• আকগ েরা োজগুক�া বন্ 

েকর লোরকখডে
• পবরবার এবং বনু্কদর োকথ 

লোদখা েরডে না বা লোোকনা 
েথাবাত্ক া ব�ডে না

• মানুকষর উপর লোষেকপ য্াই
• লোবশশষেণ ববোনায় শুকয় থাে
• েম বা লোবশশ খাবার খাওয়া

আকবগ
• দুঃখ

• মম্কাহত
• ববষণ্ণতা লোবাধ
• োমান্য আগ্হ

• �জ্া লোবাধ েরা
• ববব্রত হওয়া

এ্কনট দুষ্টচক্রের েমেযা, এই সব থষেক্রের প্রতেনট অন্যমদর উপর পমরযাষে প্রভযাব থফমে এবং জীবমনর উমলেখম�যাগ্য থষেরে 
থ�েন ্কযাজ, সম্প্ককে  এবং শমখর উপর প্রভযাব থফেমে পযামর।

এই দুষ্ট চরে থেম্ক থবনরম়ে আসযা সতে্যই ্কনঠন েযাগমে পযামর এবং এনটই নবষণ্ণেযা বযা নবষযাদম্ক ধমর রযামখ।
এখন পরবেকে ী পৃষ্যার দুষ্টচরে ও়েযা্ককে শশটনট ব্যবহযার ্কমর, আপনন থ� আমবগ, শযারীনর্ক অনুভূতে, আচরণ এবং 

তচন্যাভযাবনযাগুমেযা অনুভব ্করমিন েযা লেখনু, এইগুমেযা আপনযার জীবমন ্কীভযামব প্রভযাব থফেমব, থস সম্পম্ককে  তচন্যা 
্করুন। আপনন পরবেকে ী পৃষ্যা়ে টমের উদযাহরণ থদখমে পযামরন।
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টমের দুষ্টচক্রের ও়েযা্ককে শশট আমযার দষু্টচত্ক্র ওয়যাে্ক শশট

আমযার পনরটতিতত

আমাকে আমার চােুরীকে অপ্রক়াজনী় ঘো�াষণা েকর 
বিদা় েরা হ়।

আমযার পনরটতিতত

প্রভযাব

আমার টাঁো খুি েম, আমার স্তী, সন্ান এিং িনু্কদর োছ ঘোেকে বিচ্ছিন্ন ঘোিাধ েবর।

প্রভযাব

আমযার শযারীনরে  
অনভূুতত

আমযার শযারীনরে  
অনভূুতত

আমযার আকবগ আমযার মনআমযার আচরণ আমযার আচরণ

আমযার ভযাবনযা আমযার ভযাবনযা

মকনাননকিকে দিু্বল, ক্ান্ 
লাকে, হাে-পা ভাবর 

ভাবর লাকে। 

 আবম বিষণ্ণ, দঃুবখে, 
লজ্জিে, বিব্রে।

বিছানা় শুক় োবে, 
ঘোিবে ঘোিবে নটভভ 
ঘোদবখ, স্তীর সাকে 

ঝেড়া েবর। 

আবম ি্যে্ব  
আবম ঘোোকনা োকজর না

আবম েখনই অন্য ঘোোকনা 
চােবর পাি না। 
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েষে্য তথির েরযা

সমস্যযা সমযাধযান শুরু েরযার আকগ, তচনেৎসযা থশকষ আপনন েী অজ্ক ন 
েরকত চযান, থস সম্পকে্ক  তচন্তযা েরযা সতত্যেযার অকে্ক সহযায়ে হকত পযাকর। 
�ষে্য বনধ্কারণ েরার েময় বননেপ�শখত ববষয়গুক�া েম্পকে্ক  ডচন্তা েরা 
গুরুত্বপূণ্ক 

উত্তম পরযামশ্ক

সনুননদ্ক ষ্ট থহযান
ওয়াে্ক বুকে বনবদ্ক ষ্ট �ষে্য বনধ্কারণ েরা 
গুরুত্বপূণ্ক। মানুষ রোয়ই বনকজর জন্য 
ববসৃ্তত �ষে্য বনধ্কারকণর েথা ভাকবন, লোয্মন 
"ভাক�া লোবাধ েরার েথা ভাকবন"। তকব 
এটি জানা েবঠন হকব লোয্, য্বদ অথবা 
েখন, এই ধরকনর �ষে্য অজ্ক ন েরা 
হকয়কে। েুতরাং, �ষে্য বনধ্কারণ েরার 
পবরবকত্ক , আপবন েীভাকব জানকবন লোয্, 
আপবন ভাক�া লোবাধ েরকেন, তা বনকয় 
ভাবুন উদাহরণস্রূপ, আপবন য্বদ ভা� 
লোবাধ েকরন, তকব েী েরকবন? আপনার 
�ষে্য ডস্থর েরকত োহায্্য েরার জন্য এটি 
ব্যবহার েরুন, উদাহরণস্রূপ "আবম 
েতোকহ অন্তত দুবার শহকর হাঁিার োমথ্ক্য 
চাই।" 

বযাতিববযাদী থহযান
আগামী েকয়ে েতোকহ অজ্ক ন েরার 
মকতা বাস্তবেম্ত �ষে্য বনধ্কারণ েরা 
গুরুত্বপূণ্ক োজ। ববষণ্ণতা থাোর োরকণ 
আর লোোকনা �ষে্য অজ্ক ন েরা অবাস্তব 
বক� মকন হকত পাকর। তাই স্ল্পকময়াবদ 
�ষে্য েম্পকে্ক  ডচন্তা েরা েহায়ে হকত 
পাকর - েুতরাং লোোকনা বেেু নাগাক�র 
বাইকর থােকত পাকর, তকব দটৃষ্টর বাইকর 
নয়; লোেইোকথ আপবন মধ্যমকময়াবদ 
�ষে্য বনকয়ও ভাবকত পাকরন। পবরকশকষ 
এমন বেেু �ষে্য থােকত পাকর, লোয্গুক�া 
অজ্ক ন েরা বত্ক মাকন েবঠন বক� মকন হয়, 
তারপকরও এখন পয্্কন্ত এগুক�া েম্পকে্ক  
ডচন্তা েরা মূ�্যবান হকব, োরণ এই 
প্রোগ্ামটি ব্যবহার েরার েময় এগুক�া 
আরও অজ্ক নকয্াগ্য বক� রেতীয়মান হওয়া 
শুরু হকত পাকর, একত আপনার ববষণ্ণতা 
দূর হওয়া শুরু হকব। তাই ভাবুন, এগুক�া 
আপনার দীঘ্ককময়াদী �কষে্যর রেবতবনবধত্ব 
েরকে, লোয্গুক�া অজ্ক কনর জন্য আপবন 
োজ েরকবন। য্াইকহাে, রোথবমেভাকব 
আপবন আপনার স্ল্পকময়াবদ �ষে্যগুক�া 
অজ্ক কনর জন্য মকনাবনকবশ েরুন, 
এেইোকথ অন্যান্যগুক�ার অজ্ক কনর জন্য় 
োজ েকর য্ান। 

মকন রযাখকবন,
আপনন থে েষে্য তথির েরকবন, 
থসটট পরূণ েরযার নবষয় 
আপনযার উপরই ননভ্ক র েরকব! 
তকব এগুকেযা অজ্ক ন েরকত, এই 
পরযামশ্কগুকেযা অনসুরণ েরকে 
সযাহযাে্য হকত পযাকর।

ইততবযাচে থহযান
"েম টিবভ লোদখা" বা "েম খাবার 
খাওয়ার" মকতা �ষে্য ডস্থর েরক�, 
তা আেষ্কণীয় হকত পাকর। য্াইকহাে, 
�ষে্যগুক�া ইবতবাচে হক� - বা 
লোোকনা বেেু েরার জন্য রেকচষ্টা গ্হণ 
েরক�, তখন এটি আরও েহায়ে হকব। 
উদাহরণস্রূপ, "েম টিবভ লোদখার" 
পবরবকত্ক  আপবন েীভাকব েমকয়র 
েবে্যবহার েরকত চান, লোে েম্পকে্ক  ডচন্তা 
েরার লোচষ্টা েরুন, উদাহরণস্রূপ 
"আবার লোপইন্ন্ং েরা শুরু েরুন"। 
অথবা, "েম খাওয়ার" পবরবকত্ক  এই �ষে্য 
অজ্ক ন লোথকে আপবন বেেু উপোর লোপকত 
পাকরন - এই ববষকয় ডচন্তা েরকত পাকরন, 
উদাহরণস্রূপ "আবম পুনরায় আমার 
পরেয় বজন্স পরা শুরু েবর আেুন।"
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টমের েমষে্যর ও়েযা্ককে শশট

ে
ষে

্য 1

আজকের তযানরখ:  ঘোসামিার ২৩ঘোে নকভম্বর

 নেুন চােরীর জন্য আকিদন েরা শুরু েরুন।

আনম এখন এটট েরকত পযানর (এেটট সংখ্যযার উপর বতৃ্ত আঁেুন):

0
লোমাকিই না

1 2
মাকঝ মাকঝ

3 4
রোয়ই

5 6
লোয্ লোোকনা 

েময়

ে
ষে

্য 2

আজকের তযানরখ:  সোমিার 23rd নভকম্ির

 আমাদকর স্োনী় ফুটিল দলকর খকলা দকখেক িাচ্চাদকর নবয়ক যাই।

আনম এখন এটট েরকত পযানর (এেটট সংখ্যযার উপর বতৃ্ত আঁেুন):

0
লোমাকিই না

1 2
মাকঝ মাকঝ

3 4
রোয়ই

5 6
লোয্ লোোকনা 

েময়

আপবন এখন স্ল্পকময়যানদ �ষে্যগুক�া লোদকখকেন, য্া িম বনকজর জন্য ডস্থর েকরডেক�ন, পকরর পৃষ্ায় েকষে্যর 
ওয়যাে্ক শশট ব্যবহার েকর আপবন এখন বনকজর জন্য স্ল্পকময়যানদ বেেু �ষে্য ডস্থর েরুন। 

আমযার েকষে্যর ওয়যাে্ক শশট

ে
ষে

্য 1

আজকের তযানরখ:

আনম এখন এটট েরকত পযানর (এেটট সংখ্যযার উপর বতৃ্ত আঁেুন):
0

লোমাকিই না
1 2

মাকঝ মাকঝ
3 4

রোয়ই
5 6

লোয্ লোোকনা 
েময়

ে
ষে

্য 2

আজকের তযানরখ:

আনম এখন এটট েরকত পযানর (এেটট সংখ্যযার উপর বতৃ্ত আঁেুন):
0

লোমাকিই না
1 2

মাকঝ মাকঝ
3 4

রোয়ই
5 6

লোয্ লোোকনা 
েময়

ে
ষে

্য 3

আজকের তযানরখ:

আনম এখন এটট েরকত পযানর (এেটট সংখ্যযার উপর বতৃ্ত আঁেুন):
0

লোমাকিই না
1 2

মাকঝ মাকঝ
3 4

রোয়ই
5 6

লোয্ লোোকনা 
েময়

ে
ষে

্য 4

আজকের তযানরখ:

আনম এখন এটট েরকত পযানর (এেটট সংখ্যযার উপর বতৃ্ত আঁেুন):
0

লোমাকিই না
1 2

মাকঝ মাকঝ
3 4

রোয়ই
5 6

লোয্ লোোকনা 
েময়

ে
ষে

্য 5
আজকের তযানরখ:

আনম এখন এটট েরকত পযানর (এেটট সংখ্যযার উপর বতৃ্ত আঁেুন):
0

লোমাকিই না
1 2

মাকঝ মাকঝ
3 4

রোয়ই
5 6

লোয্ লোোকনা 
েময়
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পে্কযায় 1: 
সতত্যেযার অকে্কই আমযার েযাকে আমযার জীবকনর গুরুত্বপণূ্ক থষেরেগুকেযা
সব্কপ্রেম, থচষ্টযা েরুন এবং পযাচঁটট বযা তযার থবশশ 
থষেরে সম্পকে্ক  তচন্তযা েরুন, েযা এই মহূুকত্ক  আপনযার 
জন্য সতত্যই গুরুত্বপণূ্ক। য্বদও লোেগুক�া একেে 
জকনর জন্য একেে রেম হকত পাকর, তকব এই 
জাতীয় লোষেরেগুক�ার উদাহরকণর অন্তভু্ক তি থােকত 
পাকর - পবরবার, েম্পে্ক , ভূবমো এবং দাবয়ত্ব, 
োমাবজে এবং অবের টক্য়াে�াপ, স্াস্থ্য, অথ্ক 
বা ধম্কীয় ববশ্াকের মকতা ববষকয়র োকথ েম্পবে্ক ত 
ববষয়াব�ী। আপনার োকে আপনার জীবকনর 
গুরুত্বপূণ্ক লোষেরেগুক�া েম্পকে্ক  ডচন্তা েরুন, আপনাকে 
এই লোষেরেগুক�ার েমে্যা েমাধাকনর বদকে মকনাকয্াগ 
লোদওয়ার �কষে্য েমে্যাগুক�াকে অগ্াবধোর বদকত 
েহায়তা েরকত পাকর।

লোয্ ব্যটতি আপনাকে োহায্্য েরকেন, বতবন আপনাকে 
আপনার জীবকনর েকয়েটি মূ� লোষেরে শনাতি েরকত 
োহায্্য েরকত পাকরন - য্া আপবন আেক�ই মূ�্যবান 
বা গুরুত্বপূণ্ক বক� মকন েকরন। আমার োকে আমার 
জীবকনর লোষেরেগুক�া ব্যবহার েবর, লোয্গুক�া আেক�ই 
আমার োকে গুরুত্বপূণ্ক, আপবন ডচডনিত এ�াোগুক�া 
লোরেড্ক  েরার জন্য পরবত্ক ী পৃষ্ায় ওয়াে্ক শশি ব্যবহার 
েরুন। বনকচ িকমর উদাহরণ আপবন লোদখকত পাকরন। 

টমের জীবমনর থষেরে, �যা আেযার জন্য সতে্যই 
গুরুত্বপূণকে  নবষম়ের ও়েযা্ককে শশট
এই মহূুকত্ক  আপনযার জীবকনর সবকচকয় গুরুত্বপণূ্ক এবং মেূ্যবযান পযাচঁটট নজননকসর তযালেেযা 
এখযাকন নদন:

1 আমার মাক়র সাকে আমার সম্পে্ব

2 আমার সন্ান, মাে্ব  এিং সারাহর সাকে আমার সম্পে্ব

3 ি্যা়াম েরা

4 আমার োজ

5 অে্ব

সযাবযাস, এই পে্কন্ত ভযাকেযা হকয়কে

এখন আপনার েমে্যা েমাধাকনর জন্য 5টি পয্্কাকয় োজ শুরু েরার েময় 
হকয়কে। এটি শুনকত হয়কতা লোবশ ভয়ঙ্কর �াকগ! বেন্তু মকন রাখকবন, আপবন 
লোয্ লোোকনা েময় য্তিুেু েরকবন, তা আপনার বনয়ন্ত্রকণ রকয়কে, এবং এজন্য 
আপনার োহায্্যোরী রকয়কে। 

আমযার জীবকনর থষেরেগুকেযার ওয়যাে্ক শশট, েযা 
আমযার জন্য সতত্যই গুরুত্বপণূ্ক
এই মহূুকত্ক  আপনযার জীবকনর সবকচকয় গুরুত্বপণূ্ক এবং মেূ্যবযান পযাচঁটট নজননকসর তযালেেযা এখযাকন নদন:

1

2

3

4

5



18 19

সমস্যযা থেকে সমযাধযান [ফ্রম প্রবকেম টু সলেউশন্স]

পে্কযায় 2: 
আমযার সমস্যযা েী?

পরবত্ক ী পয্্কাকয় আপনার বত্ক মান েমে্যা েম্পকে্ক  ডচন্তা েরুন এবং পরবত্ক ী 
পৃষ্ায় 'আমার েমে্যার ওয়াে্ক শশকি' লোেগুক�া প�খুন। 

লোয্ ধরকনর েমে্যাগুক�া আপনাকে ববষণ্ণ বা 
হতাশাগ্স্ত েকর তুক�, লোেগুক�া য্তই লোোকিা বক� 
মকন লোহাে না লোেন, এগুক�া েম্পকে্ক  আপনার ডচন্তা 

েরা গুরুত্বপূণ্ক। এখাকন িকমর ওয়াে্ক শশকির এেটি 
উদাহরণ রকয়কে:

টমের 'আেযার সেস্যযার ও়েযা্ককে শশট'
আমযার সমস্যযা

1 আমার স্তী ঘোক়্ার সকগে আমার ঝেড়া

2 হালনাোদ ভাড়া পবরকোধ েরা

3 নেূন চােুরী খুঁকজ ঘোনও়া

4 আমার চােুরী হারাকনা

5 েেোল পাউরুনট বেনকে ঘোদাোকন না যাও়া

6 েী ধরকণর ঘোিনননফকটর জন্য আবম আকিদন েরকিা, ো না জানা

7 আমার িনু্কদর সাকে আর ঘোদখা না হও়া

8 িাসার েহৃস্াললর োজ েরা দরুহ লাো

9 আমার পুকরাকনা োকজর সহেম্বীকদর সাকে আর ফুটিল ঘোখলা় না যাও়া

10 আবম এিং আমার স্তী আলাদা হক় ঘোেকল েী হকি?

11 আবম অন্য ঘোোকনা চােুরী না ঘোপকল েী হকি? 

12 আবম োনড় চাললক় িাচ্াকদর সু্কল আনা-ঘোনও়ার েরকে পারনছ না

13 সন্ানকদর ননক় ছুনট োটাকে ঘোযকে পারনছ না

14 বিদ্ুযৎ বিল িকে়া রক়কছ

15 আবম ভসভভ ঘোলখা জানন না

'আমযার সমস্যযার ওয়যাে্ক শশট

আমযার সমস্যযা

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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পে্কযায় 3: 
আনম থে ধরকনর সমস্যযা থমযােযাকবেযা েরতে

এখন আপবন বত্ক মাকন লোয্ ধরকনর েমে্যার েমু্খীন হকছিন, লোেগুক�া েম্পকে্ক  
ডচন্তা েরার লোচষ্টা েরুন এবং লোেগুক�াকে বননেপ�শখত বতনটি বভন্ন প্শ্বনকত 
প্শ্ণীবদ্ধ েরুন:

গুরুত্বপণূ্ক নয় 
এগুকেযা এমন সমস্যযা, থেগুকেযা আপনযার 
জীবকনর গুরুত্বপণূ্ক বযা মেূ্যবযান থষেরেগুকেযার 
সযাকে খবু এেটযা সম্পে্ক  থনই। 

উদাহরণস্রূপ, "আবম েবফ পান েরার জন্য আমার 
বনু্র োকথ লোদখা েরকত লোদবর েকরডে" বা "আবম 
দুধ বেনকত ভুক� লোগডে"। তকব, বেেু েমে্যা জীবকনর 
গুরুত্বপূণ্ক বা মূ�্যবান লোষেরেগুক�ার োকথ েম্পবে্ক ত 
নাও হকত পাকর, তথাপপও লোেগুক�া গুরুত্বপূণ্ক, 
তাই লোেগুক�ার েমাধান েরা রেকয়াজন, অন্যথায় 
এর গুরুতর পবরণবত হকত পাকর। উদাহরণস্রূপ, 
আপনার গাডির বীমা নবায়ন েরা হয় নাই, 
বেন্তু দুঘ্কিনায় জডিত হকয় লোগকেন! তাই, এটি 
ব্যটতিগতভাকব আপনার োকে গুরুত্বপূণ্ক না হক�ও, 
লোোকনা গুরুতর পবরণবত এিাকত আপনার এই 
উকবেগগুক�াকে গুরুত্বপূণ্ক ডহোকব ববকবচনা েরা 
উডচত। 

গুরুত্বপণূ্ক এবং সমযাধযান েরযা থেকত পযাকর
এগুকেযা আপনযার জীবকনর গুরুত্বপণূ্ক এবং 
মেূ্যবযান সমস্যযা এবং এগুকেযা সমযাধযাকনর জন্য 
আপনযার সটক্য়ভযাকব েযাজ েরযা উতচত। 

এখন লোয্ েমে্যাগুক�া আপনাকে রোয়ই রেভাববত 
েরকে, লোেগুক�া বাস্তববভবতিে অেুববধাগুক�ার োকথ 
েম্পবে্ক ত, য্ার জন্য রোকয়াশগে েমাধান রকয়কে। 
উদাহরণ স্রূপ, এই ধরকনর েমে্যার মকধ্য এমন 
ববষয়গুক�া অন্তভু্ক তি থােকত পাকর, লোয্মন - "আবম 
োজ চাপ�কয় লোয্কত েংগ্াম েরডে, বেন্তু েীভাকব 
আমার বকের োকে এটি উত্াপন েরকবা, তা জাবন 
না" বা "আবম আমার ববদু্যৎ বব� পবরকশাধ েবরবন 
এবং শীঘ্রই �াইন লোেকি লোদকব"। পরবত্ক ী েমকয় 
আমরা এই ধরকনর েমে্যা েমাধাকন োহায্্য েরার 
উপায় বনকয় ওয়াে্ক বুকে আক�াচনা েরব।

গুরুত্বপণূ্ক, নেন্তু সমযাধযান েরযা েযাকব নযা
এই সমস্যযাগুকেযা এমন থে, এগুকেযা সমযাধযান 
েরযার থেযান উপযায় থনই, তকব আপনযার েযাকে 
এখনও গুরুত্বপণূ্ক। 

েখনও েখনও এগুক�া জীবকনর ঘিনাব�ী বা এমন 
ববষকয়র োকথ েম্পবে্ক ত য্া পবরবত্ক ন েরা য্ায় না 
বা অতীকত ঘকিডে�, উদাহরণস্রূপ "আমার হাি্ক  
অ্যািাে হকয়ডে�" অথবা ভববষ্যকত ঘিকত পাকর, 
এমন ববষয় েম্পকে্ক  - লোয্মন, "য্বদ মহােিকে লোোন 
দুঘ্কিনা ঘকি এবং আমার োকজ লোয্কত লোদরী হয়, তখন 
েী হকব" অথবা "আমার জীবনেঙ্ী য্বদ আমাকে 
লোেকি চক� য্ায়, তখন েী হকব?" ভববষ্যকত ঘিকত 
পাকর এমন ববষয় বনকয় েৃষ্ট উকবেগগুক�া োল্পবনে 
উকবেগ ডহকেকব পবরডচত। য্বদও এই েমস্ত অকনে 
ববষয় বনকয় আপবন বেবাে েরকেন, তথাপপও 
লোেগুক�া েমাধাকনর লোোকনা উপায় লোনই। 

 গুরুত্বপণূ্ক
মযাকঝ মযাকঝ আমরযা হয়কতযা থদখখ থে, আমযাকদর সমস্যযাগুকেযা জীবকন ঘকট েযাওয়যা 
ঘটনযাবেীর সযাকে সম্পনে্ক ত, নেন্তু পনরবত্ক ন েরযা েযায় নন, উদযাহরণস্রূপ "আনম 
আমযার চযােনর হযানরকয়তে" বযা "আমযার জীবনসঙ্ী আমযাকে থেক়ে চকে থগকে" 
অেবযা "আমযার মযা মযারযা থগকেন"। 

