
ঘুমের সেস্যযা কযাটিমে উঠমে সযাহযায্্য পেমে কগনিটিভ 
নিমহনভওরযাল পেরযাপে  [জ্যািীে আচরণগে পেরযাপে] 

হমলযা একটি প্রেযাণ নভনতিক চচনকৎসযা েদ্ধনে 

ভালো�াভালোে বেশ্াম:
রযামে ভযামলযা ঘুে হওেযার জি্য েদমষেে



স্বাগতম!
আেিযার ঘুেযামিযার েনরচথিনে উন্ননের জি্য প্রেে েদমষেে 
নিমে ভযামলযা কযাজ কমরমেি, অনভিন্দি। সযাহযায্্য চযাওেযা 
সিমচমে একটি কনঠি েদমষেেগুমলযার একটি হমে েযামর।
প্রেযাণ-নভনতিক েিস্যান্বিক চচনকৎসযার উের নভনতিশীল রযামে আেিযার ভযামলযা 
ঘুে হওেযার  ি্যযােযামর এই ওেযাক্ক িুক িযা কে্ক েুস্কটি কগনিটিভ নিমহনভওরযাল 
পেরযাপে (CBT) িযামে েনরচচে।   কী করমল রযামে ভযামলযা ঘুে হমি, েযা জযািমে 
এই েদ্ধনেটি আেিযামক সযাহযায্্য করমি। এেযাড়যা আেনি পয্ সেস্ সম্যাি্য 
অসুনিধযার সমু্খীি হমছেি, েযা চচিমে আেিযামক সযাহযায্্য করমি, আর এসি 
অসুনিধযা দূরীকরমণ নিনদ্ক ষ্ট সহযােক পকৌশলগুমলযার নদমক আেিযামক নিমদ্ক শিযা 
নদমে নিমে য্যামি।  পয্ সি পলযামকর ঘুমের সেস্যযা আমে, য্যা েযামদর জীিমি 
িড় ধরমণর প্রভযাি পেমলমে, পসই সি পলযামকর জি্য এই েদ্ধনে কযায্্ককর িমল 
প্রেযানিে হমেমে। 

েযািুষ য্যামে এটি পেমক  প্রশশটষেে েযািটসক স্যাথি্য পেশযাদযামরর সযাহযাময্্য 
সি্কযানধক উেকযার েযাে, পসজি্য এই ওেযাক্ক িুক িযা কে্কেুস্কটি সযাজযামিযা 
হমেমে।   এই পেশযাদযার একজি সযাইমকযালনজক্যযাল ওমেলনিনেং প্র্যযাকটিশিযার 
[েিস্যান্বিক সুথিেযা অিুশীলিকযারী] হমে েযামরি, য্যামক প্রযােই সংমষেমতে 
PWP [পেডটলিউপে] িলযা হে, েযারযা ইংল্যযামডে ইেপ্রুনভং অ্যযাকমসস িু 
সযাইমকযালনজক্যযাল পেরযাপে (IAPT) প্প্রযাগ্যামের েমধ্য কযাজ কমর। েমি আেিযার 
য্নদ পকযামিযা সযাহযায্্য েযাওেযার ি্যিথিযা িযা েযামক, আর এই ওেযাক্ক িুকটি আেনি 
সহযােক হমে েযামর িমল েমি কমরি, েমি এটি আেনি নিমজ নিমজ ি্যিহযামর 
পকযামিযা সেস্যযা পিই।

আপনি যদি এই ওয়়ার্্ক বুর্নি ব্যবহ়ার র্রতে পছন্দ র্তর থ়াতর্ি, ে়াহতে 
আপনি আপি়ার উপ়াতয় র্ে দ্রুে এনির ম়াধ্্যতম র়্াজ র্রতে চ়াি, ে়া 
আপি়ার নিয়ন্ত্রতে থ়ার্তব। দর্ন্তু, প্রম়াে প়াওয়়া গেতছ গয, এই পদ্ধদেনি 
র়্ায্কর্র হওয়়ার সম়্াবি়া েখিই গবশি থ়াতর্, যখি ম়ািুষ এই পদ্ধদের 
অন্তরু্্ক ক্ত গর্ৌিেগুতে়া সম্পূে্কর়্াতব প্রতয়়াে র্তরি এবং প্রদেদিি দর্ছু দর্ছু 
র্র়ার গচষ়্া র্তরি। 
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ঘলুোমর সমস্যা ে�লোে কী েুঝায়?

ঘুমের সেস্যযা িলমে ঘুমের সযামে ক্রেযাগে সেস্যযাগুমলযামক 
পিযাঝযাে। ঘুমের সেস্যযার েমল আেযামদর প্রমেযাজিীে কযাজ 
করমে অসুনিধযা সৃটষ্ট হে িযা পয্ কযাজ করমে চযাই, েযামে 
অসুনিধযা হে। এই সেস্যযা সেযাধযামির ি্যিথিযা করযা িযা হমল, 
এটি আেযামদর পেজযাজ নিষযাদগ্থি কমর এিং এরেমল 
আেরযা  অসুখী, ক্যান্ত িযা হেযাশ হমে েচড়।

এগুমলযা েযািটসক স্যাথি্য সেস্যযার আমগ িযা েমর হমে েযামর এিং আেযামদর 
শযারীনরক অসুমখর েযাশযােযাশশ আেরযা এই সেস্যযা অিুভি করমে েযানর।  য্নদ 
এটিই সনঠক হে, েমি এগুমলযা অি্যযাি্য পরযামগর অিথিযা আরও খযারযাে করমে 
েযামর। আেযামদর ঘুমের অিথিযা ভযামলযা হমল, আেযামদর সম্যাি্য অি্যযাি্য সেস্যযা 
সযােলযামে সযাহযায্্য হে।  আেনি য্নদ ঘুমের সেস্যযাগুমলযার জি্য নিমশষভযামি 
সযাহযায্্য চযাি িযা আেিযার জীিমি ঘিমে েযামর এেি অি্যযাি্য নিষেগুমলযার 
েযাশযােযাশশ এই ঘুমের সেস্যযা অিুভি কমরি, েমি এই ওেযাক্ক িুকটি আেিযামক 
আেিযার ঘুেমক েযার সনঠক েমে নেনরমে আিমে সযাহযায্্য করমে েযামর।
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নকন্তু, এই নিষমে আমরযা এশগমে য্যাওেযার আমগ, অি্য 
পকযামিযা কযারমণ আেিযার ঘুমের সেস্যযা হমে েযামর 
নকিযা, েযাও নিমিচিযা করুি। উদযাহরণস্রূে, আেিযার 
নক পকযামিযা পেযাি শশশু িযা পকযালযাহলেূণ্ক প্রনেমিশশ 
রমেমে, য্যা আেিযামক জযাশগমে রযামখ? আেিযার 
পকযামিযা দুটচিন্তযা নক আেিযামক রযামে জযাশগমে রযামখ? 
আেনি নক সম্প্রনে পকযামিযা ওষুধ েনরিে্ক ি কমরমেি?

অি্য পকযামিযা নিষে য্নদ আেিযার ঘুমের সেস্যযার 
কযারণ হে, েযাহমল আেিযামক সযাহযায্্য করযার েমেযা 
অি্য পকউ আমেি নক িযা নিমিচিযা করুি। আেনি 
য্নদ এই ওেযাক্ক িুকটি ি্যিহযার কমর সহযােেযা েযাি, 
েযাহমল এই ি্যযােযামর পয্ ি্যটতি আেিযামক সযাহযায্্য 
করমেি, েযার কযামে আেিযার অি্যযাি্য অসুনিধযা 
উত্যােি করযার কেযাও নিমিচিযা করমে েযামরি।  

এই ওেযাক্ক িুকটি আেিযার জি্য সহযােক হমে েযামর 
নকিযা, এই ি্যযােযামর েযারযা আেিযামক েরযােশ্ক নদমে 
েযারমিি। য্নদ েযা িযা হে, েমি েযারযা অি্যযাি্য েন্যা 
নিমে আেিযার সযামে আমলযাচিযা করমে েযামরি অেিযা 
েযারযা উেমদশ িযা সহযােেযার অি্যযাি্য উৎস সম্পমক্ক  
আেিযামক সযাইিমেযাস্ট করমে েযারমিি।

সহমজ ঘুনেমে েড়মে অসুনিধযা হে

সযারযা রযাে পজমগ েযানক এিং েুিরযাে ঘুনেমে েড়মে সংগ্যাে কনর

অমিক সকযামল ঘুে পেমক পজমগ উনঠ এিং েুিরযাে ঘুনেমে েড়মে সংগ্যাে কনর

ঘুে পেমক উঠযার ের সমেজ পিযাধ কনর িযা

খুি ক্যান্ত েযানক, েযাই সযারযানদি ঘুেযামে েি চযাে

আেনি য্নদ সতেযামহ দুই রযামের পিশশ অন্তে এক েযাস  নিমচর পয্ পকযামিযা নিষে অিুভি কমর েযামকি, 
েমি েযা নিমদ্ক শ করযার জি্য অিুগ্হ কমর িযাক্সগুমলযামে টিক চচহ্ন নদি। 

এই ওয়াক্ক েুকটি আপনার জন্য উপলো�াগী?
এই নিষমে এশগমে য্যাওেযার আমগ, এই ওেযাক্ক িুকটি আেিযার জি্য কযাজ করমে েযারমি নক িযা িযা অি্য পকযামিযা 
কযারমণ আেিযার ঘুমের সেস্যযা হমে েযামর নক িযা, েযা সিযাতি করমে এটি সহযােক হমে েযামর। 

আপবন �বি উপলোর এক ো একাবিক োলোসে 
টিক চিহ্ন বিলোয় থালোকন, এই ওয়াক্ক েুকটি 
আপনার জন্য সহায়ক হলোে পালোর। 
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শার
ীর

িক

 অ
নুভূতি 

ভাবনা আ
চরণ

আ

বেগ

প্রভবাব

টিপস: আপটি যখি ঘুমাতে 
পাতেি িা, েখি আপিাে 
অিভূুতে কী হয়? আপিাে 

ভাত�াতা ঘুম িা হওয়াে 
পতেে দিি আপিাে 

মািতসক অবস্া কীরূপ 
হয়?

টিপস:  আপিাে 
শেীতে আপটি কী 

�ক্ষষ্য কতেি?

টিপস:  আপটি যখি ঘুমাতে 
পাতেি িা, েখি আপিাে 

মাথায় কী আতস?  আপিাে 
যযদিি ভাত�া ঘুম হয় িা, 

পতেে দিি আপিাে অবস্া 
কী হয়?

শুনলোে পবরচিে �ালোগ?  
ঘুমের এই দুষ্ট চক্র নক েনরচচে েমি হে? য্নদ েযাই হে, েমি আেিযার নিমজর অনভজ্েযার নভনতিমে আেিযার 
জি্য একটি দুষ্ট চক্র েূরণ করযার পচষ্টযা করুি। 

আেিযার জি্য সহযােক হমে েযামর েমি করমল, আেিযার পকযামিযা পপ্রেজি িযা িনু্মক সযাহযাময্্যর জি্য  অিুমরযাধ 
করুি। এেযাড়যা েমি রযাখমিি, আেিযামক য্নদ এই ওেযাক্ক িুমকর েযাধ্যমে কযাজ করমে সহযােেযা করযা হে এিং 
এমষেত্রে আেনি য্নদ পকযামিযা অসুনিধযার সমু্খীি হি, েমি পসগুমলযা উমলেখ করযার নিষেটি নিটচিে করুি। 

আমবার পররস্থিস্ত

টিপস: আপটি যখি ঘুমাতে 
পাতেি িা, েখি আপটি কী 

কতেি? আপিাে ক্ান্তি সাম�াতে 
আপটি কী কতেি? আপটি দিতিে 
যব�া হয়তো এমি দকছু কেতছি, 

যা আপিাে ঘুমতক হয়তো 
প্রভাদবে কতেতছ।

শার
ীর

িক

 অ
নুভূতি 

ভাবনা আ
চরণ

আ

বেগ

এে ফত� আদমউততেন্িে 
থাদক,  

িাঁে কিমি কদে,  
ক্াতি,  

দখিদখতি যমিাতি থাদক।

আদম আগামীকা� খুব ক্াতি 
থাকব

ওহ িা! এ�াম্ম বন্ধ িা হওয়া 
পয্মতি মাত্র 5 ঘণ্া

আদম আগামীকা� কাতি খুব 
ক্াতি থাকতবা

দিতি কড়া কটফ এবং  
োতে মি পাি কদে,  

মািতুেে সাতথ দখটিদমটি কদে, 
কাতি িা থাকত� ঘুমাই বা  
দবছািায় শুতয় থাদক, টিতভ 
যিদখ, দবছািায় শুতয় পটড়।  

 

হোশ, 
দবেক্ত, 
কু্ষব্ধ, 
দবেণ্ণ 

আন্ারস্্যাচন্িং টলিপ চিবিকাল্টিস 
কগমিটিভ নিমহনভেযামরল পেরযাপে [ঘুমের অসুনিধযা পিযাঝযার জ্যািীে আচরণগে পেরযাপে (CBT)] হমলযা একটি 
প্রেযাণ-নভনতিক চচনকৎসযা। আেরযা পয্ অসুনিধযাগুমলযা অিুভি কনর, েযা িুঝমে এিং চযারটি পষেরে সিযাতি করমে এই 
চচনকৎসযা েদ্ধনে  সযাহযায্্য করমে েযামর, য্যার েমল আেরযা আেযামদর সহযােক েনরিে্ক ি করমে েযানর। এই সেস্ 
এলযাকযাগুমলযা একসযামে যু্তি হমে একটি দষু্ট চক্র তেনর কমর। আর এই দুষ্টচক্র  আেযামদর অসুনিধযাগুমলযামক 
অি্যযাহেভযামি িজযাে রযামখ। একটি নভটসেযাস টলিে সযাইমকল িযা দুষ্ট ঘুে চত্ক্রর একটি উদযাহরণ পদখুি।

আমবার পররস্থিস্ত
োতে ঘুমাতে আদম সংগ্াম কতে যাচ্ছি

প্রভবাব
আদম আমাে কম্মতক্ষতত্র, বাসায় এবং আমাে িাম্পেষ্য সম্পক্ম  টিতয় সংগ্াম কেটছ
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আপবন বক �ক্ষ্য কলোরলোেন য�, সে যক্ষত্রে পরস্পর 
কীভালোে টরিয়া কলোর?
এর েমল আেনি পয্ ঘুমের সেস্যযা অিুভি করমেি, েযা ক্রেযাগে খযারযাে হমছে 
এিং আেিযার জীিমি এটি উমলেখময্যাগ্য প্রভযাি পেলমে। 

এই ওয়়ার্্ক বুকর্র অন্তরু্্ক ক্ত পদকষেপগুক�়ার স়াকে 
জড়়িত হকয় আপনি আপি়ার নিকজর ঘুকের সেস্য়া 
সে়াধ়াি র্র়া শুরু র্রকত প়াকরি এবং দষু্ট চক্ক্রর 
ব্য়াপ়াকর স়াহ়ায্্য র্রকত প়াকরি।

এগগয়়ে যবাও়েবার আয়গ... 

'স্যাভযানিক' ঘুে কী পিযাঝযাে, েযা আরও 
ভযামলযাভযামি পিযাঝযার জি্য এটি আেিযার 
জি্য সহযােক হমে েযামর।  

এটি সযাধযারণভযামি ধযারণ করযা ঘযু়মর শ্রুস্ত 
চ্যবায়েঞ্জ করমে েযামর এিং ক্বান্তি বোববাধ 
করবা ও ঘুে ঘুে ভযামির েমধ্য েযাে্কক্য িুঝমে 
সযাহযায্্য করমে েযামর।

েমি সুসংিযাদটি হমলযা পয্, এই পষেরেগুমলযার 
েমধ্য একটিমে েনরিে্ক ি এমি অি্যগুমলযার 
উন্ননে করযা য্যামি। 
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ঘুমের শ্রুনে

নকন্তু প্রকৃেেমষে রযামে অমিকিযার পজমগ ওঠযা খুিই স্যাভযানিক! য্যারযা ঘুমের সেস্যযা অিুভি কমরি 
িযা, িেমসর উের নিভ্ক র কমর েযারযাও রযামে দুই পেমক আি িযার পজমগ উঠমে েযামরি।

"আমার সারা রাে ঘমুালোে পারা উচিে উচিে"

আসমল েযািুমষর কেিুকু সেে ঘুেযামিযা প্রমেযাজি, েযা নভন্ন জমির কযামে নভন্ন হে। ি্যযাশিযাল টলিে 
েযাউমডেশমির সুেযানরশ হমলযা পয্, য্নদও 18 পেমক 64 িের িেসী প্রযাতেিেস্কমদর জি্য রযামে সযাে 
পেমক িে ঘণ্যা ঘুমের জি্য সুেযানরশ করযা হে, েিুও কযামরযা কযামরযা জি্য েে পেমক দশ ঘণ্যার 
েমধ্য ঘুে হওেযা য্েযায্ে।

"রালোে আমার সে সময় 8 ঘন্া ঘমুালোনা উচিে"

              

সরযাসনর ঘুনেমে েড়যািযা অস্যাভযানিক! ঘুে লযাগমে 30 নেনিি েয্্কন্ত সেে পিওেযা স্যাভযানিক এিং 
এটি ভযামলযা ঘুমের সূচক চহসযামি নিমিচচে হমে েযামর। 

"আমার সরাসবর ঘবুমলোয় পড়া উচিে" 

             

আেযামদর েটস্ষ্ক এিং শরীর েুিরুদ্ধযামরর সযামে সম্পনক্ক ে ঘুমের ধরি ঘুমের প্রযােনেক েয্্কযামে 
ঘমি। আেনি য্নদ েুমরযা রযাে ঘুেযামে িযা েযামরি, েমি ঘুমের নকেু গুরুত্বেূণ্ক েযাংশি ইনেেমধ্যই 
অনজ্ক ে হওেযার সম্যািিযা রমেমে।

"�বি আবম প�্কাপ্ত ঘমু না হয়, েলোে আবম কাজ করলোে পারে না"
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ক্াটতি অথো ঘমু ঘমু ভাে �াগলোে? 
ক্যাটন্ত অিুভি করযা এিং ঘুে ঘুে ভযামির েমধ্য েযাে্কক্য িুঝমে েযারমল রযামে ভযামলযা 
ঘুে পেমে সযাহযায্্য হমে েযামর।

পকউ য্খি ক্বাতি হে, েখি েযার শটতির অভযাি হে িযা অিসযাদ অিুভূে হে এিং এটি েযার নদমির পিলযার পয্ 
পকযামিযা কযাজ প্রভযানিে করমে েযামর। উদযাহরণস্রূে, সযারযানদমির েনরশ্রমের ের িযাগযামি কযাজ কমর িযা ি্যযােযাে 
করযা।  

েমি েযািুমষর ঘুনেমে েড়যার নঠক আমগ ঘমু ঘমু ভবাব হে এিং জযাগ্ে েযাকযার জি্য নিমজমদরমক সংগ্যাে করমে 
েযামর। েখি ঘুে ঘুে ভযািযাছেন্ন েযািুষ কেিপল [সযাধযারিভযামি] জযািযাি:  

n পচযামখর েযােযা ভযারী হমে উঠমে এিং পখযালযা রযাখযা কনঠি

n েযামদর েযােযা েুমল ধমর রযাখমে অসুনিধযা

n েি পভমস পিড়যাে, পকযামিযা নকেুমে আেযামদর েমিযানিমিশ কমর রযাখযা কনঠি কমর পেযামল

ক্বান্তি এিং তন্দবাচ্ছয়নের েমধ্য েযাে্কক্য িুমঝ 
এশগমে য্যাওেযা গুরুত্বেূণ্ক। আেনি য্নদ েন্দযা ভযামির 
েনরিমে্ক  ক্যান্ত হমে নিেযািযাে য্যাি, েমি আেিযার 
ঘুে আসমে অমিক সেে লযাগমে েযামর।  এটি এেি 
নকেু হমে েযামর, পয্ কযারমণ আেিযার ঘুমের দষু্ট 
চক্র িন্ হমে য্যাে। 
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ভালো�া ঘমুালোনার জন্য 
পিলোক্ষপ যনওয়া
রযামে ভযামলযা ঘুে হওেযার জি্য েদমষেে 
নিমে এই ওেযাক্ক িুকটি আেিযামক 
নিমদ্ক শিযা নদমি।
এমে প্রনেটি ধযামে ক্রেযািুসযামর কযাজ করযা সহযােক হমে েযামর। 
নকন্তু, আেনি হেমেযা পদখমে েযামিি,  কযাজ করযার পয্ পকযামিযা 
েয্্কযামে আেিযার ঘুে সেস্যযার উন্ননে হমেমে, ঘুে সম্পমক্ক  একিু 
পিযাঝযা েযামঝ েযামঝ সহযােক হমে েযামর। 

আরম্ভ করার আলোগ যজলোন রাখনু
অভ্যযাস েনরিে্ক ি করযা চ্যযামলন্জিং হমে েযামর এিং এর জি্য 
প্রমচষ্টযা এিং অধ্যিসযাে প্রমেযাজি। শুরু করযার আমগ কমেকটি 
নজনিস আেিযার েযােযাে রযাখমল ভযামলযা হমি। 

n েনরিে্ক ি করযার প্রেে কমেক নদি, আেনি হেমেযা লষে্য 
করমিি পয্, আেিযার ঘুমের গুণগে েযাি িযা ঘুেযামিযার সেে 
সযােনেকভযামি খযারযাে িমল েমি হমছে। এটি স্যাভযানিক এিং 
আেনি পেযািযােুটি দ্রুেেে সেমেই ঘুমের উন্নে েয্্কযামে চথির 
হমে য্যামিি। 

n শুরুমে, সযােনেকভযামি ক্যাটন্ত পিমড় য্যাওেযার সম্যািিযা 
রমেমে। আেরযা আেিযামক পসই নদিগুমলযামে েনরিে্ক ি 
শুরু করযার েরযােশ্ক নদমিযা, পয্ সকল নদমি  আেিযার কযাজ 
কে েযাকমি অেিযা প্রনেনদমির কযামজ অনেনরতি সহযােেযা 
েযাকমি। 

n একিযামর একটি েনরিে্ক ি করুি। প্রনেটি িেুি েনরিে্ক ি 
প্রিে্ক মির পষেত্রে এক সতেযাহ িযা েযার পিশশ কমর সেে নিি। 