পবরবত্ক নীয় নয় বক� আমরা আমাকদর জীবকন ঘকি য্াওয়া গুরুত্বপূণ্ক ঘিনাব�ী লোয্ভাকব 
মাবনকয় লোনই, তা এোন্তই স্তন্ত্র। উদাহরণস্রূপ, বেেু লো�াে তাকদর ববশ্ােকয্াগ্য োকরা 
োকথ েথা ব�া েহায়ে বক� মকন েকরন, অন্যবদকে অন্যান্যরা অনুরূপ ঘিনা লোমাোকব�া 
েকর আো লো�ােকদর োকথ েথা ব�া েহায়ে বক� মকন েরকত পাকরন। 

পবরবত্ক ন েরা য্ায় না, জীবকন ঘকি য্াওয়া এরূপ গুরুত্বপূণ্ক ঘিনাব�ী মাবনকয় লোনওয়ার 
েময়, েম্ভবত আপবন ববষাদ, ববষণ্ণতা, রাগ বা উকবেকগর মকতা েষ্টের আকবগ অনুভব 
েরকবন। এরূপ আকবগ েমূ্পণ্ক স্াভাববে এবং রেত্যাশশত। তাই এই েষ্টের আকবগ লোমকন 
লোনওয়া গুরুত্বপূণ্ক। োরণ জীবন-পবরবত্ক নোরী েষ্টের ঘিনাব�ী অনুভকবর মধ্য বদকয় 
য্াওয়ার লোষেপ্রে এগুক�া গ্হণকয্াগ্য রেটক্য়ারই অংশ। 

তকব আপবন য্বদ মকন েকরন লোয্, জীবকনর এই ঘিনাব�ী আপনার পকষে গ্হণ েরা মূ� 
অেুববধা, তাহক� আপনার PWP এর োকথ েথা ব�া আপনার জন্য জরুরী। োরণ তারা 
আপনাকে অন্যান্য ধরকণর েহায়তা রেদান েরকত েষেম হকত পাকরন।
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এখন আপবন 'আমযার সমস্যযার ওয়যাে্ক শশকট' থে সমস্যযাগুকেযা তচতনিত 
েকরকেন, তযাকত এেবযার থচযাখ থবযােযান। তারপর এগুক�াকে আপনার 
অবভজ্তা�ব্ধ বতনটি বভন্ন ধরকণর েমে্যার অন্তগ্কত 'আমযার সমস্যযার 
ধরকণর ওয়যাে্ক শশকট' স্থানান্তর েরার লোচষ্টা েরুন। আপবন বনকনে িকমর 
উদাহরণ লোদখকত পারকবন।

টমের 'আেযার সেস্যযার ও়েযা্ককে শশট' 
গুরুত্বপণূ্ক নয় গুরুত্বপণূ্ক এবং 

সমযাধযানকেযাগ্য
গুরুত্বপণূ্ক নেন্তু 

সমযাধযানকেযাগ্য নয়

েেোল পাউরুনট 
বেনকে ঘোদাোকন 
যািার ি্যিস্া েকরন 
নন। 

আমার স্তীর সাকে ঝেড়া 
েরনছ

হালনাোদ ভাড়া পবরকোধ 
েরা

নেূন চােুরী খুঁকজ ঘোনও়া

েী ধরকণর ঘোিনননফকটর জন্য 
আবম আকিদন েরকিা, ো না 
জানা

আমার িনু্কদর সাকে আর 
ঘোদখা না হও়া

িাসার েহৃস্াললর োজ েরা 
দরুহ লাো

আমার পুকরাকনা োকজর 
সহেম্বীকদর সাকে আর 
ফুটিল ঘোখলা় না যাও়া

ভভন্ন ভভন্ন সু্কল িাচ্াকদর 
ননক় সু্ল আসা যাও়া 
েরার ি্যিস্া েরা

সন্ানকদর ননক় ছুনট োটাকে 
ঘোযকে না পারা

বিদ্ুযৎ বিল িকে়া রক়কছ 

আবম ভসভভ ঘোলখা জানন না

আমার চােুরী হারাচ্ছি 

আবম এিং আমার স্তী আলাদা 
হক় ঘোেকল েী হকি?

আবম অন্য ঘোোকনা চােুরী না 
ঘোপকল েী হকি? 

'আমযার সমস্যযার ধরকণর ওয়যাে্ক শশট'

গুরুত্বপণূ্ক নয় গুরুত্বপণূ্ক, নেন্তু 
সমযাধযানকেযাগ্য

গুরুত্বপণূ্ক নেন্তু 
সমযাধযানকেযাগ্য নয়
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সযাবযাশ! 

আপবন বত্ক মাকন লোয্ বববভন্ন ধরকনর েমে্যা অনুভব েরকেন, তা ডচডনিত 
েকরকেন। এখন আপনার েমে্যাগুক�াকে েীভাকব লোমাোবব�া েরা য্াকব, তা 
বনধ্কারণ েরকত বনকচর ডচরেটি ব্যবহার েরুন: 

আমযার সমস্যযা নে গুরুত্বপণূ্ক?

হ্যাঁ

হ্যাঁ নযা

সমস্যযার সমযাধযান
েনদ থেযাকনযা উকদ্গ 
গুরুত্বপণূ্ক হয় এবং 
সমযাধযান েরযা থেকত 
পযাকর, তযাহকে ৪নং 
পে্কযাকয় চকে েযান: 

প্রবকেম সেতভং - এই 
েমে্যার েুরাহা েরকত 25 

নং পৃষ্ায় চক� য্ান।

ওয়যানর টযাইম
য্বদ লোোকনা েমে্যা 

গুরুত্বপণূ্ক হয়, নেন্তু 
সমযাধযান েরযা নযা য্ায়, 

তাহক� 5 নং পে্কযাকয় চকে 
েযান: ওয়যানর টযাইম - এই 
েমস্ত েমে্যা ও উকবেগ দূর 
েরকত আপবন 36 পৃষ্ায় 

োহায্্য পাকবন। 

সমস্যযাগুকেযার সমযাধযান 
নে েরযা েযাকব? 

থচষ্টযা েরুন এবং উকদ্গকে 
'চকে থেকত নদন' এবং ভুকে 

েযান।
লোবাধগম্য োরকনই এটি 
েরা েবঠন হকত পাকর, 

তকব গুরুত্বপূণ্ক নয় এমন 
েমে্যা বনকয় ডচন্তা না েরার 
লোচষ্টা েরুন। আপবন য্বদ 
েমে্যাগুক�ার েমাধান 

েরকত মুশবেক� পকিন, 
তকব আপনাকে োহায্্যোরী 
ব্যটতির োকে আপনার উকবেগ 

উত্াপন েরুন।

নযা

পে্কযায় 4: 
আমরযা এমন অকনে সমস্যযায় েযানে, েযা সমযাধযানকেযাগ্য; নেন্তু আপনন েখন 
নবষযাদ অেবযা নবষণ্ণতযা থবযাধ েকরন, তখন মকন হকত পযাকর থে - এগুকেযা 
সমযাধযান েরযা খবু েনিন। আপনার েমে্যার বাস্তব েমাধাকন োহায্্য লোপকত 
বনকনের োতটি ধাপ অনুেরণ েরুন, এখাকন আপবন এেটি োঠাকমাগত উপায় 
পাকবন।

ধযাপ 1 সমস্যযা তচতনিত েরুন

ধযাপ 2 সম্যাব্য সমযাধযান তচতনিত েরুন

ধযাপ 3 শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযার নবত্লেষণ

ধযাপ 4 এেটট সমযাধযান বযােযাই েরযা

ধযাপ 5 সমযাধযাকনর পনরেল্পনযা েরযা

ধযাপ 6 সমযাধযান থবর েরযার থচষ্টযা েরযা

ধযাপ 7 এটট থেমন থগে, তযা পে্কযাকেযাচনযা েরুন

ধযাপ 1: সমস্যযা তচতনিত েরুন
রেথম পদকষেপটি হ�, উকদ্কগর ধরকণর ওয়যাে্ক শশট 
লোথকে আপনার গুরুত্বপণূ্ক এবং সমযাধযানকেযাগ্য 
ববষকয়র অধীকন তাপ�োভুতি এেটি েমে্যা বাোই 
েরুন। মকন রাখকবন, আপনার পেন্দমত েমে্যা 
বনকয় োজ শুরু েরকবন। তকব আপবন য্বদ এই 
পেন্দ েরার োজটি েবঠন বক� মকন েকরন, তাহক� 
আপনাকে েহায়তাোরী ব্যটতি একষেপ্রে আপনাকে 
োহায্্য েরকত েষেম হকবন। এখন 26 পৃষ্ায় আপনার 
সমস্যযা সমযাধযাকনর [প্রবকেম সেতভং] থরের্্ক  েরযার 
ওয়যাে্ক শশকট উকবেগটি প�খুন।

ধযাপ 2: সম্যাব্য সমযাধযান তচতনিত 
েরুন
য্তিুেু েম্ভব 1 নং ধযাকপ ডচডনিত েমে্যার য্ত লোবশশ 
েম্ভাব্য েমাধান ডচডনিত েরুন এবং আপনার সমস্যযা 
সমযাধযাকনর থরের্্ক  ওয়যাে্ক শশকট লোেগুক�া প�কখ 
রাখুন। েমাধানটি হাে্যের মকন হক�ও এই মুহুকত্ক  
লোোকনা ডচন্তা েরকবন না - মকন রাখকবন, খুব তািাতাডি 
লোোকনা বেেু রেত্যাখ্যান না েরা গুরুত্বপূণ্ক। আপবন 
য্খন 1 নং ও 2 নং ধযাপ লোশষ েকর লোফ�কবন এবং 
আপনযার সমস্যযা সমযাধযাকনর থরের্্ক  ওয়যাে্ক শশকট 
এগুক�া প�কখ রাখকবন, তখন 26 পৃষ্ায় 3 নং ধযাকপ 
চক� য্ান। 
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আমযার সমস্যযা সমযাধযাকনর থরের্্ক  ওয়যাে্ক শশট
ধযাপ 1: সমযাধযানকেযাগ্য এেটট গুরুত্বপণূ্ক সমস্যযা তচতনিত েরুন।
আপবন েী ধরকণর েমে্যা েমাধাকনর লোচষ্টা েরকত চান?

ধযাপ 2: সম্যাব্য সমযাধযান তচতনিত েরুন
েম্ভাব্য েমাধান েী? 

ধযাপ 3: শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযা
ববকবডচত রেবতটি েমাধাকনর জন্য এগুক�া প�খকত 28 পৃষ্ায় আপনার শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযা সম্পনে্ক ত 
ওয়যাে্ক শশট ব্যবহার েরুন। 

ধযাপ 4: এেটট সমযাধযান বযােযাই েরযা
আবম েী েমাধান েরার লোচষ্টা েরকত য্াবছি?

ধযাপ 5: সমযাধযাকনর পনরেল্পনযা েরযা 
আমার রোতে েমাধান রেকয়াগ েরার জন্য আবম েী েী পদকষেপ অনুেরণ েরব? লোয্মন, েী, েখন, োর োকথ, 
লোোথায়?  
আমার েী েী েংস্থাকনর রেকয়াজন? আমাকে েী েী ধাপ অনুেরণ েরকত হকব? 

ধযাপ 6: সমযাধযান থবর েরযার থচষ্টযা েরতে
আপবন য্া েকরকেন, তার এেটি ডাকয়বর রাখকত 31 পৃষ্ায় আপনার পটুটং মযাই প্্যযান অ্যযােশন ওয়যাে্ক শশ-
থট ব্যবহার েরুন

ধযাপ 7: এটট থেমন থগে, তযা পে্কযাকেযাচনযা েরুন
আপনার েমাধান েতিা ভাক�া োজ েকরকে, তা পয্্কাক�াচনা েরার জন্য 31 পৃষ্ায় আপনার পটুটং মযাই 
প্্যযান অ্যযােশন ওয়যাে্ক শশট ব্যবহার েরুন 

ধযাপ 3: শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযা নবত্লেষণ 

পরবত্ক ী ধাপ 2-এ ডচডনিত েম্ভাব্য েে� েমাধাকনর শটতিমতিা এবং দুব্ক�তাগুক�া 
প�খকত পরবত্ক ী পৃষ্ায় শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযা ওয়যাে্ক শশটটট ব্যবহার েরুন৷ 
এটি আপনাকে রেবতটি েমাধাকনর রেধান রেধান েুববধা এবং অেুববধাগুক�া 
েম্পকে্ক  ডচন্তা েরার েুকয্াগ শগকব। 

ননম্নলেখখত নবষয়গুকেযা সম্পকে্ক  তচন্তযা েরুন:

   েমাধানটি োজ েরকত পাকর বক� েী আপবন 
ববশ্াে েকরন?

   আপবন বে েমাধান েরার লোচষ্টা েরকত েষেম 
হকবন?

   েমাধান লোবর েরকত লোচষ্টা েরার জন্য আপনার 
বে রেকয়াজনীয় েববেেু আকে?

   রোতে েমাধান বে আরও েমে্যা েৃটষ্ট েরকত 
পাকর?

শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযার ওয়যাে্ক শশকটর চূিান্ত 
ে�াকম আপবন লোচষ্টা েরকত চান এমন লোয্কোকনা 
েমাধাকনর জন্য হ্যা ঁপ�খুন, আর লোয্ েমাধানকে আপবন 
রেত্যাখ্যান েরকত পাকরন বক� মকন েকরন অথবা 
হয়কতযা েমাধাকনর জন্য আপবন আরও ডচন্তা েরকত 
চান - লোেকষেপ্রে নযা প�খুন। লোয্ ব্যটতি আপনাকে োহায্্য 
েরকেন, অথবা এেজন ববশ্স্ত বনু্ অথবা পবরবাকরর 
েদে্য, আপনাকে এই ববষকয় ডচন্তা েরকত োহায্্য 
েরকত পাকরন।
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আমযার শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযার ওয়যাে্ক শশট

আমযার সমস্যযা - থে সমস্যযাটটr সমযাধযান েরযা থেকত পযাকর, এখযাকন থসটট লেখনু:

প্রততটট সমযাধযাকনর শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযা েী েী?  
এগুকেযা ননকচ লেখনু:

সমযাধযান শটতিমত্তযা দবু্কেতযা বযােযাই েরুন 
(হ্যা/ঁনযা/
হয়কতযা)

ধযাপ 4: এেটট সমযাধযান বযােযাই েরযা
আপনার শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযার ওয়যাে্ক শশকট 
শনাতি েরা এেটি সমযাধযান বাোই েরুন, য্া আপবন 
লোচষ্টা েরকত চান। এেটি েমাধান বাোই েরার েময় 
েতে্ক তার োকথ ডচন্তা েরুন লোয্, আপনার োকে লোচষ্টা 
েরার মকতা েংস্থান আকে বে না, োরণ েংস্থান না 

হক� আরও েমে্যা হকত পাকর। এেটি সমযাধযান বাোই 
েরা হকয় য্াওয়ার পর 26 পৃষ্ায় আপনার প্রবকেম 
সলেভভং [সমস্যযা সমযাধযাকনর] থরের্্ক  ওয়যাে্ক শশকটর 
4 নং ধাকপ এটি প�খুন।

ধযাপ 5: সমযাধযাকনর পনরেল্পনযা েরযা
েমে্যার েমাধাকনর জন্য রোয়ই েতে্ক  পনরেল্পনযা 
েরার রেকয়াজন হয়। আরও লোবশশ অজ্ক নকয্াগ্য এেটি 
েমাধাকনর জন্য আপনাকে লোয্ পদকষেপগুক�া বনকত 
হকব, লোেই েহায়ে পদকষেপ বনকয় ভাবকত হকব। এোিা 
রেকয়াজন হকত পাকর, এমন েংস্থান বনকয়ও আপনাকে 
ভাবকত হকব। উদাহরণস্রূপ, েময়, েহায়তা, অথ্ক, 
েরঞ্াম ইত্যাবদর মকতা েম্পদ এটির অন্তভু্ক তি 
থােকত পাকর। েে� পদকষেপ েুবনবদ্ক ষ্ট, েংযু্তি 
এবং বাস্তবেম্ত হওয়ার ববষয়টি েুবনটচিত েরুন। 
পদকষেপগুক�াকে আরও েুবনবদ্ক ষ্ট েরার জন্য "4 
Ws" বনকয় ভাবক� েহায়ে হকত পাকর:

   েী েরকেন আপবন? উদাহরণস্রূপ, আবম 
আমার ইক�েশরিে লোোম্পাবনকে লোফান েরডে

  লোোথায় আপবন এিা েরকত য্াকছিন?  
উদাহরণস্রূপ, আমার রান্নাঘকর

  েখন এটি েরকত য্াকছিন?  
উদাহরণ স্রূপ, বুধবার ববকে� 3িায়

   লোে থােকবন আপনার োকথ? 
উদাহরণস্রূপ, আবম এো 

এখন 5 নং ধযাকপ আপনার পবরেল্পনা প�খকত 
আপবন ইউর প্রবকেম সলেভভং থরের্্ক  ওয়যাে্ক শশকট 
চক� য্ান: সমযাধযাকনর পনরেল্পনযা।

ধযাপ 6: সমযাধযান থবর েরযার থচষ্টযা েরতে
এরপর, সমযাধযানটট থচষ্টযা েকর আপনযার 
পনরেল্পনযাটট েযাে্কের েরুন! আপনার েমে্যা 
েমাধাকনর লোচষ্টা েরার েময়, আপবন েী েী 
েকরডেক�ন, তা প�কখ রাখা েবত্যই গুরুত্বপূণ্ক এবং 
েমাধান হকয় য্াওয়ার পর য্ত তািাতাডি েম্ভব 
প�খক� ভা� হকব। এটি লোরেড্ক  েরকত 31 পৃষ্ায় 
আপনার পটুটং মযাই প্্যযান অ্যযােশন ওয়যাে্ক শশট 
ব্যবহার েরকত পাকরন। 

লো�ােজন মাকঝ মাকঝ এই ওয়াে্ক বুেটি তাকদর োকথ 
বাইকর বনকয় য্াওয়া েহায়ে বক� মকন েকরন, োরন 
তারা বাোর বাইকর থােকত েমাধান লোবর েরার লোচষ্টা 
েরকত পারকবন, বা অন্য লোোকনা উপায় ব্যবহার েকর, 
লোয্মন - লোনািবুে বা বনকজর লোমাবাই� লোফান ব্যবহার 
েকর এটি লোরেড্ক  েরকত/প�খকত পারকবন। আপনাকে 
আপনার সৃ্বতর উপর বনভ্ক র েকর, আপবন বঠে েী 
েকরকেন, তা েমাধান েরার পর পর প�খক� েহায়ে 
হকব।
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ধযাপ 7: এটট েীভযাকব হকয়কে?
আপনার েমাধান েতিা ভা� োজ েকরকে, তা 
পয্্কাক�াচনা েরার জন্য 41 পৃষ্ায় আপনার পটুটং 
মযাই প্্যযান ইনু্ অ্যযােশন ওয়যাে্ক শশটটট ব্যবহার 
েরুন আপনার েমাধান েতটযা ভযাে েযাজ েকরকে 
তযা পে্কযাকেযাচনযা েরকত এটি আপনাকে েহায়তা 
েরকব। �ষেণীয় লোয্, বেেু েমাধান হয়কতা োজ 
েরকব, হয়কতা এেিু োজ েরকব এবং হয়কতা লোমাকিই 
োজ েরকব না। আপনার পবরেল্পনা য্বদ োজ না 
েকর, তকব এটি খুব হতাশাজনে হকত পাকর। তকব 
বেেু েমে্যা খুব েবঠন এবং তা েমাধাকনর জন্য 
এোবধে পবরেল্পনার রেকয়াজন হকত পাকর। য্বদ 
েমাধানটি োজ েকর, তাহক� আপবন এখাকন য্া 
শশকখকেন তার উপর বভবতি েকর, অন্য উকবেগ এবং 
অনুভূত হওয়া অন্য েমে্যার জন্য নতুন েমাধান ধতবর 
েরার েথা ভাবকত পাকরন। 

অন্যথায়, য্বদ েমাধানটি েমে্যা েমাধাকন োহায্্য 
না েকর, তাহক� আপনার প্রবকেম সলেভভং থরের্্ক  
ওয়যাে্ক বকুের 4 ধযাকপ চক� য্ান এবং অন্য সমযাধযান 
থবর েরকত থচষ্টযা েরযার েেযা নবকবচনযা েরুন। 

মকন রাখকবন: েমাধানটি োজ েরুে বা না েরুে 
- তা বনর্ব্ককশকষ, আপবন য্খনই লোোকনা েমাধান লোবর 
েরার লোচষ্টা েরকবন, তখন েী ধরকনর ববষয় োজ 
েকর এবং েী ধরকণর ববষয় োজ েকর না, লোেগুক�া 
েম্পকে্ক  আপবন শশখকবন। এই েব তথ্য ভাক�া, োরণ 
এটি আপনাকে আরও েমাধান ধতবর েরকত োহায্্য 
েরকত পাকর - য্া ভববষ্যকত হয়কতা োজ েরকব। 

33 পৃষ্ায় রেবক�ম েপ�্ভং ওয়াে্ক শশকি িকমর 
উদাহরণ লোদখকত পাকরন।

   গুরুত্বপণূ্ক
মযাকঝ মযাকঝ থদখকবন, আপনন এমন সব সমস্যযা তচতনিত েকরকেন, থেগুকেযার 
সমযাধযান খবু ব়ে বযা এগুকেযার সমযাধযান েরযা দরুহ হকব বকে মকন হকব। এটট 
স্যাভযানবে এবং প্রত্যযাশশত, নবকশষ েকর েনদ থসগুকেযা এমন থেযান সমস্যযা হয় - 
থেগুকেযা আপনন নেেু নদন েযাবত সমযাধযান েরকত চযাকছেন। 

লোোকনা েমে্যা খুব বি বা দুরহ মকন হক�, লোেই েমে্যা েমাধাকন োহায্্য পাওয়ার উপায় 
ডহোকব লোেটিকে লোভকঙ লোফ�ার বদকে নজর লোদওয়া।

উদাহরণস্রূপ, আপবন হয়কতা আপনার মি্ক কগজ পবরকশাধ েরার লোষেপ্রে অেুববধার 
েমু্খীন হকয়কেন। অথ্ক েম্পবে্ক ত লোোকনা অেুববধা ভাঙ্ার েময়, আপনার ঋণ পবরমাণ, 
আকয়র পবরমাণ এবং আপনার ব্যকয়র মকতা বববভন্ন উপাদান েম্পকে্ক  ডচন্তা েরুন। মাকঝ 
মাকঝ এই ধরকনর েমে্যা েমাধাকনর লোষেপ্রে ববকশষজ্ জ্ানেম্পন্ন অন্য লোেউ োহায্্য েরকত 
পাকরন বে না তা ডচন্তা েরার গুরুত্ব আকে। উদাহরণস্রূপ, েমাকজ থাো এই ববষকয় 
জ্ানেম্পন্ন লোপশাদার বা েংস্থা এবং চ্যাবরটি েংস্থা - য্ারা োহায্্য েরকত েষেম হকত 
পাকরন।

আপনার েমে্যা ভাঙার পবরেল্পনা েরা য্বদ আপনার পকষে েবঠন হয়, তকব আপনাকে 
েহায়তাোরী ব্যটতির োকথ েথা ব�ুন, বতবন হয়কতা আপনাকে োহায্্য েরকত েষেম 
হকবন। 

এেশন ওয়যাে্ক শশকট আমযার পনরেল্পনযা লেলপবদ্ধ েনর

ধযাপ 6: সমযাধযান েরযার থচষ্টযা েরযা
আবম বঠে েী েকরডে?