আেনি নিমজমক য্যা িলমিি, েযা হল পস্টে িু 
গুড িযাইি টলিে িযা রযামে ভযামলযা ঘুে হওেযার 
জি্য আনে পসরযা প্রমচষ্টযা গ্হণ করমিযা। 
রযােযারযানে েদমষেেগুমলযা কযাজ করমি িযা, 
েমি পসগুমলযামে পলমগ েযাকমল আেিযার রযামে 
আমরযা ভযামলযা ঘুে হওেযা শুরু হমি। 

সহবা়েতবা  
পবাও়েবা যবা়ে 
েমি রযাখমিি, এই ওেযাক্ক িুকটি ি্যিহযার করমে 
আেিযামক পকউ য্নদ সযাহযায্্য কমরি, েমি এটি 
ি্যিহযামরর পষেত্রে পকযামিযা েুশনকল হমল, েযা পসই 
সযাহযায্্যকযারীর কযামে উত্যােি করমে ভুলমিি িযা। 
অি্যেযাে, আেনি য্নদ ঘুমের সীনেেকরমণ এশগমে 
য্যাি, েমি প্রনেটি েয্্কযামে আেিযামক সহযােেযা 
করযার জি্য একটি সংটষেতে পকস স্টযাচড পদওেযা 
হমেমে।

ধবাপ 1   
ঘুমের হযাইনজি

ধবাপ 2   
ঘুমের ডযামেনর

ধবাপ 3   
নিনদ্ক ষ্ট পকৌশল: উদ্ীেিযা নিেন্ত্রণ এিং ঘুে 
সীনেেকরণ

এখি েয্্কন্ত আেিযার ঘুমের সেস্যযা 
নিদ্যেযাি েযাকমল িযা আেনি য্নদ চযাি, 
েমিই আেনি েরিে্ক ী ধযামে অগ্সর  
হমিি।  
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ধবাপ 1

আপনার ঘলুোমর হাইবজন যকমন? 
প্রযােই  নকেু সহজ েনরিে্ক ি কমর আেিযার ঘুমের উন্ননে 
করযা পয্মে েযামর। আেনি হেমেযা পদখমিি পয্, সযাধযারণ 
ঘযু়মর হবাইরিন েযািমলই আেিযা পেমক আেিযার রযামে 
আরও ভযামলযা ঘুে হমে সযাহযায্্য হমছে।    
পয্ সেস্ উেযাদযাি আেিযার টলিে হযাইনজি দুি্কল কমর, েযা ভযামলযা্ভযামি  
িুঝমে হমল আেনি আেিযার েমেযা কমর নিমচর পিনিমলর েযাধ্যমে কযাজ 
করুি। আেনি েমড় য্যাওেযার সযামে সযামে আেিযার সযামে সম্পনক্ক ে সেস্ 
পষেত্রে 'হ্যাাঁ' িযাচক টিক চচহ্ন নদি। 

এই পষেরেগুমলযার েধ্য নদমে য্যাি এিং আেিযার টলিে হযাইনজি উন্নে 
করমে, আেনি পয্ েনরিে্ক িগুমলযা করমে েযারমিি - পসগুমলযা সম্পমক্ক  
চচন্তযা করুি। 

আেনি য্েিযা সুনিনদ্ক ষ্টভযামি েযামরি, 'আনে কীভযামি েনরিে্ক ি করি 
কলযামে' এগুমলযা পলখুি এিং েনরিে্ক িগুমলযা সযাধি করযার পচষ্টযা করুি।   

পয্মকযামিযা েনরিে্ক মির েমেযা, একসযামে অমিক নকেু েনরিে্ক ি করযার পচষ্টযা িযা 
করযাই ভযামলযামযা। পকযামিযাটি নদমে শুরু করমল আরও পিশশ েনরচযালিযাময্যাগ্য 
িমল েমি হে, পস সম্পমক্ক  চচন্তযা করুি এিং েযারের আেনি প্রস্তুে হমল 
অি্যগুমলযা পয্যাগ করুি।  
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আমার স্লিপ হাইস্িন ওয়ার্্ক স্িট
স্েরপ হবাইিরনয়র উপবাদবান হ্যবাঁ আমর কীভবাবয় পররবর্তন করব

খবাববারয়র 
উপবাদবান

আপনর কর বরকয়েয় ববা সন্ধ্যবা়ে 
ক্যবাফয়ইনযুক্ত পবানী়ে পবান করয়ন?

আপরন রক ঘমুবায়নবার কবাছবাকবাস্ছ 
সময়়ে মদ পবান কয়রন? 

আপরন রক ঘমুবায়নবার সম়ে ধমূপবান 
কয়রন/রনয়কবান্িন ব্যবহবার কয়রন?

আপরন কী ঘমুবায়নবার কবাছবাকবাস্ছ 
সময়়ে প্রচুর স্চরনযকু্ত খবাববার খবান ববা  
স্চরনযকু্ত স্্যবাক খবান?

বয়ডরুময়র 
পররবয়শ

আপনবার বোবডরুম কী খবু ঠবান্বা ববা 
খবু গরম (16C-18C বোসন্টিক্রেড 
ঘযু়মর িন্য ভবায়েবা তবাপমবাত্বা)

আপনবার পদ্দ বা রডরগিয়়ে কী রুয়ম 
অত্যরধক আয়েবা ঢুয়ক ববা আপনবার 
রুয়ম উজ্জ্বে েবাইি জ্বােবায়নবা থবায়ক?

রবায়তর বোবেবা রক বোকবায়নবা হট্টয়গবায়ের 
আও়েবাি আয়স, যবা আপনবায়ক 
িবাগগয়়ে বোতবায়ে?

আপনবার বোবডরুমন্ি কী অয়গবাছবায়েবা 
থবায়ক, যবা আপনবায়ক স্বা়েচুবায়প বোফয়ে 
বোদ়ে?

দদনস্দিন 
কবায্দকেবাপ

আপনবার দদনস্দিন কবায্দকেবায়পর 
মবাত্বা কী কম অথববা আপরন 
রবছবানবানবা়ে যবাববার খবু কবাছবাকবাস্ছ 
সময়়ে কী তীব্র ব্যবা়েবাম কয়রন?

ঘস্ি বোদখবা আপরন যরদ রবায়ত বোিয়গ উয়ঠন, তখন 
রক ঘস্ি বোচক কয়রন এবং আয়রবা কত 
সম়ে ঘমুবায়ত পবারয়বন, তবা রক স্হসবাব 
কয়রন?

র্রিন িবাইম আপরন কী ঘযু়মর খবু কবাছবাকবাস্ছ 
সময়়ে ন্িস্ভ, কম্পিউিবার, ি্যবাবয়েি 
ববা বোফবান ব্যবহবার কয়রন?

রবারত্ বোবেবার 
রুন্িন

আপরন রক িুরকিবারক কবাি/কবাি/
ন্িস্ভর বোদখবা পর ‘উইন্ ডবাউন’ 
[স্বা়েচুবাপ মকু্ত হও়েবার িন্য আয়়েশ 
করবা] রুন্িন ছবািবাই বোসবািবা রবছবানবা়ে 
চয়ে যবান? 
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ধবাপ 2

ঘলুোমর িালোয়বর সম্পন্ন করুন 
আশযা কনর, আেিযার নিমজর ন্লিপ হবাইরিন পিযাঝযা সহযােক হমেমে এিং আেনি 
য্নদ উন্ননের জি্য পকযামিযা পষেরে চচচহ্নে কমর েযামকি, েমি পসগুমলযামক কযামজ 
লযাগযামে শুরু কমরমেি। নকেু েযািুমষর পষেত্রে শুধুেযারে এটি করযার েমলই েযামদর 
রযামে ভযামলযা ঘুে হওেযার জি্য য্মেষ্ট সহযােক হে।

আেিযার টলিে হযাইনজি সম্পমক্ক  চচন্তযা করযা য্নদ সহযােক হমে েযামক, েযাহমল 
নিমিচিযা করুি পয্, আেনি আেিযার নিমজর টলিে ডযামেনর তেনর করমে চযাি নকিযা। 
আেনি য্নদ এই নিষমে কযাজ চযাপলমে পয্মে চযাি, েমি এই ডযামেনর েূরণ করমল 
আেনি কীভযামি ঘুেযামছেি, পস সম্পমক্ক  আেিযামক আরও ভযামলযা ধযারণযা েযামিি 
এিং আেিযার নিমজর ঘুমের সেস্যযার পেেমি নকেু কযারণ চচচহ্নে করমে আেিযামক 
সযাহযায্্য করমে েযামর

n েমরর সতেযামহ আেিযার নিমজর ঘুমের ডযামেনর েূরণ করমে পচষ্টযা করুি।

n প্রনেনদি এটি েূরণ করযার পচষ্টযা করুি।

n আেনি য্ে ঘন্যা ঘুনেমেমেি, েযামক নেনিমি রূেযান্তর করুি - য্যা েরিে্ক ী 
েদমষেেগুমলযা চযাপলমে পগমল সহযােক হমি। 

n ঘুমের ডযামেনরটি েূরণ করযার ের, এটি েয্্কযামলযাচিযা করুি। টলিে হযাইনজি 
ওেযাক্ক শশিটি আিযার পদখুি। ডযামেনরমে নক আর পকযামিযা েনরিে্ক ি 
হযাইলযাইি করযা হমেমে, য্যা করযা েূল্যিযাি হমে েযামর? অেিযা আেনি 
নক অি্য পকযামিযা ে্যযািযাি্ক িযা সেস্যযা লষে্য কমরমেি, য্যা আেিযার ঘুেমক 
প্রভযানিে করমে েযামর?

 ন্লিপ হবাইরিন অ্যবাডভবাইয়সর অন্তভু্ক তি করযা হমেমে পয্, রযামের 
পিলযা ঘচড় পদখযা ভযামলযা িে,  েযাই আেরযা সুেযানরশ কমরচে পয্, 
আেনি শুধু অিুেযাি কমর ডযামেনরমে সেে পলখুি।  
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ইউসলুোির গল্প:
দীঘ্কনদি ধমর আেযার ঘুমের সেস্যযা চেল। 
আনে সযারযা রযামে অমিকিযার পজমগ উঠেযাে 
এিং ঘুেযামিযার পচষ্টযা করমে পদনর কমর 
নিেযািযাে শুমে েযাকেযাে।
অিমশমষ আনে টসদ্ধযান্ত পিই পয্, আেযার সযাহযায্্য 
পিওেযা দরকযার। েযাই আনে অ্যযামন্যানিেযা িযামে একজি 
েিস্যান্বিক সুথিেযা প্র্যযাকটিশিযামরর সযামে একটি 
অ্যযােমেন্মেন্ কনর। আেযামদর েূল্যযােমির েমর, 
অ্যযামন্যানিেযা ি্যযাখ্যযা কমর িমলি পয্, আেযার ঘুমের 
ি্যযােযামর সযাহযায্্য করযার জি্য আেরযা একসযামে একটি 
চচনকৎসযা নিমে কযাজ করমে েযানর। 

আনে অ্যযামন্যানিেযামক জযািযাই পয্, আনে ঘুমের 
সীনেেকরণ [টলিে পরস্ট্রিকশি] িযােক একটি েদ্ধনে 
সম্পমক্ক  েমড়চে, য্যা অনিদ্যাে আক্রযান্ত ি্যটতিমদর জি্য 
খুি সহযােক। আেযার ঘুমের ি্যযােযামর সযাহযায্্য করযার জি্য 
অি্যযাি্য কমেকটি েদ্ধনে প্রমেযামগর পচষ্টযা করযার েরও 
নকন্তু এখিও সংগ্যাে করচে। আেরযা সযােমি এশগমে 
য্যাওেযার নিনভন্ন নিকল্প নিমেও আমলযাচিযা কমরচে। 

ঘুমের সীনেেকরণ েদ্ধনের নিষমে আেযার শটতিশযালী 
েেন্দ েযাকযাে আেরযা এটি নিমে কযাজ করমে একেে 
হই। এিযার প্রেমেই আেযামক ঘুমের ডযামেনরটি েূরণ 
করমে হে। 

আেনি ওেযাক্ক িুমকর েধ্য নদমে অগ্সর 
হওেযার সযামে সযামে আেনি সম্পযানদে 
ওেযাক্ক শশমির উদযাহরণ পদখমে সষেে 
হমিি। আেনি য্নদ সযামেযাি্ক  পসশমির েমধ্য 
আিমক েযামকি, অেিযা য্নদ নিমজ নিমজ 
এটি ি্যিহযার কমরি, েমি এটি আেিযামক 
সযাহযায্্য করমি। 
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ইউসুফের স্লিপ ডাফয়স্র
দরন 1 

 বৃহস্পতরববার
দরন 2  

 শুক্রববার 
দরন 3 

 শনরববার 
দরন 4  

 রবরববার 
দরন 5  

সোমববার 
দরন 6  

মঙ্গেববার  
দরন 7  

 বুধববার 

গতরবাত বরছবানবা়ে যবাও়েবার সম়ে 10pm 11pm 10.30pm 9.45pm 10pm 9pm 10pm

গতরবাতয় ঘুমর়েয় পিবার সম়ে 12.30am মাঝোতে 11.30pm 11pm মাঝোতে 11.30pm মাঝোতে

ঘুম থয়কয় উঠবার সম়ে 6am 6.30am 6.30am 6am 6am 6.45am 6.15am

বরছবানবা থয়কয় উঠয় যবাও়েবার সম়ে 10.30am 10am 11.15am 9am 11.30am 10.45am 12 pm

রবাতয় িয়গয় থবাকবার সম়ে এবং সম়েকবাে 
(প্রবা়ে) 1 x 30m 1 x 60m 1 x 30m 1 x 45m 1 x 60m 2 x 30m 1x45m

রবাতয় ঘুমর়েয় থবাকবার সম়েকবাে (NST)
(মরনরি)

রবায়ত বোবেবা আপরন কত সম়ে ঘরুময়়েয়ছন, স্হসবাব কয়র বোবর করুন। আপনবার ঘরুময়়ে পিবার সম়ে এবং িবারেত হও়েবার সম়ে রবয়বচনবা করুন। রবায়ত আপনবার 
বোিয়গ থবাকবার সম়েকবাে রবয়়েবাগ করবার কথবা ময়ন রবাখয়বন।  7 রদয়নর স্হসবাব পবাও়েবার পর, আপরন এই সংখ্যবাগুয়েবা বোযবাগ করুন এবং 7 দ্বারবা ভবাগ করুন। ভবাগ 
কয়র পবাও়েবা ফেবাফেয়ক 'সবাপ্বাস্হক গয়ি ঘযু়মর সময়়ের' ববায়সে লেখনু।

সবাপ্বাস্হক গি ঘযু়মর 
সম়ে

5h  (300m) 5h 30m (330m) 6h 30m (390m) 6h 15m (375m) 5h (300m) 5h 15m (315m) 5h 30m (330m) 5h  34m  (334m)

ক্যবাফরনযুক্ত পবানী়ে পবানয়র সংখ্যবা 1 কাপ চা 2 কাপ চা 1 কাপ চা দকছুই িা 1 কাপ চা দকছুই িা 2 কাপ চা 

মদ িবাতী়ে পবানী়েয়র সংখ্যবা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা

যরদ ব্যবা়েবাম কয়র থবায়কন, তয়ব ব্যবা়েবায়মর 
ধরণ ও সম়েকবাে 

কুকুতেে সাতথ 30দম 
িদগং

কুকুেতক টিতয় 1 
ঘন্া হাঁিা

কুকুেতক টিতয় 1 
ঘণ্া হাঁিা এবং 1 
ঘণ্া যযাগবষ্যায়াম

কুকুেতক টিতয় 1 
ঘন্া হাঁিা

কুকুেতক টিতয় 30দম 
িগ কো

2 ঘন্া সাইতক� 
চা�াতিা, 30m 
কুকুে টিতয় হাঁিা

কুকুেতক টিতয় 1 
ঘন্া হাঁিা

ক়েববার রদয়নর বোবেবা স্ল্প সময়়ের হবােকবা 
ঘমু হয়়েয়ছ এবং এই ঘযু়মর সম়েকবাে দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা দকছুই িা

ঘমুবায়নবার রঠক আয়গ বোয কবায্দকেবাপ 
কয়রয়ছন

অটিওবুক, 20দম 
মাইন্ডফু�তিস

20m মাইন্ডফু�তিস 
িাতয়দে ন্�তখটছ

বনু্ধে সাতথ যফাতি 
কথা বত�টছ

অটিওবুক, িাি্মা� 
বা িাতয়দে ন্�তখটছ

অটিওবুক
কুকুেতক ব্াশ 
কতেটছ, 20দম 
মাইন্ডফু�তিস

অটিওবুক, িাি্মা� 
বা িাতয়দে ন্�তখটছ

মতিব্য আি দবপয্মস্ত
আি ভাত�া অিভুব 
কেটছ

বনু্ধতক যিতখ 
আিন্দিে হতয়টছ 
দকন্তু সংগ্াম কতেটছ
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আমার স্লিপ ডাফয়স্র
দরন 1 

 বৃহস্পতরববা
দরন 2  

 শুক্রববার 
দরন 3  

 শনরববার 
দরন 4  

 রবরববার 
দরন 5  

সোমববার 
দরন 6  

মঙ্গেববার  
দরন 7 

 বুধববার 

গতরবাত বরছবানবা়ে যবাও়েবার সম়ে

গতরবাতয় ঘুমর়েয় পিবার সম়ে

ঘুম থয়কয় উঠবার সম়ে

বরছবানবা থয়কয় উঠয় যবাও়েবার সম়ে

রবাতয় িয়গয় থবাকবার সম়ে এবং সম়েকবাে 
(প্রবা়ে)

রবাতয় ঘুমর়েয় থবাকবার সম়েকবাে (NST)
(মরনরি)

রবায়ত বোবেবা আপরন কত সম়ে ঘরুময়়েয়ছন, স্হসবাব কয়র বোবর করুন। আপনবার ঘরুময়়ে থবাকবার সম়ে এবং বোিয়গ থবাকবার সম়ে রবয়বচনবা করুন। রবায়ত আপনবার 
বোিয়গ থবাকবার সম়েকবাে রবয়়েবাগ করবার কথবা ময়ন রবাখয়বন। 7 রদয়নর স্হসবাব পবাও়েবার পর, আপরন এই সংখ্যবাগুয়েবা বোযবাগ করুন এবং 7 দ্বারবা ভবাগ করুন। ভবাগ 
কয়র পবাও়েবা ফেবাফেয়ক 'সবাপ্বাস্হক গয়ি ঘযু়মর সময়়ের' ববায়সে লেখনু।

সবাপ্বাস্হক গি ঘযু়মর 
সম়ে

ক্যবাফরনযুক্ত পবানী়ে পবানয়র সংখ্যবা

মদ িবাতী়ে পবানী়েয়র সংখ্যবা 

যরদ ব্যবা়েবাম কয়র থবায়কন, তয়ব ব্যবা়েবায়মর 
ধরণ ও সম়েকবাে

ক়েববার রদয়নর বোবেবা স্ল্প সময়়ের হবােকবা 
ঘমু হয়়েয়ছ এবং এই ঘযু়মর সম়েকবাে 

ঘমুবায়নবার রঠক আয়গ বোয কবায্দকেবাপ 
কয়রয়ছন

মতিব্য
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যকমন ি�লোে?
আেনি পয্ েনরিে্ক িগুমলযা কমরমেি, েযা য্নদ আেিযার ঘুমের উন্ননে কমর েযামক, 
েমি খুিই দুদ্ক যান্ত হমেমে! েনরিে্ক মির অিুশীলি করমে েযাকুি। এেিযািথিযাে 
আেনি হেমেযা টসদ্ধযান্ত নিমে েযামরি পয্, আেিযার আর এই ওেযাক্ক িুকটি ি্যিহযার 
করযার প্রমেযাজি পিই। 
আশা কবর আপবন এখন আপনার ন্লিপ হবাইরিন 
সম্পলোক্ক  আরও ভালো�াভালোে েুঝলোে যপলোরলোেন এেিং 
ঘযু়মর ডবায়়েররন্ি পরূণ করার মাি্যলোম আপনার 
ঘলুোম অসবুেিা হওয়ার কারণ সম্পলোক্ক  আরও 
সলোিেন হলোয়লোেন।

আপবন �বি এখনও আপনার ঘলুোমর সালোথ �ড়াই 
করলোে থালোকন, েলোে এটি কেিা হোশাজনক হলোে 
ো আমরা উপ�বধি করলোে পাবর। বকন্তু, এখনও 
আরও পদ্ধবে রলোয়লোে, �া আপবন 3 নিং িালোপ কাজ 
করলোে পালোরন। এই পদ্ধবে হয়লোো সাহা�্য করলোে 
পালোর। নীলোির িুটি পদ্ধবের বিলোক �ক্ষ্য করুন এেিং 
যিখনু যকালোনাটি আপনার কালোে যেশশ প্াসবগিক।

অথববাউদ্ীপনা 
বনয়ন্ত্রণ

ঘমু 
সীবমেকরণ

এই উভে নিকল্পই আেিযার কযামে সহযােক েমি হমে েযামর। য্নদও এটি আেিযার টসদ্ধযান্ত নিষে, েেযাপেও 
অমিক পলযাক আেযামদরমক িমলি পয্, শুরু করযার জি্য উদ্ীপনবা রন়েন্ত্রণ একটি ভযামলযা জযােগযা, এিং এটি 
য্মেষ্ট ভযামলযা কযাজ করযাে েযামদরমক আর ঘমু সীরমতকরণ েদ্ধনেমে পয্মে হমি িযা।  

নকন্তু, এটি সমূ্পণ্করূমে আেিযার েেমন্দর ি্যযােযার, েমি আেনি চযাইমল অিশ্য উভে েদ্ধনের েযাধ্যমে কযাজ 
করমে েযারমিি। এই ওেযাক্ক িুমকর েযাধ্যমে কযাজ করমে আেিযামক য্নদ পকউ সহযােেযা কমরি, েযাহমল আেিযার 
সহযােেযাকযারীর সযামে আমলযাচিযা করমল ভযামলযা হমি। 

আেনি নিেযািযাে নক এেি নকেু কমরি, য্যা ঘুমের জি্য 
উেময্যাগী িে? এটি হমে েযামর, পয্েি েড়যা, ইমেল পচক 
করযা, টিনভ পদখযা িযা নিেযািযাে শুমে হেযাশযা পিযাধ করযা িযা 
উচবিগ্ন হমে েযাকযার েমেযা নিষে।

নকেু সহজ নিেে অিুসরণ কমর এিং অিুেকযারী আচরণ 
কনেমে, উদ্ীপনবা রন়েন্ত্রয়ণর লষে্য হল, নিেযািযা এিং 
ঘুমের েমধ্য সম্পক্ক  পজযারদযার করযা।

আেনি নক প্রযােই েযাড়যােযাচড় ঘুেযামে য্যাি িযা ঘুে লযাগযার 
জি্য পদনর কমর নিেযািযাে শুমে েযামকি? আেনি নক 
প্রযােই নদমির পিলযা স্ল্প সেমের জি্য হযালকযাভযামি 
ঘুেযাি অেিযা নদমির পিলযা ঘুনেমে েমড়ি? 