ধযাপ 7: এটট থেমন থগে, তযা পে্কযাকেযাচনযা েরুন
েমাধানটি েতিা েফ� হকয়কে? েী েী ভা� হকয়কে? েী েী পবরেল্পনায় আনা হয়বন? 
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মকন রযাখকবন,

আপনযার অগ্রগতত পে্কযাকেযাচনযা েরকত এবং আপনযার উকদ্গ ব্যবথিযাপনযার ওয়যাে্ক বেু 
ব্যবহযার েকর থে থেযাকনযা অসনুবধযা েযাটটকয় উিকত সযাহযাে্য পযাওয়যার জন্য আপনন এবং 
আপনযাকে সহযায়তযােযারী ব্যটতির জন্য সমস্যযা সমযাধযাকনর থরের্্ক  রযাখযা অপনরহযাে্ক। 

এোিাও, মাকঝ মাকঝ য্খন লোোকনা েমাধান রেেৃতপকষে েমে্যার েমাধান েকর না, তখন লোেই 
েমাধাকনর বেেু অংশ থােকত পাকর, য্া োকজ �াকগকে বা আপবন েহায়ে বক� মকন েকরকেন। 
রেদতি ওয়াে্ক শশি ব্যবহার েকর লোরেড্ক  রাখক�, ভববষ্যকত হয়কতা এটি আপনার সমস্যযা 
সমযাধযাকনর দষেতা বািাকত আপনাকে েহায়তা েরকব।

থচনেং ইন

আপনন আপনযার সমস্যযা ননকয় েযাজ েরযার সময়, আপনযার 'মযাই টযাইপস অফ প্রবকেম 
ওয়যাে্ক শশট' থেকে আপনযার সমযাধযান েরযা সমস্যযাগুকেযা বযা থেগুকেযা আপনযাকে আর 
উতদ্গ্ন েকর নযা, থসগুকেযা মকুে থদওয়যা জরুনর। মকন রাখকবন, অন্যান্য েমে্যা েমাধাকনর 
তু�নায় বেেু েমে্যা েমাধাকন লোবশশ েময় �াগকত পাকর এবং তাই 'মযাই টযাইপস অফ প্রবকেম 
ওয়যাে্ক শশকট' লোবশশ েময় ধকর থােুন। প্রোগ্াকমর লোশকষ আপবন লোদখকত পারকবন, েীভাকব 
আপবন আপনার জীবকনর বববভন্ন েমে্যা এবং েংেি 
লোমাোকব�া েরকত লোপকরকেন।

টমের সেস্যযা সেযাধযামনর থর্কর্কে
ধযাপ 1: সমযাধযানকেযাগ্য এেটট গুরুত্বপণূ্ক সমস্যযা তচতনিত েরুন।
আপবন েী ধরকণর েমে্যা েমাধাকনর লোচষ্টা েরকত চান?

আবম ভসভভ ঘোলখা জানন না

ধযাপ 2: সম্যাব্য সমযাধযান তচতনিত েরুন
েম্ভাব্য েমাধান েী?

1.  ঘোচষ্া েকর এেনট ললকখ ঘোফলল!
2.   আমার ভসভভ ললখকে সাহায্যা ঘোপকে ঘোোন সংস্া খুঁকজ ঘোির েবর।
3.   েীভাকি এেনট CV ললখকে হ়, ঘোস সম্পকে্ব  বেছু ধারণা ঘোপকে আমার এলাো় োজ েকরন, এমন 

ঘোোকনা িনু্র সাকে আলাপ েবর।
4.  চােবরর পরামে্ব দানোরী ওক়িসাইট ঘোেকে ভসভভর এেনট ঘোটমকলেট ি্যিহার েবর।
5.  এেনট ভসভভ ঘোলখার ি্যাপাকর সাহায্য েরকে আমার স্তীকে অনকুরাধ েবর। 

ধযাপ 3: শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযা
ববকবডচত রেবতটি েমাধাকনর জন্য এগুক�া প�খকত 28 পৃষ্ায় আপনার শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযা সম্পনে্ক ত 
ওয়যাে্ক শশট ব্যবহার েরুন। 

ধযাপ 4: এেটট সমযাধযান বযােযাই েনর
আবম েী েমাধান েরার লোচষ্টা েরকত য্াবছি?

আমার ভসভভ ঘোলখা় সাহাকয্যর জন্য ঘোোন সংস্া খুঁকজ ঘোির েবর।

ধযাপ 5: সমযাধযাকনর পনরেল্পনযা েনর 
আমার রোতে েমাধান রেকয়াগ েরার জন্য আবম েী েী পদকষেপ অনুেরণ েরব? লোয্মন, েী, েখন, োর োকথ, 
লোোথায়? আমার েী েী েংস্থাকনর রেকয়াজন? আমাকে েী েী ধাপ অনুেরণ েরকত হকব? 

1.  েম্ম্পউটার ি্যিহার েকর োজ েরার জন্য বেছু সম় ঘোির েকর ঘোনই এিং ইন্ারকনট অনসুন্ান েরকে 
ও এেনট যোযে সংস্া খুঁকজ ঘোপকে সাহায্য পাও়ার জন্য বেছু েব্দ ঘোিকছ ঘোনই - ঘোযগুকলা আবম ি্যিহার 
েরকে পারি।

2. সংস্ার সাকে এেনট অ্যাপক়ন্কমন্ িুে েবর।
3. আবম সংস্াকে ঘোয সি প্রশ্ন লজজ্াসা েরকিা, ঘোসগুকলা ললকখ ঘোনই।
4. আবম ঘোয পকদ চােুরী েকরনছ, ঘোসই পকদর েী েী দান়ত্ব পালন েকরনছ, ো ললকখ ঘোনই।
5.  আবম ঘোলােজকনর সাকে ঘোফাকন েো িলার সম় উববিগ্ন হক় পবর, োই আমাকে সাহায্য েরকে আমার 

স্তীকে িলল। 
ধযাপ 6: সমযাধযানটট থচষ্টযা েরুন 
আপবন য্া েকরকেন, তা এেটি ডাকয়বরকত প�কখ রাখকত 31 পৃষ্ায় আপনার পটুটং মযাই প্্যযান ইনটু অ্যযাে-
শন ওয়যাে্ক শশটটট ব্যবহার েরুন।  

ধযাপ 7: এটট থেমন থগে, তযা পে্কযাকেযাচনযা েরুন
আপনার েমাধান েতিা ভাক�া োজ েকরকে, তা পয্্কাক�াচনা েরার জন্য 31 পৃষ্ায় পটুটং মযাই প্্যযান ইনু্ 
অ্যযােশন ওয়যাে্ক শশট ব্যবহার েরুন 
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আেযার শক্তিেত্যা এবং দুবকেেেযার ও়েযা্ককে শশট টমের পুনটং েযাই প্্যযান ইনটু এ্কশন ও়েযা্ককে শশট আেযাম্ক 
সযাহযা�্য ্করমে পযামর।আমযার সমস্যযা

আবম ভসভভ ঘোলখা জানন না

প্রততটট সমযাধযাকনর শটতিমত্তযা এবং দবু্কেতযা েী েী?  
এগুকেযা ননকচ লেখনু:

সমযাধযান শটতিমত্তযা দবু্কেতযা বযােযাই 
েরুন 

(হ্যা/ঁনযা/
হয়কতযা)

ঘোচষ্া েকর এেনট ললকখ 
ঘোফলল!

আমাকে এনট েরকে হকি, হ়কো োই 
আমার ঘোচষ্া েরা উনচে, এর ফকল 

আবম ননকজকে অিাে েকর বদকে পাবর।

আবম আকে এনট েরার ঘোচষ্া 
েকরনছ, বেন্তু আবম শুধু আত্মহারা 
হক় যাই। আবম সভে্যই বেছু পে-

ননকদ্ব েনা প্রক়াজন। 

না 

আমার ভসভভ ললখকে 
সাহায্যা ঘোপকে ঘোোকনা 
সংস্া খুঁকজ ঘোির েবর।

এেনট ঘোপোদার সংস্া জানকি েী 
েরকে হকি এিং ননক়ােেে্ব ারা েী 

চান। োরা যুভতিসংেে পরামে্ব ঘোদকি।

েকি ননকি্বাকধর মে ঘোোনাকি - 
এরূপ ভুল প্রশ্ন েরি িকল আবম 
ভ় পাচ্ছি এিং আবম ঘোয চােবর 
েকরনছ, ঘোস সম্পকে্ব  েী িলি, ঘোস 
বিষক় আমার ঘোোন ধারনা না 

োো়ও আবম ভীে।

হ্াঁ

বেভাকি এেনট ভসভভ 
[CV] ললখকে হ়, ঘোস 
সম্পকে্ব  বেছু ধারণা 

ঘোপকে আপনার এলাো় 
োজ েকরন, এমন 

এেজন িনু্র সাকে েো 
িলনু।

আবম ঘোয ভূবমো এিং দান়ত্ব পালন 
েকরনছ, ঘোস ি্যাপাকর বিে েীভাকি 

ললখকে হ়, ো োরা জানকি। োকদর 
োকছ ললখা ভসভভ োেকে পাকর, যা 

ঘোপকল আমার বদো ঘোপকে সাহায্য হকি।

আবম ভসভভ ললখা জানন না ঘোোনাকে 
ননকি্বাকধর মকো লােকি।

 হ্াঁ

চােবরর পরামে্ব 
দানোরী ওক়িসাইট 
ঘোেকে ভসভভর এেনট 

ঘোটমকলেট ি্যিহার েবর।

আমাকে বিে েী ধরকণর বিষ় আমার 
ভসভভকে ললখকে হকি, ো ভসভভর এেনট 

ঘোটমকলেট আমাকে প্রদে্বন েরকি।

আবম জানন এেনট ভসভভ ঘোেমন হও়া 
উনচে, বেন্তু এনট আমাকে আমার 

ভূবমো ি্যাখ্যা েরকে সাহায্য েরকি 
না।

না

এেনট ভসভভ ঘোলখার 
ি্যাপাকর সাহায্য েরকে 
আমার স্তীকে অনকুরাধ 

েবর।

এই ধরকনর বিষক় আমার স্তী আসকলই 
ভাকলা। ঘোস জাকন আবম আমার পুরাকনা 
চােবরকে েী েরোম। আমাকে ঘোোকনা 
অপবরনচে ঘোলাকের সাকে েো িলকে 

হকি না িা ঘোোনকে ননকি্বাকধর মে 
লােকি না।

ইভেমকধ্য আমার সাকে আমার স্তীর 
অকনে ধধয্বচু্যভের �টনা �কটকছ, 
োই আমাকদর হ়কো আকরেনট 
ঝেড়া হক় ঘোযকে পাকর। আমাকে 

ননকজ ননকজ আরও অকনে বেছু 
েরকে হকি।

 হ়কো

ধযাপ 6: সমযাধযান েরযার থচষ্টযা েরযা
আনম নিে েী েকরতে?