ঘমু সীরমতকরয়ণর লষে্য হল, আেিযার ঘুেমক আরও 
টক্রেযাশীল করযার লমষে্য ঘুমের সযােযাি্য ঘযািনে তেনর 
করমে নিেযািযাে কযািযামিযা সেে কেযামিযা।
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ধবাপ 3

উদ্ীপনা বনয়ন্ত্রণ
কীভযামি উদ্ীেিযা নিেন্ত্রণ ঘুমের উন্ননে কমর?

ভযামলযা ঘুেযাে য্যারযা েযারযা নিেযািযাে য্যাওেযার ের সহমজই ঘুনেমে েমড় এিং 
রযামে পজমগ উঠমল েযারযা আিযার দ্রুে ঘুনেমে েমড়। আেনি য্নদ একজি ভযামলযা 
ঘুমের ি্যটতিমক নজজ্যাসযা কমরি পয্, েযারযা এটি কীভযামি কমর, এমে েযারযা প্রযােই 
নকংকে্ক ি্যনিেূঢ় হমে য্যাে। ভযামলযামযা ঘুেযামে েযারযা ি্যটতিগণ ঘুনেমে েড়মে 
পকযামিযা বোচষ্টবা কয়রন নবা, অেিযা আিযার ঘুনেমে েড়মে েযামদর পকযামিযা সেস্যযা 
হে িযা।  এটি হওেযার কযারণ হল পয্, ভযামলযা ঘুেযামে েযারযা ি্যটতিমদর েটস্মষ্ক 
নিেযািযা এিং ঘুমের েমধ্য একটি শন্ক্তশবােী বোশখবার সপিক্দ  [েবারয়নড 
এয়সবান্সয়়েশন] আমে।  ভযামলযা ঘুেন্তরযা য্খি নিেযািযাে েযামক, েখি পশযািযার 
ঘরমক েযারযা ঘুে এিং নিশ্রযামের সযামে যু্তি একটি জযােগযা চহসযামি চচিমে 
েযামরি। এটি হরমেযাি এিং েটস্মষ্কর প্রনেটক্রেযাগুমলযার একটি িন্ি তেনর 
কমর, য্যা ঘুেমক চথির কমর পদে এিং িজযাে রযামখ...েযাই েযারযা ঘুনেমে েমড়।

েমি য্যারযা খযারযাে ঘুেযাে, নিেযািযা এিং ঘুমের েমধ্য একটি দুি্কল সম্পমক্ক র 
প্রিণেযা পদখযাে এিং নিেযািযা এিং পজমগ েযাকযার েমধ্য একটি শন্ক্তশবােী 
বোশখবার সপিক্দ  [েবারয়নড এয়সবান্সয়়েশন] েযামক। এেিযািথিযাে নিেযািযা 
নিশ্রযােহীিেযা এিং অস্টস্র সযামে সংযু্তি একটি জযােগযা হমে উমঠ। েলস্রূে, 
য্খি নিেযািযাে েযামকি, েখি হরমেযাি এিং েটস্মষ্কর পচইমির প্রনেটক্রেযাে েমি 
উয়তেিনবা হে, য্যা একটি উচ্চ েযারেযার পিিশি এিং জযাগ্ে অিথিযার সৃটষ্ট কমর। 
নকেু নকেু েযািুমষর কযামে েড়যাশুিযা করযা, কযাজ করযা, টিনভ পদখযা িযা উমবিমগর 
সযামে যু্তি একটি জযােগযা হমে উঠমে েযামর নিেযািযা। েখি পিডরুে আর ঘুমের 
সযামে যু্তি থিযাি েযামক িযা। 

এমষেত্রে উদ্ীেিযা নিেন্ত্রণ [শস্টেুলযাস কমট্যাল] নিেযািযা ও জযাগ্ে েযাকযার েমধ্য 
সংময্যাগ কেযামে এিং নিেযািযা ও ঘুমের েমধ্য সম্পক্ক মক শটতিশযালী করমে 
েদমষেে পিে।  এই অিথিযা হমল আিযার রযামে ভযামলযা ঘুে হওেযা সম্ি হমি।

 

সুসংব়াি হতে়া গয, 
নবছ়াি়া = জ়াগ্রে থ়ার়্া এবং নবছ়াি়া = ঘুতমর সম্র্্ক তর্ িক্ক্তি়ােী র্রতে 
আপনি অতির্ দর্ছু র্রতে প়াতরি। 
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আবম বকভালোে উদ্ীপনা বনয়ন্ত্রণ ে্যেহার পাবর?

উদ্ীপনা বনয়ন্ত্রণ বেনটি প�্কালোয়র উপর বভবতিশী�।
n কী কী েনরিে্ক ি করমিি, েযা চচচহ্নে করুি। .

n সেেসূচী নিধ্কযারণ কমর আেিযার প্রেে েনরিে্ক ি শুরু করুি।.

n আরও েনরিে্ক ি করুি।

N 
কী কী পবরেে্ক ন করলোেন, ো চিচহ্নে করুন।
ন্লিপ হবাইরিন অ্যবাডভবাইসন্ি পদখযার ের এিং আেিযার নিমজর ঘযু়মর ডবায়়েররন্ি েূরণ করযার ের, রযামে ভযামলযা 
ঘুে হওেযার নিষেগুমলযা সম্পমক্ক  আেনি আমরযা ভযামলযাভযামি িুঝমে েযারমিি।  য্নদ েযাই হে, েমি এটি অসযাধযারণ, 
েমি আেিযার ঘুমের উন্ননে করমে আেনি পয্ কমেকটি সহযােক েনরিে্ক ি করমে েযামরি, েযা পিযাঝযাও সহযােক হমে 
েযামর। 

n আচরণগত পররবত্দ য়নর মবাধ্যয়ম ও়েবাক্দ শশি দতরর করমে 
আেিযার উেযামে কযাজ করুি। .

n i পয্খযামি েযাপলকযাভুতি আচরণটি আেিযামক েনরিে্ক ি করমে 
হমি, পসখযামি েনরিে্ক মির প্রমেযাজি [িীড ের পচ্জি] থিযামি টিক 
চচহ্ন নদি।

মতি র়াখতবি...
এনি নিতয় যদি আপনি মুিদর্তে পতে য়াি, েতব আপি়াতর্ স়াহ়ায্য র্রতছি - এমি গর়্াতি়া ব্যক্ক্তর 
র়্াতছ সমস্য়ানি েুতে ধ্রুি। অথব়া আপনি যদি নিতজ নিতজ এই ওয়়ার্্ক বুর্ ব্যবহ়ার র্তরি, েতব 
আপি়ার নবশ্বস্ত - এমি র়্াতর়া র়্াতছ  স়াহ়ায্য চ়াইতে প়াতরি, গযমি পনরব়াতরর গর়্াতি়া সিস্য ব়া 
বনু্।
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আচরণগত পস্রবত্ক ন র্রফত হফব
আচরণ বোকন? সমবাধবান পররবত্দ য়নর 

প্রয়়েবািন

প্রস্তরদন ঘমু 
বোথয়ক ওঠবার 
রনরদ্দ ষ্ট সম়ে

সতেযাহযান্তসহ নিনভন্ন সেমে ঘুে পেমক পজমগ ওঠযা একটি 
নিেনেে ঘুমের চক্র থিযােমি  িযাধযা পদে। প্রনেনদি একই 
সেমে ঘুে পেমক ওঠযা আেিযার েটস্ষ্ক এিং শরীরমক 
সন্্যযাে কখি ঘুেযামে হমি, েযা শশখমে পদে - য্যামে আেিযার 
'সনঠক' েনরেযাণ ঘুে হে।

প্রনেনদি একই সেমে ঘুে পেমক উঠুি (েুটির নদিসহ)। সযািধযামি ঘুে পেমক ওঠযার জি্য একটি সেে নিধ্কযারণ করুি, নিটচিে করুি পয্, 
এটি এেি একটি সেে, পয্টিমে আেনি পলমগ েযাকমে েযারমিি।  ক্যান্ত েযাকমল নিেযািযা পেমক উঠযা কনঠি, েযাই আেিযার অ্যযালযাে্কটি এেি 
জযােগযাে রযাখুি, পয্খযামি রযাখমল এটি িন্ করযার জি্য আেিযামক নিেযািযা পেমক উঠমে হমি।  নিেযািযা পেমক একিযার উমঠ পগমল, আিযার 
পসখযামি নেমর য্যাওেযা এচড়মে চলুি এিং এেি নকেু করুি, য্যা ধীমর ধীমর 'আেিযামক েুমরযােুনর জযাশগমে রযাখমি'। প্রেে কমেক নদি 
আেনি পিশশ ক্যান্ত পিযাধ করমে েযামরি। েযাই এটি এেি এক নদি শুরু করযার কেযা নিমিচিযা করুি, পয্নদমি আেনি কে ি্যস্ েযাকমিি িযা 
য্খি আেনি আেিযার তদিচন্দি কযামজ সহযােেযা েযামিি। েমি  নিেনেে ঘুমের ে্যযািযামি্ক অভ্যস্ হমে পগমল এই ক্যাটন্ত চমল য্যামি য্খি।

15 রমরনয়ির 
রন়েম

ঘুেযামে িযা েযারমল নিেযািযাে শুমে েযাকযা রবছবানবা = বোিয়গ 
থবাকবার সংযু্টতিমক শটতিশযালী কমর আেরযা য্খি ঘুনেমে 
েযাকমে চযাই, েখি নিেযািযাে পজমগ েযাকমল আেরযা পসই 
দুষ্ট চত্ক্রর েমধ্য েড়মে শুরু কনর, য্যা ঘুনেমে েড়মে আরও 
িযাধযা সৃটষ্ট কমর।  স্যােুচযাে নিমে পজমগ শুমে েযাকযার পচমে 
আরযােদযােক নকেু করযার জি্য নিেযািযা পেমক উমঠ য্যাওেযা 
পিশশ প্রশযাটন্তেে এিং ঘুেযামে িযা েযারযার চচন্তযা পেমক 
েমিযাময্যাগ নিিষ্ট করযার  কযাজ কমর। 