ক্রমানসুাকর আমার ভসভভ পাও়ার আোংখা সম্পকে্ব  আবম আমার স্তী ঘোক়্াকরর সাকে েো িকলনছ। ঘোস 
সভে্যই সহা়ে নছল, োই আমরা িকস ইন্ারকনকট এেনট সংস্া অনসুন্ান েরার লকষ্্য প্রক়াজনী় বেছু 
পকদর এেনট োললো ললকখ ঘোফলল। এছাড়া আমার পুরাকনা চােবরকে আবম ঘোয দান়ত্ব পালন েকরনছ, ঘোস 
ি্যাপাকরও বেছু বেছু ভুবমোর বিষ় ললকখ ঘোনই। ঘোস িকল ঘোয, ঘোস এই সম় সাহায্য েরকে ঘোপকর খুবে, 
োরণ েীঘ্রই চােবর পাও়া অপবরহায্ব। 

িাচ্ারা �ুমাকনার পর, আমরা বেছু সংস্ার ঘোখাঁজ ঘোপকে অনসুন্ান েবর, একে ‘ন্যােনাল ে্যাবর়ার সার্ভ্ব স’ 
সভে্যই সহা়ে িকল মকন হ়। অনলাইকন োকদর োকছ অকনে েে্য রক়কছ, োকে আবম অভভভূে। েকি 
আবম লষ্্য লকরনছ ঘোয, োরা আপনাকে আপনার ভসভভ ললখকে সাহায্য েরার জন্য ঘোফাকন আকলাচনা েকর। 
এনটকে এেনট ভাকলা বিেল্প বহকসকি আবম ভসদ্ান্ ঘোনই। রাকে 10 টা পয্বন্ পরামে্বদাোকদর ঘোফাকন পাও়া 
যা়, োই আবম এেনট ঘোফান েকর োকদর সাকে সাষ্াৎোকরর এেনট োবরখ ননধ্বারণ েকর ঘোফলল। 

ধযাপ 7: এটট থেমন থগে, তযা পে্কযাকেযাচনযা েরুন
েমাধানটি েতিা েফ� হকয়কে? েী েী ভাক�া হকয়কে? েী েী পবরেল্পনায় আনা হয়বন? য্বদ লোোকনা ববষয় 
পবরেল্পনায় না লোনওয়া হয়, তকব এখান লোথকে বে এমন লোোকনা বেেু শশকখকেন, য্া অন্য েমাধাকনর লোষেপ্রে 
জানাকনা য্াকব? 

আবম মকন েবর, সভে্যই এনট ভাল োজ হক়কছ। আবম োকদর েল েকর আমার যেগুকলা প্রশ্ন 
রক়কছ, ো লজজ্াসা েরার জন্য আবম আকে ঘোেকে ললকখ রাখকে পারি ঘোজকন স্াছিন্দ্য ঘোিাধ 
েরনছ। এছাড়া আমাকে সহা়ো েরার জন্য ঘোক়্ার আমার পাকে রক়কছ িকলও আবম অকনে 
ঘোিবে স্াছিন্দ্য ঘোিাধ েরনছ। আবম পকরর সপ্াকহ োকদর সাকে ঘোফাকন এেনট অ্যাপক়ন্কমন্ 
িুে েকরনছ, এনট খুিই চমৎোর হক়কছ এিং আবম আো েরনছ ঘোয, এনট আমাকে এেনট নেুন 
চােবর খুঁকজ ঘোপকে সাহায্য েরার প্রেম পদকষ্প। পকরর িার আবম যাকে আমার ননকজর দইু 
পাক় দাঁড়াকে পাবর, ো আমাকে ননশ্চিে েরকে হকি।
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সমস্যযা থেকে সমযাধযান [ফ্রম প্রবকেম টু সলেউশন্স]

পে্কযায় 5: 
ওয়যানর টযাইম

এমননে সমস্যযার সমযাধযান নযা হকে, এ নবষকয় তচন্তযা নযা েরযা েনিন হকত 
পযাকর। উকদ্গ এমন এেটট নবষয়, েযা দদনতদিন তভনত্তকত সবযাই ভুকগ 
েযাকে। তকব েখনও েখনও উকদ্গ ননকজই এেটট সমস্যযা হকয় ওকি, এবং 
আমযাকদরকে অন্যযান্য েযাজ েরযার পে থদখযায়। রোয়ই লোয্ েমে্যাগুক�া 
েমাধান েরা য্ায় না, তা হ� ভববষ্যকত ঘিকত পাকর এমন বেেু োল্পবনে 
উকবেগ, লোয্মন "আমার জীবনেঙ্ী য্বদ আমাকে লোেকি চক� য্ায়?" অথবা 
"য্বদ মহােিকে লোোকনা দুঘ্কিনা ঘকি এবং আমার োকজ লোয্কত লোদবর হয়?" 

য্বদও এই েমস্ত আনুমাবনে উকবেগগুক�া দূর েরার 
জন্য েরার জন্য লোচষ্টা েরা গুরুত্বপূণ্ক, তকব তা েরার 
লোচকয় ব�া েহজ! তকব ওয়াবর িাইম [উকবেকগর েময়] 
নামে এেটি েমাধান বনধ্কারণ েকর লোরকখ বেেু লো�াে 
তাকদর উকবেগ বনরেকন োহায্্য লোপকয়কেন। ওয়াবর 
িাইম আপনাকে আপনার অনুমান বনভ্ক র উকবেগ 
েম্পকে্ক  ডচন্তা েরার েময় পবরেল্পনা েরার েুকয্াগ 
লোদয়, তকব এগুক�া য্াকত আপনার জীবকনর উপর 
বনয়ন্ত্রন আকরাপ না েরকত পাকর, লোেজন্য এেটি 
বনবদ্ক ষ্ট েময় বনধ্কারণ েকর রাখকত হকব। এই ধরকনর 
উকবেগ দূর েরকত আপনাকে োহায্্য েরার জন্য বনকনে 
বটণ্কত 3টট ধযাপ অনুেরণ েরার লোচষ্টা েরুন।

য্াইকহাে, মকন রাখা জরুরী লোয্, আপবন হয়কতা 
এমন এেটি েমে্যা বনকয় ডচটন্তত, য্ার এেটি বাস্তব 
েমাধান রকয়কে আপবন য্বদ বনকজ এমন লোোন েমে্যা 
বনকয় উডবেগ্ন হন - লোয্টির ববষকয় বেেু েরা লোয্কত 
পাকর, তাহক� 4 নং পে্কযাকয়র সমস্যযা সমযাধযান বদকয় 
োজ েরুন এবং সমস্যযা সমযাধযাকনর 7টট ধযাকপর 
মধ্য নদকয় েযান। এ ব্যাপাকর েহায়তা লোপকত পূকব্কর 
আক�াচনা অনুয্ায়ী ওয়াে্ক শশি ব্যবহার েরুন।

পদকষেপ 1: ওয়যানর টযাইম [উকদ্কগর 
সময়] ননধ্কযারণ েরুন
আপনার োল্পবনে উকবেগ েম্পকে্ক  ডচন্তা েরার জন্য 
আপবন রেবতবদন বেেু েময় আ�াদাভাকব বনধ্কারণ 
েকর রাখার েথা ভাবুন। লো�ােজন রোয়ই জানান লোয্, 
20 বমবনটিই য্কথষ্ট েময়। তকব আপবন য্খন শুরু 
েরকবন, তখন আপবন আপনযার উকদ্কগর জন্য 

েতটুেু সময় ননধ্কযারণ েরযা প্রকয়যাজন হকব, তার 
লোেরা ববচারে আপবনই হকবন। ডচন্তা েরার জন্য 
এেটি বনধ্কাবরত েময় থােক�, আপবন আপনার 
অনুমান বনভ্ক র উকবেগ বনকয় ভাবকত পারকবন। এর 
ফক� আপনার বদকনর অবশশষ্ট েমকয় আপবন য্া 
েরকেন, তার উপর আপনার উকবেগ খুব লোবশশ রেভাব 
লোফ�কত পারকব না, একত আপনার উপর আপনযার 
ননয়ন্ত্রণ েরযার অবথিযা আবযার নফকর আসকব। 
আপবন জাকনন লোয্, আপনার েুরটষেত েময় আকে - 
এ েময় আপবন আপনার উকবেগ বনকয় শুধু ভাবকত 
পারকবন এবং অন্য বেেু েরকত হকব না। আপবন 
এেটি য্থায্থ েময় বনধ্কারণ েরার পর, আপনযার 
ওয়যানর টযাইকমর ওয়যাে্ক শশকট এটি প�খুন।

ওয়যানর টযাইম ননধ্কযারকণর জন্য 
উত্তম পরযামশ্ক ওয়যানর টযাইম 
[উকদ্গ ননকয় ভযাবযার সময়]
আপনযাকে নবরতি নযা েরযার জন্য অন্যকদর 
জযাননকয় নদন
শযান্ত এবং মকনযাকেযাগ নবনষ্টেযারী থিযান থেকে 
আেযাদযা হকয় নীরব থিযান থবকে ননন।
আপনযার থফযান বন্ধ রযাখনু 
আপনযার ঘমুযাকনযার সমকয়র খবু েযােযােযাতে 
সমকয় ওয়যানর টযাইম ননধ্কযারণ েরকবন নযা।
এে সপ্যাহ আকগ থেকে আপনযার ওয়যানর 
টযাইকমর পনরেল্পনযা েরুন।

আমযার ওয়যানর টযাইম ওয়যাে্ক শশট [উকদ্কগর সমকয়র 
েম্কপরে]
ওয়যানর টযাইম [উকদ্গ ননকয় ভযাবযার সময়]

আমযার ননধ্কযানরত ওয়যানর টযাইম হকেযা:

আমযার েযাল্পনন উকদ্গ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



38 39

সমস্যযা থেকে সমযাধযান [ফ্রম প্রবকেম টু সলেউশন্স]

পদকষেপ 3: আপনযার ওয়যানর টযাইম
বদকনর লোব�া আপনযার ওয়যানর টযাইকমর ওয়যাে্ক শশকট 
আপবন লোয্ উকবেগগুক�া প�কখ লোরকখকেন, তা আপনার 
বনধ্কাবরত ওয়যানর টযাইকম পাঠ েরুন। তারপর 
আপনার উকবেগ েম্পকে্ক  ডচন্তা েরার জন্য আপনার 
ওয়াবর িাইম ব্যবহার েরুন।

আপবন আপনার প�শখত উকবেকগর ববষয় বনকয় োজ 
েরকত আোর পর, বদন লোশকষ আপবন েখনও েখনও 
লোদখকত পাকবন লোয্, এই উকবেগগুক�ার মকধ্য বেেু 
উকবেগ আপনার জন্য আর উকবেগজনে নয়, অথবা 
এগুক�া আপনা আপবন েমাধান হকয় লোগকে। ববষয়টি 
য্বদ এরূপ হয়, তকব এই লোষেপ্রে এগুক�া বরাবর এেটি 
�াইন এঁকে রাখুন। 

বেন্তু, য্বদ আপবন লোদখকত পান লোয্, আপবন লোয্ 
উকবেগগুক�া প�কখ লোরকখকেন, লোেগুক�ার বাস্তবেম্ত 
েমাধান আকে, তাহক� এটি আপনার উকদ্কগর 
ধরকণর ওয়যাে্ক শশকট গুরুত্বপণূ্ক তহসযাকব থেযাগ 
েরুন এবং সমযাধযান েরযা থেকত পযাকর ে�াকম 
লোনাি েরুন। তারপর আপবন এই েমে্যা েমাধান 

েরার জন্য আপনার 'মযাই প্রবকেম সেতভং থরের্্ক  
ওয়যাে্ক শশট' [আমযার সমস্যযা সমযাধযাকনর থরের্্ক  
ওয়যাে্ক শশট] ব্যবহার েরকত পারকবন। আপবন য্বদ 
টেদ্ধান্ত লোনন লোয্, আপবন এই রেটক্য়ায় োজ েরকত 
চান, তকব নতুন েমে্যাগুক�া েমাধান েরকত শুরু 
েরার আকগ, আপবন ইকতামকধ্য য্া শশকখকেন, তা 
ব্যবহার েরুন। 

োয্্কেরভাকব ওয়যানর টযাইম ব্যবহার েরার জন্য 
েময় বনন এবং অনুশী�ন েরুন। বেন্তু, েমকয়র 
পবরক্মায় আপবন আপনার বনত্য বদকনর লোয্ উকবেগ 
রকয়কে, তার রেভাব েমাকত এটিকে এেটি দরোরী 
লোেৌশ� রূকপ লোপকত পাকরন। আপবন য্খন ওয়যানর 
টযাইম লোবশশ লোবশশ েকর ব্যবহার েরকত শুরু েরকবন, 
তখন আপবন ওয়াবর িাইকমর জন্য রেবতবদন বনধ্কাবরত 
েমকয়র পবরমাণ হ্াে েরকত েষেম হকত পাকরন। 
েমকয়র োকথ োকথ আপনার ওয়যানর টযাইকমর আর 
রেকয়াজন নাও হকত পাকর, তকব এটি এমন এেটি 
ববষয়, লোয্টি বনকয় আপনার োজ েরার �ষে্য থাো 
উডচত।

পদকষেপ 2: আপনযার উকদ্গ লেখনু
ওয়যানর টযাইম বনধ্কারণ েরক�ই বদকনর লোব�ায় 
অগত্যা আপনার মাথায় উকদ্গ আসযা বন্ হকব না। 
তাই এভাকব য্বদ মাথায় উকবেগ আকে, তকব লোেগুক�া 
আপনার ওয়যানর টযাইকমর ওয়যাে্ক শশকট প�কখ 
রাখুন এবং আপনার বনধ্কাবরত উকবেকগর েময় পয্্কন্ত 
লোেগুক�া আ�াদা েকর রাখুন। আপবন এখন পয্্কন্ত 
এই উকবেগগুক�াকে গুরুত্ব েহোকর বনকছিন, োরণ 
আপবন আপনার বনধ্কাবরত ওয়াবর িাইকম এগুক�ার 
োকে বফকর আেকবন। তকব, লোেগুক�া প�কখ এেপাকশ 
রাখক� আপনার চ�মান োকজর উপর এগুক�ার 
রেভাব েমাকত োহায্্য েরকত পাকর।

আপবন আপনার উকবেকগর ববষয় লো�খার পর, 
আপবন লোেই েমকয় য্া েরডেক�ন, তার উপর আবযার 
থফযােযাস েরার লোচষ্টা েরুন। েখনও েখনও য্বদ 

পনুরযায় থফযােযাস েরা আপনার জন্য মুশবে� হয়, 
তকব আপবন আকগ য্া েরডেক�ন, তা লোথকে বভন্ন বেেু 
েরক� োহায্্য হকত পাকর। মকন রাখকবন, আপবন 
আপনার ওয়াবর িাইম আ�াদা েকর পরবত্ক ী েমকয়র 
জন্য বনধ্কারণ েকর লোরকখকেন, তাই আপাতত "উকবেগ 
দূর েরার" লোচষ্টা েরুন। আপবন এটিকে উকপষো 
েরকেন না - শুধুমারে ওয়যানর টযাইম পয্্কন্ত বব�ববেত 
েরকেন, তখন তাকত আপবন আপনার েমূ্পণ্ক 
মকনাকয্াগ বদকত পারকবন!

রেথম রেথম উকদ্কগর সময় ব্যবহার েরার ববষকয় 
েডন্দহান হওয়া স্াভাববে। তকব অকনে লো�াকের জন্য 
এটি েবত্য েবত্য েহায়ে রূকপ লোদখা লোগকে, তাই এটি 
আপনাকে আপনার উকবেগ বনয়ন্ত্রকণ রাখকত োহায্্য 
েরকত পাকর। 

     গুরুত্বপণূ্ক
নদকনর থবেযা আপনন থে উকদ্গগুকেযা লেকখ রযাকখন, তযা থেবে অনমুযান ননভ্ক র উকদ্গ 
নযাও হকত পযাকর। 

এগুক�া এরূপ উকবেগ হকত পাকর, য্ার এেটি বাস্তবানুগ েমাধান আকে - তাই এগুক�া 
এমন েমে্যা, য্া েমাধান েরা লোয্কত পাকর। য্াইকহাে, আপবন য্খন পকর আপনার 
বনধ্কাবরত ওয়যানর টযাইকম আেকবন, তখন আপবন লোয্ উকবেগগুক�া প�কখ লোরকখডেক�ন - 
তখন লোেগুক�া পিকবন এবং এগুক�া য্বদ এমন লোোকনা েমে্যা হয় - লোয্ েমে্যার বাস্তব 
েমাধান আকে তাহক� 4 নং পে্কযাকয়র সমস্যযা সমযাধযান বদকয় োজ েরুন এবং সমস্যযা 
সমযাধযাকনর 7টট ধযাকপর মধ্য নদকয় েযান। এ ব্যাপাকর েহায়তা লোপকত পূকব্কর আক�াচনা 
অনুয্ায়ী ওয়াে্ক শশি ব্যবহার েরুন।

পনুরযায় থফযােযাস েরযার জন্য উত্তম পরযামশ্ক
মকন রযাখকবন, পরবত্ক ী সমকয়র জন্য আপনযার ওয়যানর টযাইম ননধ্কযানরত আকে।
বত্ক মযাকনর প্রতত মকনযাকেযাগ নদন। উদযাহরণস্রূপ, আপনন থেযান েযাজ বযা েযাে্কেেযাপ েরযার সময় 
আপনযার মকন উকদ্গ চকে আকস।
আপনন েনদ বত্ক মযাকনর প্রতত মকনযাকেযাগ থদওয়যা েনিন বকে মকন েকরন, তকব আপনন থে েযাজটট 
েরকেন, তযাকত আপনযার ইত্রিয় ব্যবহযার েকর মকনযাননকবশ েরুন। আপনন েনদ রযান্নযা েকরন, তকব 
খযাবযাকরর গন্ধ বযা খযাবযার রযান্নযার শকদের নদকে মকনযাকেযাগ নদন। 
আপনন থে েযাজটট েরকেন, তযাকত পনুরযায় ননকয়যানজত হওয়যা েনদ খবু েনিন হয়, তকব এেটট তভন্ন 
েযাকজ ননকয়যানজত হওয়যার থচষ্টযা েরুন। 
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সথুি েযােযার টুেনেট

এখন, এই ওয়াে্ক বুেটি ব্যবহার েরার েময় আপবন লোয্ োয্্কে�াপ, লোেৌশ� 
বা ে�া-লোেৌশ�কে েহায়ে বক� মকন েকরন, তা প�খকত বনকচর আমার েুস্থ 
থাোর িু�বেিটি [মাই লোটেবয়ং ওকয়� িু�বেি] ব্যবহার েরুন৷ আপবন য্বদ 
ভববষ্যকত আপনার ববষাদ বা ববষণ্ণতা বনকয় মুশবেক� পকিন, তকব আপবন 
পুনরায় মাই লোটেবয়ং ওকয়� িু�বেি ব্যবহার েরকত পাকরন। 

মকন রযাখকবন; অল্প েমকয়র জন্য স্াযু় চাপ, ববষাদ, 
মনঃেষ্ট, মম্কপীিা, ববমষ্ক বা ক্াটন্ত লোবাধ েরা েমূ্পণ্ক 
স্াভাববে। বেন্তু, আপবন য্বদ বেেু বদকনর জন্য 
এগুক�া অনুভব েকরন এবং আপনার ধদনডন্দন 
জীবনয্াপকন এগুক�া রেভাব লোফ�কত শুরু েকর, 
তাহক� বেেু এেিা েরা আপনার জন্য গুরুত্বপূণ্ক 
হকত পাকর। 

এই ওয়যাে্ক বকুে আপনন থে েেযা-থেৌশে 
শশকখকেন - তযা নবগত পকব্ক েযাজ েকরকে, 
তযাই আবযার এগুকেযা েরযা থেকত পযাকর।

সথুি েযােযা

আশা েবর গত েকয়ে েতোহ ধকর আপবন আপনার লোমজাকজর উন্নবত লোদখকত 
শুরু েকরকেন এবং আপনার েমে্যা এবং েংেকির বাস্তব েমাধান খঁুকজ লোবর 
েরকত েষেম হকয়কেন। 

তাই ভববষ্যকত েুস্থ থােকত এই ওয়াে্ক বুকে আপবন 
লোয্ লোেৌশ�গুক�া শশকখকেন, তা আপনার ধদনডন্দন 
জীবকনর অংশ ডহোকব অনুশী�ন েরা গুরুত্বপূণ্ক।

এজন্য ওয়াে্ক বুকের মাধ্যকম োজ েরার েময় 
আপনার জন্য ববকশষভাকব েহায়ে, এমন ববষয়গুক�া 
েম্পকে্ক  ডচন্তা েরক� উপোরী হকত পাকর। 

েী েী েষেণ এবং উপসগ্ক থদখযা নদকে 
ইনঙ্ত পযাওয়যা েযায় থে, আপনন নবষযাদ 
বযা নবষণ্ণতযা অনভুব েরকেন? 
ওয়াে্ক বুকের শুরুকত আপবন শারীবরে অনুভূবত, 
আকবগ, ডচন্তাভাবনা এবং আচরকণর ববষয় প�কখকেন, 

লোয্গুক�ার পবরপ্রেটষেকত আপবন অনুভব েকরন লোয্, 
আপবন উডবেগ্ন এবং দুটচিন্তাগ্স্থ। ভববষ্যকত, এগুক�া 
সতে্ক ীেরণ তচনি ডহোকব োজ েরকত পাকর, য্ার 
ফক� আপবন বুঝকবন লোয্, আপবন আবার ববষণ্ণতা 
অনুভব েরকেন। অতএব আপবন েতে্ক ীেরণ ডচনি 
েম্পকে্ক  েকচতন হকত, এেটি সতে্ক ীেরণ তচকনির 
ওয়াে্ক শশি পূরণ েরা আপনার জন্য েহায়ে হকত 
পাকর। েুতরাং, আপনযার সতে্ক ীেরণ তচকনির 
সনযাতি েরকত ওয়যাে্ক বকুের শুরুকত আপবন লোয্ 
দষু্টচত্ক্র ওয়যাে্ক শশটটট পূরণ েকরকেন, তা এেবার 
পুনরায় লোদখুন। তারপর এটি ব্যবহার েকর বনকনের 
'মযাই ওয়যানন্কং সযাইন ওয়যাে্ক শশটটট' [আমযার 
সতে্ক তযা তচকনির ওয়যাে্ক শশটটট] পরূণ েরুন। 

'মযাই ওয়যানন্কং সযাইন ওয়যাে্ক শশট  
[আমযার সতে্ক ীেরণ তচকনির ওয়যাে্ক শশট]
আমযার শযারীনরে অনভূুতত

আমযার ভযাবনযা

আমযার মন

আমযার আচরণ

আমযার ভযাকেযা েযােযার টুেনেকটর ওয়যাে্ক শশট
থেযান েযাে্কক্ম আমযাকে ভযাকেযা থবযাধ েরকত সযাহযাে্য েকরকে?

এই ওয়যাে্ক বকুের মযাধ্যকম েযাজ েকর আনম েী েী দষেতযা অজ্ক ন েকরতে?