প্রযাে 15 নেনিি েমরও য্নদ আেিযার ঘুে িযা লযামগ, েমি নিেযািযা পেমক উমঠ েড়ুি, এেিনক রযামে ঘুে পভমগে পগমলও য্নদ 1৫ নেনিমির েমেযা 
সেমের েমধ্য েুিরযাে ঘুে আমস, েমি নিেযািযা পেমড় উমঠ য্যাি। এরের সম্ি হমল অি্য রুমে চমল য্যাি অেিযা সম্ি িযা হমল, আরযােদযােক 
পসযােযা িযা পচেযামর িসুি। লযাইমির আমলযা কে রযাখুি, উষ্ণ েযাকুি এিং এেি নকেু করুি, য্যা আেিযার কযামে প্রশযাটন্তদযােক িমল েমি হে 
(েমি ন্রিি ি্যিহযার করযা এচড়মে চলুি)।  য্খি শযারীনরক লষেমণ ঘুে লযাগযার অিুভূনে অিুভি করযা শুরু কমরি, েখি নিেযািযাে নেমর য্যাি।  
নিেযািযাে নেমর য্যািযার ের য্নদ আিযারও প্রযাে 15 নেনিমির েমধ্য ঘুে িযা আমস, েমি েূমি্কর কযামজর েুিরযািৃনতি করুি। েমি রযাখমিি, আেরযা 
ঘচড় পদখযার পচষ্টযা করচে িযা! সুেরযাং 15 নেনিি একটি অিুেযানিক সেে হমে েযামর - আেনি য্নদ লষে্য কমরি, পসই দুষ্টচত্ক্র পেমেমে, েযামি 
হেযাশযা এিং উমতিজিযা পিযাধ করমেি িযা ঘুমেযামে িযা েযারযার নিষমে চচন্তযাভযািিযা করমেি, েযাহমল নিেযািযা পেমক উমঠ পগমল ভযামলযা হমি।

রবছবানবা হয়েবা 
শুধমুবাত্ ঘমু 
এবং সহববাস 
[বোসসে] করবা 
িন্য

নিেযািযাে েযাকযা অিথিযাে ঘুে এিং পয্ৌিেযার েযাড়যা অি্যযাি্য 
টক্রেযাকলযামে নিযু্তি েযাকমল, নিেযািযা = জযাগিযা েযাকযার 
সংময্যাগ শটতিশযালী হমে েযামর।

আেিযার েমিযাময্যামগ উমতিজিযা সৃটষ্ট েযামর এেি পকযামিযা নিষে, পয্েি কযাজ করযা, অধ্যেি করযা, টিনভ পদখযা, খযািযার খযাওেযা ইে্যযানদ কযামজর 
জি্য আেিযার নিেযািযা ি্যিহযার করমিি িযা। আেিযামক য্নদ আেিযার পিডরুমেই কযাজ করমে হে িযা অধ্যেি করমে হে, েমি নিেযািযাটি 
রদয়নর বোবেবা এবং রবায়তর বোবেবার পররয়বশ রদয়়ে বোসি আপ করযার কেযা নিমিচিযা করুি। উদযাহরণস্রূে নদমির পিলযা একটি পিড 
কযাভযার নদমে নিেযািযা পেমক কুশি নিচেমে রযাখুি এিং আেনি ঘুমের জি্য য্খি নিেযািযা ি্যিহযার করমে চযাি, েখি েযা উনঠমে পেলুি। এটি 
পজমগ েযাকযা এিং ঘুেযামিযার েমধ্য একটি স্পষ্ট েযাে্কক্য তেনর করমি।

রদয়নর বোবেবা 
বোকবায়নবারূপ স্ল্প 
সময়়ের িন্য 
হবােকবা ঘমু 
ঘমুবায়বন নবা। 

আেযামদর জযাগ্ে েযাকযার সেমে ঘুমের প্রমেযাজিীেেযা 
িযাড়মে েযামক এিং আদশ্কভযামি আেনি য্খি ঘুেযামে চযাি, 
েখি আেিযার েন্দযাভযাি চূড়যান্ত েয্্কযামে েযাকমি। ঘুে ঘুে 
ভযাি ঘুমের প্রমেযাজিীেেযামক দযানিমে রযামখ, য্যার েমল 
আেনি পশযািযার সেে আেিযার ঘুে আসমি িযা।

আেনি য্খি ক্যান্ত পিযাধ কমরি, েখি নদমির পিলযা হযালকযা ঘুে এচড়মে চলুি। এর েমধ্য রমেমে টিনভ পদখযার সেে পসযােযাে ঘুনেমে েরযা 
ইে্যযানদ। েমি আেিযার হেমেযা পকযামিযা অসুখ-নিসুখ আমে িযা েনরচয্্কযার দযানেত্ব আমে, য্যার অে্ক হমলযা, নিরযােতিযা িযা সুথিেযার কযারমণ 
আেিযামক নদমির পিলযা হযালকযা ঘুে ঘুেযামে হমি। এই পষেত্রে অ্যযালযাে্ক পসি কমর রযাখুি, এই হযালকযা ঘুমের সেে 30 নেনিমির কে হে এিং 
পসগুমলযা নদমির প্রেেযামধ্ক সীেযািদ্ধ রযাখযার পচষ্টযা করুি।

ঘমুবায়নবার 
অনভূুস্ত 
আসয়েই 
বোকবে ঘমুবায়ত 
যবান। 

আেযামদর য্খি ঘুে ঘুে ভযাি চমল আমস, েখি নিেযািযাে 
য্যাওেযার অে্ক হল - আেযামদর আরও দ্রুে ঘুনেমে েরযার 
সম্পক্ক  নিেযািযা = ঘুে শটতিশযালী হে। আেরযা য্নদ ক্যান্ত 
হমে ঘুেযামে য্যাই, েখি আেযামদর ঘুনেমে েরমে সেে 
লযাগমি এিং এমে পসই দুষ্টচক্র ের ের কমর এশগমে শগমে 
রবছবানবা = িবারেত থবাকবায়ক শটতিশযালী কমর। 

শুধু ক্যান্ত হমল ঘুমেযামে িযা শগমে িরং আেরযা ঘযু়মর শবারীররক েক্ষণ অনভুব িযা করযা েয্্কন্ত অমেষেযা করুি। নিমজর পশযািযার সেে 
খযােমখেযালী কমর পসি করমিি িযা িযা আেিযার জীিিসগেী নিেযািযাে চমল পগমেি িমলই আেনি নিেযািযাে য্যামিি িযা। আেিযার য্েষেণ 
েয্্কন্ত িযা ঘুে েযামি, েেষেণ েয্্কন্ত পজমগ েযাকুি।
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প�্কায় 2  
সময়সিূী বনি্কারণ কলোর আপনার প্থম 
পবরেে্ক ন শুরু করুন, এখনই সময়সিূী চথির 
কলোর আপনার পবরেে্ক ন শুরু করার সময় হলোয়লোে।
আেিযামক এই চচ্ক যার সযামে পলমগ েযাকমে হমি, এেিনক য্নদ এটি অথিযােীভযামি আেিযার ঘুমের গুণগে েযাি িযা 
েনরেযাণ হ্যাস কমর, েিুও লযামগ েযাকমে হমি। 

েনরিে্ক ি করযার জি্য েনরিে্ক ি 1 চহসযামি চচচহ্নে কমর উদ্ীপক রন়েন্ত্রণ ও়েবাক্দ শশয়ি েেশশল্ভুতি করুি। 
এখি আেনি কীভযামি এই েনরিে্ক ি আিমে েযারমিি, পস সম্পমক্ক  অন্তে এক সতেযামহর জি্য চচন্তযা করুি। 
আেনি য্েিযা েযামরি সুনিনদ্ক ষ্ট হি এিং আনে কীভবায়ব এন্ি প্রয়়েবাগ করয়ত পবারর, েযার আওেযাধীমি এটি 
পলখুি: 

n Cেটেেমধ্য এেি নকেু িযাধযা আসমে েযামর, েযা নিমিচিযাে রযাখুি এিং পসই 
িযাধযাগুমলযা কীভযামি অনেক্রে করমে েযারমিি, েযাও নিমিচিযা করুি। এগুমলযাও 
ওেযাক্ক শশমি পলখুি।  

n নকন্তু, আেনি য্নদ শুরু করমে আরও ক্যাটন্ত পিযাধ কমরি, েযাহমল েযানিমে পিওেযার 
অমকমজযা পকৌশল অিলম্বি করমে প্রলুব্ধ হমিি িযা, পয্েি পিশশ ক্যযানেি েযাি করযা 
িযা নদমির পিলযা হযালকযা ঘুে ঘুেযামিি িযা, য্যা আনয়হল্পফুে ন্লিপ সবাইয়কেয়ক 
[অয়কয়িবা ঘযু়মর চক্রয়ক] জযাশগমে পেযামল।  এর েনরিমে্ক  আরযাে করযার পচষ্টযা 
করুি, আেিযার েমিযাময্যাগ অি্য নকেুর নদমক সনরমে নিমে চযাপলমে য্যাি,  শীঘ্রই 
চথির হমে য্যামি। 

n েনরিে্ক ি এিং এর প্রভযাি েয্্কযামলযাচিযা করমে এক সতেযাহ িযা অিুরূে সেে 
লটিমেুবাস কয়ট্বাে ও়েবাক্দ শশয়ি [উদ্ীপনবা রন়েন্ত্রণ ও়েবাক্দ শশয়ি] হবাউ রডড ইি 
বোগবা [ কীভবায়ব বোগে] িযাক্সটি ি্যিহযার করুি।   

n ঘুমের ডযামেনর অি্যযাহে রযাখুি, য্যামে আেনি আেিযার েনরিে্ক মির প্রভযািগুমলযা 
ট্্যযাক করমে েযামরি।.

n  আেনি য্নদ নিমশষভযামি ক্যান্ত পিযাধ কমরি, েযাহমল ড্যাইনভং িযা অি্য পকযামিযা 
টক্রেযাকলযাে এচড়মে চলুি, পয্গুমলযামে প্রচুর েমিযাময্যাগ পদওেযার প্রমেযাজি হে।
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ঘযু়মর পররবত্দ নগুয়েবায়ক কবায়ি েবাগবান: উদ্ীপনবা রন়েন্ত্রণ

পনরবে্ক ি 1 সপ্বায়হর শুরু: 
 কবায়য্দ পররণত করবার িন্য রনরদ্দ ষ্ট আচরণগত পররবত্দ ন: 
 আরম কীভবায়ব এন্ি প্রয়়েবাগ করয়ত পবারর:  

পগথময়ধ্য কী আসয়ত পবায়র: 
 আরম কীভবায়ব এন্ি কবান্িয়়ে উঠয়ত পবারর:

এন্ি বোকমন হয়েবা? (র্ী র্ী র়্াতে়াত়া হতয়তছ? র্ী র্ী র়্াতে়াত়া হয়নি? পথথমতধ্্য র্ী প়াওয়়া য়ায়? আনম 
র্ীর়্াতব এনি চ়ালেতয় নিতব়া ?)

পনরবে্ক ি 2 সপ্বায়হর শুরু: 
 কবায়য্দ পররণত করবার িন্য রনরদ্দ ষ্ট আচরণগত পররবত্দ ন: 
 আরম কীভবায়ব এন্ি প্রয়়েবাগ করয়ত পবারর:  

পগথময়ধ্য কী আসয়ত পবায়র: 
 আরম কীভবায়ব এন্ি কবান্িয়়ে উঠয়ত পবারর:

এন্ি বোকমন হয়েবা? (র্ী র্ী র়্াতে়াত়া হতয়তছ? র্ী র্ী র়্াতে়াত়া হয়নি? পথথমতধ্্য র্ী প়াওয়়া য়ায়?  
আনম র্ীর়্াতব এনি চ়ালেতয় নিতব়া ?)