এই েযাে্কেেযাপ, দষেতযা এবং থেৌশেগুকেযা অনশুীেকন রযাখকত আমযাকে েী সযাহযাে্য েকরকে?
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সমস্যযা থেকে সমযাধযান [ফ্রম প্রবকেম টু সলেউশন্স]

থচনেং ইন 

আপবন এই ওয়াে্ক বুেটি লোশষ েরার োকথ োকথ ওয়াে্ক বুেটি বনয়বমত 
লোদখার জন্য েময় বনধ্কারণ েরক� ভা� হকব, এোিা আপনার উকবেগ 
এবং দুটচিন্তা আপবন েতিা েফ�ভাকব োম�াকছিন, তা লোদখকত এটি 
েহায়ে হকত পাকর।

ববগত পকব্ক লোয্ োয্্কে�াপ আপনাকে োহায্্য 
েকরকে এবং লোেগুক�াকে আপবন আপনার 
ধদনডন্দন জীবকনর এেটি অংশ েকর তু�কেন - 
লোেই চচ্ক া অব্যাহত রাখা বনটচিত েরকত, আপবন 
বনয়বমত েকয়ে েতোহ এই পুস্তেটিকত প্রকবশ 
েরকে উপোর লোপকত পাকরন। 

বেেু লো�াে রোথবমেভাকব প্রটট সপ্যাকহ 
ওয়াে্ক বুেটি পিক� েহায়ে হয় বক� মকন 
েকর – ববকশষ েকর ওয়াে্ক বুে ব্যবহার েরার 
েময় য্বদ আপবন োতোডহে োকপাি্ক  লোেশকন 
থােক� এই ওয়াে্ক বুে লোদখা েহায়ে হকব। তকব 
েমকয়র পবরক্মায়, বেেু লো�াে এটি ব্যবহাকরর 
টফ্রকোকয়র্ন্স েমাকত লোপকরকেন। আবারও ব�ডে, 
আপবন আপনার বনয়ন্ত্রকণ থােকবন এবং লোোন 

ব্যবস্থাটি আপনার োকে েবকচকয় েহায়ে বক� 
মকন হকব, তা জানার লোেরা ব্যটতি হকছিন আপবন 
বনকজ। 

আগামী েতোহ বা মােগুক�াকত আপবন আপনার 
'মযাই থচে-ইন ওয়যাে্ক শশটটট ব্যবহার েরকত 
পাকরন।

আগামী েতোহগুক�াকত বনয়বমতভাকব আপনার 
থচে-ইন ওয়যাে্ক শশট ব্যবহার েরার জন্য 
এেটি লেখখত প্রততশ্রুতত বদকয় রাখক�, 
উপোর হকত পাকর এবং আগামী েতোহ এবং 
মােগুক�াকত আপবন বনয়বমতভাকব বনকজ বনকজ 
লোচে-ইন েরার েম্ভাবনা উজ্জ্ব� থােকব। এই 
লেখখত অঙ্ীেযার েরকত আপবন বনকচর ফাঁো 
স্থান ব্যবহার েরকত পাকরন:

থচে-ইন েরযার জন্য আমযার ননকজর সযাকে ননকজর লেখখত প্রততশ্রুতত:

আনম ননকজ ননকজ থচে-ইন েরব প্রতত  ................................................................................................  পরবত্ক ী 

  ....................................................................................  সপ্যাকহর জন্য। 

আমযার থচে-ইন ওয়যাে্ক শশট
এই ওয়যাে্ক বেু শুরু েরযার সময় আমযার মকন থে ভযাবনযা তেে, আনম নে থসইরূপ থেযাকনযা তচন্তযা 
অনভুব েরতে?

এই ওয়যাে্ক বেু শুরু েরযার সময় আমযার মকন থে আকবগ তেে, আনম নে থসইরূপ থেযাকনযা 
আকবগ অনভুব েরতে?

এই ওয়যাে্ক বেু শুরু েরযার সময় আমযার থে শযারীনরে অনভূুতত তেে, আনম নে থসইরূপ থেযাকনযা 
শযারীনরে অনভূুতত অনভুব েরতে?

আনম নে থসইরূপ থেযাকনযা আচরণ আবযার েমকবশশ শুরু েকরতে, েযা ইনঙ্ত নদকত পযাকর থে 
আনম আবযার সংেটময় অসনুবধযা অনভুব েরতে?

আমযার অসনুবধযাগুকেযা েযাটটকয় উিযার জন্য আমযাকে েী েরকত হকব, েযাকত আনম আবযার 
ননকজকে ননকজ ননয়ন্ত্রণ েরকত পযানর?



থেখে 
প্রকফসর পে ফযারযান্ড [Professor Paul 
Farrand], বক্বনে্যা� এডুকেশন লোডকভ�পকমন্ 
অ্যাডে বরোচ্ক  (টেইডডএআর)-এর মকধ্য লোপাি্ক কফাপ�ও 
হকছি লো�া-ইনকিনটেটি েগবনটিভ ববকহবভওরা� 
লোথরাপপ (এ�আইটেববটি)-এর পবরচা�ে; একসেিার 
ববশ্ববদ্যা�কয়র মকনাববজ্ান ববভাগ। তার ডচবেৎো 
এবং গকবষণায় রেধান আগ্হ হক�া এ�আইটেববটি 
[LICBT], ববকশষ েকর প�শখত স্-েহায়ে ববন্যাকে। 
শারীবরে স্াস্থ্য েমে্যার েমু্খীন ব্যটতিকদর বনকয় তার 
গকবষণা এবং বক্বনো� রে্যােটিকের উপর বভবতি 
েকর, প� ববষণ্ণতা এবং দুটচিন্তার জন্য প�শখত CBT 
স্-েহায়ে হস্তকষেকপর উপর ব্যাপে পবরের ধতবর 
েকরকেন। বতবন আেন্ন লো�া-ইকন্নটেটি CBT বস্� এডে 
ইন্ারকভনশনঃ এ রে্যােটিশনারে ম্যানুকয়� ( 2020)-
এর এডডির [েম্পাদে], এটি LICBT-লোত এেজন 
রে্যােটিশনার পয্্কাকয়র মানটেে স্াস্থ্য েম্কশটতির 
দষেতা বািাকনার জন্য SAGE বোরা রেোশশত এেটি 
প্রিইবনং ম্যানুয়া�। বতবন এই লোষেরেগুক�ার োকথ 
েম্পবে্ক ত স্াস্থ্য অবধদতেকরর োকথ যু্তি লোবশ েকয়েটি 
জাতীয় স্তকরর েবমটির েদে্য, বয্বন োইকো�বজে্যা� 
লোথরাপপ (IAPT) প্রোগ্াকমর োকথ যু্তি এবং 
আন্তজ্ক াবতে স্তকর LiCBT-লোত ববশ্ব্যাপী উন্নয়কনর 
ববষকয় বৃহতির মনস্তাব্বিে লোথরাপপর েম্কীবাডহনী 
ববোকশ বনকয়াবজত। 

র্: থজযায়যান উর্কফযার্্ক  [Dr Joanne Woodford], 
একসেিার ববশ্ববদ্যা�কয়র বক্বনে্যা� এডুকেশন 
লোডকভ�পকমন্ অ্যাডে বরোচ্ক  (টেইডডএআর) গ্রুকপর 
বরোচ্ক  লোফক�া। হতাশাগ্স্থ ব্যটতি, ববকশষ েকর য্ারা 
শারীবরে স্াস্থ্য েমে্যায় লোভাকগ - তারা এবং তাকদর 
পবরবাকরর জন্য মানটেে ডচবেৎোর েুকয্াগ-েুববধা 
পাওয়ার ব্যবস্থা উন্নয়কন তার ববকশষ আগ্হ রকয়কে। 
লোজায়ান ববষণ্ণতায় আক্ান্ত ব্যটতিকদর ডচবেৎো গ্হকণ 
উৎোহ বদকত CBT স্-েহায়ে এেটি ববসৃ্তত পবরের 
ধতবর েকরকেন। CBT আত্ম-বনভ্ক রতার োমগ্ী ব্যবহাকর 
লোরাগীকদর েহায়তা েরকত লোজায়ান মানটেে স্াকস্থ্যর 
লোপশাদারকদর রেশশষেকণর জন্য বনকদ্ক শশত লোবশ েকয়েটি 
শশষোমূ�ে প্রোগ্াকমও োজ েকরকেন। 

ফযাকয় স্মে [Faye Small] হক�ন একসেিার 
ববশ্ববদ্যা�কয়র বক্বনে্যা� এডুকেশন লোডকভ�পকমন্ 
অ্যাডে বরোচ্ক  (টেইডডএআর বা CEDAR) গ্রুকপর মকধ্য 
োইকো�বজে্যা� লোথরাপপ রে্যােটিে (লো�া ইকন্র্ন্সটি 
CBT) রিাইবনংকয় লোপাষ্ট গ্্যাজকুয়ি োটি্ক বফকেকির 
প্রোগ্াম প�ড। তার [হার] রেধান বক্বনো� আগ্কহর 
লোষেরে হক�া, লো�া ইকন্র্ন্সটি েকগ্নটিভ ববকহবভয়ার 
লোথরাপপ (CBT) এবং োইকো�বজে্যা� ওকয়�বববয়ং 
রে্যােটিশনারকদর ত্বিাবধান েরা।  
মানটেে স্াস্থ্য এবং োউকন্সপ�ংকয় পূব্কবত্ক ী পিভূবমেহ, 
Faye [ফাকয়] এেজন লোয্াগ্য োইকো�বজে্যা� 
ওকয়�বববয়ং রে্যােটিশনার, হাই ইকন্নটেটি CBT 
রে্যােটিশনার এবং উচ্ শশষো এোকডবমর লোফক�া।
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বনকচ উশলেশখত ববষয় ব্যতীত, এই রেোশনার লোোন অংশ মাপ�কের প�শখত অনুমবত ব্যতীত ইক�েরিবনে মাধ্যম বা অন্য লোোন মাধ্যকম রেোশ, অনুবাদ, 
েংরষেণ বা প্রেরণ েরা য্াকব না। আপবন য্বদ উৎে স্ীোর েকরন, তকব আপবন আপনার ব্যটতিগত ব্যবহাকরর জন্য এবং/অথবা শুধুমারে আপনার 
ব্যটতিগত বক্বনকে ব্যবহাকরর জন্য রেোশনার এেটি অনুপ�পপ ডাউনক�াড েরকত পারকবন। দয়া েকর লোজকন রাখুন লোয্, য্বদ আপনার রেবতষ্াকনর েমূ্পণ্ক 
পবরকষবা জকুি এই রেোশনাটি ব্যবহার েরার রেকয়াজন হয়, তকব আপনার এেটি পৃথে �াইকেকন্সর রেকয়াজন হকব। এই রেোশনাটি লোথরাপপ রেবতস্থাপন 
েরকব না, তকব এটি লোয্াগ্য লোপশাদারকদর বোরা ডচবেৎোর পবরপূরে ডহোকব ব্যবহার েরার উকদ্দকশ্য প�শখত, এোিা এটি উপযু্তি রেশশষেকণর 
রেবতস্থাপন নয়। েপপরাইি ধারে, লো�খে বা অন্য লোোকনা পষে - য্ারা এই রেোশনাটির রেস্তুবত বা রেোশনার োকথ জডিত, তারা দাবী েরকেন না 
লোয্ এখাকন উকলেশখত তথ্য রেবতটি লোষেপ্রে েবঠে বা েমূ্পণ্ক, এবং তারা লোোনও ত্রুটি বা লোোন বেেু বাদ পিা বা এই ধরকনর তথ্য ব্যবহার লোথকে রোতে 
ফ�াফক�র জন্য দায়ী নয়।

েৃতজ্ঞতযা স্ীেযার

এই ওয়াে্ক বুকে রেকফের পপম েুইজপারে (2004) েতৃ্ক ে ধতবর েরা রেবক�ম ে�বভং প্রোকিােক�র তথ্য লোনওয়া হকয়কে।  
এই ওয়াে্ক বুে জকুি ব্যবহৃত অংেকনর োজ প� ডাউপ�ং (ডাউপ�ং ডডজাইন) েরবরাহ েকরকেন।
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