পনরবে্ক ি3 সপ্বায়হর শুরু: 
 কবায়য্দ পররণত করবার িন্য রনরদ্দ ষ্ট আচরণগত পররবত্দ ন: 
 আরম কীভবায়ব এন্ি প্রয়়েবাগ করয়ত পবারর:  

পগথময়ধ্য কী আসয়ত পবায়র: 
 আরম কীভবায়ব এন্ি কবান্িয়়ে উঠয়ত পবারর:

এন্ি বোকমন হয়েবা? (র্ী র্ী র়্াতে়াত়া হতয়তছ? র্ী র্ী র়্াতে়াত়া হয়নি? পথথমতধ্্য র্ী প়াওয়়া য়ায়? আনম 
র্ীর়্াতব এনি চ়ালেতয় নিব ?)

উদ্দীপনা স্নয়ন্ত্রণ ওয়ার্্ক স্িট
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প�্কায় 3 - আরও পবরেে্ক ন করুন

আপনার চবিেীয় পবরেে্ক লোনর পবরকল্পনা করুন
আেনি আেিযার প্রেে েনরিে্ক মির পদযামল পদযালযানেে হওেযার ের, আেিযার চবিেীে েনরিে্ক ি শুরু করযার জি্য 
একটি েযানরখ নিধ্কযারণ করমে উদ্ীপক রন়েন্ত্রণ ও়েবাক্দ শশিন্ি ি্যিহযার করুি। প্রেে েনরিে্ক িটি চযালু রযাখযা 
নিটচিে করুি।  

আিযার, নিমশষভযামি আেিযার েনরিে্ক মির প্রভযািগুমলযা ট্্যযাক করমে, ঘুমের ডযামেনর ি্যিহযার করমে েযাকুি এিং 
এক সতেযাহ িযা অিুরূে সেমে এই িেুি েনরিে্ক িটি েয্্কযামলযাচিযা করমে উদ্ীপনবা রন়েন্ত্রণ ও়েবাক্দ শশিন্ি ি্যিহযার 
করুি। 

আপনার পবরেে্ক নগুলো�া য�াগ করলোে থাকুন
প্রমেযাজি অিুসযামর আরও অি্যযাি্য েনরিে্ক ি পয্যাগ করমে েযাকুি, প্রেেটি চযালু রযাখযা নিটচিে করুি!, য্েষেণ েয্্কন্ত 
িযা আেনি সেস্ প্রযাসনগেক েনরিে্ক ি সযাধি িযা কমরি এিং/অেিযা আেিযার ঘুে আেিযার জি্য 'স্যাভযানিক' িযা হে 
- পয্টি প্রেমে আমস! েমি রযাখমিি, অভ্যযাস েনরিে্ক ি করযা একটি ে্যযারযােি পদৌড় - সমিমগ পদৌড় [স্প্রিন্] িে, এই 
েনরিে্ক িগুমলযামক ধীমর ধীমর এিং অনিচপলেভযামি গমড় পেযালযা ভযামলযা, েযামে আেনি পসগুমলযা িজযাে রযাখমে সষেে 
হমিি। আেিযার ঘুমের েনরিে্ক ি পদখমে শুরু করযার আমগ কমেক সতেযাহ সেে লযাগযািযা অস্যাভযানিক িে। নকন্তু 
অধ্যিসযাে চযাপলমে য্যাি!
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ঘমু সীরমতকরণ

ঘমু সীরমতকরণ কীভবায়ব ঘযু়মর উনেস্ত ঘিবা়ে?
য্নদও েমি হমে েযামর পয্, আেরযা নিেযািযাে েযাকযার 
সেে নিশ্রযামের পিশশ সুময্যাগ েযানছে, খুি েযাড়যােযাচড় 
নিেযািযাে য্যাওেযা এিং য্খি প্রমেযাজি হে িযা - েখি 
নিেযািযাে পগমল অমহেুক রবছবানবা = িবারেত থবাকবার 
সংযনু্ক্তয়ক শটতিশযালী করযা হমে েযামর। য্যামদর ঘুে 
খযারযাে হে, েযারযা প্রযােই জযািযাে পয্, েযারযা অমিক সেে 
নিেযািযাে েযামক, েমি পিশশ সেে ঘুেযাে িযা। এর অে্ক  
হমলযা, েযামদর ঘুে খুি েযািসম্পন্ন িে। ঘুে সীনেেকরণ 
আেনি নিেযািযাে পয্ সেে ি্যে কমরি, েযা আেনি 
ঘুনেমে েযাকযা গড় সেমের পচমে নকেুিযা কনেমে পদে। 
একই সেমে নিেযািযাে য্যাওেযা এিং প্রনেনদি একই 
সেমে ঘুে পেমক উঠযা আেিযার শরীরমক এই সেমের 
জি্য অভ্যস্ কমর েূলমে সযাহযায্্য কমর এিং আেিযার 
শরীর নিমজ পেমক েযানিমে নিমে কযাজ কমর।

েমল আেনি য্খি নিেযািযাে য্যামিি, েখি আেনি 
আরও দ্রুে ঘুনেমে েড়মে শুরু করমিি, আরও 
নিটচিমন্ত ঘুেযামিি এিং ঘি ঘি ঘুে ভযাঙমি িযা। এর 
অে্ক হমলযা, আেনি নিেযািযাে পজমগ িযা পেমক পিশশ 
সেে ঘুনেমে কযািযামছেি, েযাই আেিযার ঘুে আরও 
ভযামলযা হমেমে। আেিযার ভযামলযা ঘুে হওেযার স্র 
নিনদ্ক ষ্ট েযারেযাে পেৌাঁমে পগমল, নিেযািযাে েযাকযার কযাল 
আেিযার জি্য সনঠক স্মর চথির হমে য্যামি।

এ সেে আেিযার ঘুমের সুময্যাগ সযােনেকভযামি হ্যাস 
েযামি, এর েমল হযালকযা ঘুে পেমক িনচিে হমে 
েযামরি, য্যা নদমির ক্যাটন্ত িযা েন্দযাছেন্নেযার কযারণ হমে 
েযামর। 

েমি সেমের সযামে সযামে অথিযােী ঘুে পেমক িনচিে হওেযার অে্ক হমলযা, আেিযার ঘুমের প্রমেযাজিীেেযা িৃচদ্ধ েযামি, 
এিং এই প্রমেযাজিটি আেিযার নিধ্কযানরে ঘুেমিযার কযােযাকযাচে সেে প্রকৃেেমষে শটতিশযালী হমে শুরু করমি। 

সেক্ক ো!
ঘুে সীনেেকরণ সিযার জি্য উেযু্তি িে, েযাই নিমচর পকযামিযা নিষে আেিযার পষেত্রে প্রময্যাজ্য 
হমল, েযামে েমিযাময্যাগ নদি:

n আেনি কী আেিযার চরে পেজযাজ েনরিে্ক ি িযা েীব্র শটতি িযা চচন্তযার পেযািযােুটির 
সেেকযাল অিুভি কমরি? পকযামিযা স্যাথি্যমসিযা পেশযাদযার নক কখিও আেিযামক িমলমেি 
পয্, আেনি হেমেযা ে্যযানিেযা সেস্যযাে ভুগমেি।

n আেনি কী কখিও েমড় শগমেমেি?

n আেিযার রযামের পিলযা ঘুেযামিযার সুময্যাগ নক কে (পয্েি পকযামিযা িযাচ্চযা আমে িযা রযামের 
পিলযা এেি কযামরযা েনরচয্্কযার দযানেত্ব েযালি কমরি, য্যার েনরচয্্কযা প্রমেযাজি?

n আেনি নক পকযামিযা ভযারী য্ন্ত্রেযানে চযালযাি িযা এেি একটি কযাজ কমরি, য্যার জি্য 
আেিযামক সেক্ক  েযাকমে হে (পয্েি লনর চযালক, েযাইলি)?

আেনি য্নদ উেমরর পকযামিযা নকেু কমরি, েযাহমল আেিযামক সহযােেযাকযারী ি্যটতির কযামে 
উমলেখ করযার কেযা নিমিচিযা করুি অেিযা অি্য কযাউমক সযাহযাময্্যর জি্য িলুি - নয্নি 
আেিযামক সযাহযায্্য করমে েযারমিি িমল আেনি েমি কমরি, পয্েি G.P িযা অি্যযাি্য 
স্যাথি্যমসিযার পেশযাদযার।  
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আবম কীভালোে ঘমু সীবমেকরণ ে্যেহার করলোে 
পাবর?
ঘুে সীনেেকরণ িহু চহসযাি-নিকযামশর সযামে জচড়ে এিং েযাই এটি করযা পিশ কনঠি িমল েমি হমে েযামর। 

আশযা কনর এই নিমদ্ক শযািলী অিুসরণ করমল, এটি আরও সহজমিযাধ্য হমি। েমি আেনি য্নদ েুশনকমল েযামকি, 

েযাহমল আেিযামক সযাহযায্্যকযারী ি্যটতি (য্নদ প্রযাসনগেক হে), িনু্-িযান্ি অেিযা েনরিযামরর পকযামিযা সদস্যমদর 

সযামে কেযা িলুি। 

শুরু করা �াক
প�্কায় 1 - ঘলুোমর িালোয়বর

আেনি য্নদ ইনেেমধ্য সযাম্প্রনেক একটি ন্লিপ ডবায়়েরর েূরণ কমর েযামকি, েমি আেনি এটি 

ি্যিহযার করমে েযামরি। য্নদ িযা কমর েযামকি, েমি একটি ঘযু়মর ডবায়়েরর েূরণ করমে এক িযা দুই 

সতেযাহ সেে ি্যে করুি।  আেিযার ঘুমের ডযামেনরর অংশ চহসযামি আেনি আেিযার রবায়তর ঘযু়মর 

সম়ে (রমরনয়ি) চহসযাি করুি।  েমি রযাখমিি, আেনি য্নদ এমষেত্রে েুশনকমল েমড়ি, েমি আেিযার 

সযাহযায্্যকযারী আেিযামক সযাহযায্্য  করমে সষেে হমে েযামর।  

েয্্কযাে 2 - আেিযার গড় ঘুমের সেে চহসযাি করুি

 আেিযার সযাতেযাচহক গি ঘযু়মর সম়ে চহসযাি করমে, আেিযার রযামের ঘুমের সেে ি্যিহযার করুি। 

প্রনে রযামের ঘুমের সেে (নেনিমি) পয্যাগ কমর এটি করুি এিং আেনি আেিযার ডযামেনরমে য্েগুমলযা 

রযাে পলমখ পরমখমেি, পসই সিগুমলযা রযামের সংখ্যযা নদমে ভযাগ করুি।

ইউসুমের উদযাহরণ - গড় ঘুমের সেে

আেরযা য্নদ সতেযামহর প্রনেটি রযাে পেমক ইউসুমের ঘুমের ডযামেনর পলমখ রযাখযা রযামের ঘুমের সেে 

পয্যাগ কনর, েমি েযা হমি 2340 নেনিি। এটিমক 7 নদমে ভযাগ করুি (পয্মহেু নেনি 7 রযামের জি্য 

ডযামেনরটি পলমখ পরমখচেমলি) এিং পসখযামি গড় ঘুমের সেে 334 নেনিি (িযা 5 ঘন্যা 34 নেনিি)।

রদন 1 
বহৃস্পস্তববার

রদন 2 
শুক্র 

রদন 3 
শরন 

রদন 4 
 ররব 

রদন 5 
 বোসবাম 

রদন 6 
 মগিে  

রদন 7 
 বধু বোমবাি বোমবাি  ÷ 7

300m 330m 390m 375m 300m 315m 330m 340m 334m
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ইউসলুোির উিাহরণ
ইউসুমের গড় ঘযু়মর সম়ে চেল 334 নেনিি (5 
ঘন্যা 34 নেনিি)। বোবড প্প্রসন্ক্রপশয়ন তবার সম়ে 
পেমে 30 নেনিি পয্যাগ করযা হমেচেল।  

সুেরযাং ইউসুমের িযাইে ইি পিড প্প্রসটক্রেশি হল 
364 নেনিি (6 ঘণ্যা 4 নেনিি)।

প�্কায় 3:  
বেোনার প্প্সটরিপশলোন [পরামশ্ক পরে] আপনার সময় চহসাে করুন
এখি এিং আেিযার েরিে্ক ী পচক-ইি-এর সেমের েমধ্য প্রনে রযামে কেিযা সেে আেিযার নিেযািযাে কযািযামিযা 
উচচে, েযা হমলযা আপনবার রবছবানবার প্প্রসন্ক্রপশয়ন সম়ে। আেনি আেিযার গি ঘযু়মর সময়়ের সযামে 30 
নেনিি পয্যাগ কমর আেনি আেিযার রবছবানবার প্প্রসন্ক্রপশয়ন সম়ে চহসযাি কমরমেি।  এই চহসযাি পশষ হমে 
পগমল এটিমক আেনি এখি ঘমু সীরমতকরণ ও়েবাক্দ শশয়ি পলখুি। এটি নেনিমি এিং ঘন্যাে পরকড্ক  করমল 
ভযামলযামযা হমি। নিেযািযা য্যাওেযার নিনদ্ক ষ্ট  সেে এিং ঘুে পেমক ওঠযার সেে নিধ্কযারণ করমে আেিযার িবাইম ইন 
বোবড প্প্রসন্ক্রপশন ি্যিহযার করুি, এিং ওেযাক্ক শশমি এগুমলযার একটি পিযাি করুি। আেিযার নিেযািযাে শগমে 
ঘুেযামিযার সেে এিং ঘুে পেমক উঠযার সেে নিধ্কযারণ করযার সেে চচন্তযা করুি পয্, আেনি কীভযামি এগুমলযামক 
আেিযার জীিিধযারযার সযামে েযািযািসই করমে েযারমিি।

আেনি হেমেযা ভযািমেি পয্, প্রনে রযামে নিেযািযাে কযািযামে এটি খুি পিশশ সেে িমল েমি হমছে িযা, নিমশষ 
কমর য্নদ আেনি এই েুহূমে্ক  নিেযািযাে অমিক পিশশ সেে কযািযামে েযামকি। নকন্তু, আেিযার িযাইে ইি পিড 
প্প্রসটক্রেশি আেিযামক প্রনে রযামে আেনি পয্ েনরেযাণ ঘুেযামছেি েযার পচমে পিশশ সেে নিেযািযাে কযািযামে 
পদে।

প�্কায় 4: 
িাইম ইন যেি প্প্সটরিপশলোন থাকা আপনার সময়লোক কালোজ �াগান।
এখি আেিযার নিেযািযাে য্যাওেযার নিধ্কযানরে সেে এিং ঘুে পেমক উঠযার নিধ্কযানরে সেে নঠক পরমখ আেিযার 
িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশন িযাস্িযােি করুি। এটি কনঠি লযাগমে েযামর, কযারণ আেনি হেমেযা নকেু িযাধযার 
সমু্খীি হমে েযামরি, য্যা আেিযার  পলমগ েযাকযার প্রমচষ্টযামক কনঠি কমর নদমে েযামর। এই িযাধযাগুমলযা নিমিচিযা 
করুি এিং কীভযামি আেনি ঘমু সীরমতকরণ ও়েবাক্দ শশয়ি পসগুমলযা কযাটিমে উঠমে েযামরি, েযা নিমে ভযািুি। 
আেনি হেে আেিযামক নয্নি সযাহযায্্য করমেি, েযার সযামে, িনু্ িযা েনরিযামরর পকযামিযা সদস্যমদর সযামে এগুমলযা 
নিমে আমলযাচিযা করমে েযামরি। আেিযার িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশন কযায্্ককর রযাখযাে, আেনি ন্লিপ 
ডবায়়েরর ি্যিহযার করযা চযাপলমে য্যাি। 

সেক্ক ো!
আেিযার চহসযামি নিেযািযাে ঘুেযামিযার সেে কখিই 5 ঘন্যার(300 নেনিি) কে হওেযা উচচে হমি িযা। 
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ঘযু়মর পররবত্দ নগুয়েবায়ক কবায্দকর করবা: ঘমু সীরমতকরণ 
 সতেযাহ শুরু হমছে

এই ওেযাক্ক শশিটি েূরমণ আেিযামক সযাহযায্্য করযার জি্য আেিযার সম্পন্ন করযা ঘুমের ডযামেনর ি্যিহযার করমে হমি। 

আেনি গে সযাে নদমি কে ঘন্যা ঘুনেমেমেি, েযা পয্যাগ কমর আেিযার গড় সযাতেযাচহক পেযাি ঘুমের সেে (TST িযা পিযামিল 
টলিে িযাইে) চহসযাি করুি এিং এটিমক সযাে নদমে ভযাগ কমর নিমচর িযামক্স রযাখুি।  েযারের আেিযার গড় সযাতেযাচহক পেযাি 
ঘুমের সেমের সযামে 30 নেনিি পয্যাগ কমর আেিযার িেুি িযাইে ইি পিড প্প্রসটক্রেশি (TIB) চহসযাি করুি, এিং েযা 
িীমচর িযামক্স পলখুি।

সবাপ্বাস্হক গি 
বোমবাি ঘযু়মর 
সম়ে:

িবাইম ইন বোবড 
প্প্রসন্ক্রপশন:

আেিযার িযাইে ইি পিড প্প্রসটক্রেশি হল আগযােী সতেযামহ আেনি কেকযাল নিেযািযাে কযািযামিি, েযার সযাকল্য সেে। 
আেনি কখি ঘুে পেমক উঠমে চযাি, েযা পরকড্ক  করুি (এটি অি্যযাি্য নদমির েে একই সেে রযাখুি রযাখুি) এিং েযারেমর 
আেিযার নিেযািযাে য্যাওেযার সেে নিধ্কযারণ করযার জি্য এটি পেমক আেিযার িযাইে ইি পিড প্প্রসটক্রেশি নিমেযাগ করুি।  

বোিয়গ ওঠবার 
সম়ে:

ঘমুবায়নবার সম়ে:

েমরর েুমরযা সতেযাহ উেমর পয্ভযামি পরকড্ক  কমর পরমখমেি, পসভযামি আেিযার ঘুেযামিযার সেে এিং পজমগ ওঠযার সেে 
নঠক পরমখ পেমি চলুি, ঘুমের ডযামেনরটি েূরণ করমে েযাকুি য্যামে আেিযার পেযাি ঘুমের সেে ট্্যযাক করযা য্যাে। আেিযার 
ঘুেযামিযার সেে ও পজমগ উঠযার সূচচ নঠক পরমখ পেমি চলযার সেে অি্য পকযামিযা িযাাঁধযা আসমি নকিযা, েযা নিমে ভযািমে এই 
ওেযাক্ক শশিটি ি্যিহযার করুি, এিং এই িযাাঁধযা কযাটিমে উঠমে আেিযামক কী সযাহযায্্য করমে েযামর?

আমবার পররকগল্পত ঘমুবায়নবা এবং বোিয়গ উঠবার 
সময়়ে সম্বাব্য ববাধবা:

এই ববাধবাগুয়েবা অস্তক্রম করয়ত আমবায়ক কী সবাহবায্য 
করয়ত পবায়র?

আেিযার ঘুেযামিযার ও ঘুে পেমক উঠযার নিনদ্ক ষ্ট সেমে নিেযািযাে য্যাওেযা ও পজমগ উঠযার এক সতেযাহ ের, আেিযার টিআইনি 
[TIB] প্প্রসটক্রেশি সেন্বে করযা দরকযার নকিযা, েযা আেিযার ঘুমের নিেুিেযা চহসযাি কমর পদখুি।   প্রেমে আেিযামক 
আেিযার সযাম্প্রনেক ঘুমের ডযামেনরর উের নভনতি কমর আেিযার গড় সযাতেযাচহক TST েুিরযাে চহসযাি করমে হমি, েযারের 
নিম্নপলশখে সূরেটি ি্যিহযার কমর ঘুমের নিেুিেযা চহসযাি করমে হমি: 

(গড় সযাতেযাচহক TST ÷ TIB প্প্রসটক্রেশি) x 100
সবাপ্বাস্হক গি 
 ন্িএসন্ি [TST]

÷
ন্িআইরব [TIB] 
প্প্রসন্ক্রপশন

= x100

এটি আেিযামক একটি শেযাংমশর হযার পদমি। য্নদ এই শেযাংমশর হযার 85% এর নিমচ হে, েযাহমল প্রযােনেক টিআইনি 
প্প্রসটক্রেশি 15 নেনিি কনেমে নদি। য্নদ শেযাংমশর হযার 85% পেমক 89% এর েমধ্য হে, েমি প্রযােনেক টিআইনি 
প্প্রসটক্রেশি একই রযাখুি। য্নদ শেযাংমশর হযার 90% িযা েযার পিশশ হে, েযাহমল প্রযােনেক TIB প্প্রসটক্রেশমি 15 নেনিি 
পয্যাগ করুি।  
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েয্্কযাে 5 - আেিযার ঘুমের নিেুণেযা চহসযাি করুি 
আপনবার িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশন ি্যিহযার কমর এক িযা দুই সতেযাহ অনেিযাচহে করযার ের, ঘমু 
সীরমতকরণ ওেযাক্ক শশি ি্যিহযার কমর আেিযার ঘযু়মর রনপণুতবা গণিযা করুি। আেনি নিেযািযাে কে শেযাংশ 
সেে ঘুনেমে কযাটিমেমেি, েযা হমলযা আেিযার ঘযু়মর রনপনুতবা।

আেিযার সব্দয়শষ ন্লিপ ডবায়়েরর ি্যিহযার কমর, আেনি পয্-সেমের জি্য িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশন 
ি্যিহযার করমেি, েযার জি্য আেিযার গি ঘযু়মর সম়ে চহসযাি করমে হমি। 

েযারের আেিযার গি ঘযু়মর সম়েয়ক (নেনিমি) আেিযার িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশয়ন নদমে ভযাগ কমর 
(নেনিমি) আেনি আেিযার ঘযু়মর রনপণুতবা চহসযাি করমে েযারমিি।  এখি এই সংখ্যযামক 100 নদমে গুণ 
করুি, েযারের এই ভযাগেলমক উেমরর িযা নিমচর কযােযাকযাচে েূণ্ক সংখ্যযাে িৃতিযাকযার করুি।  

ইউসুমের ঘুমের নিেুণেযা  
ইউসুে েযার িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশয়ন 364 নেনিি 7 নদমির জি্য প্রমেযাগ কমরি। এই সেমে নেনি একটি 
িেুি ঘুমের ডযামেনর রযামখি এিং চহসযাি কমর পদমখি েযার গড় ঘুমের সেে চেল 295 নেনিি। 

তবার ঘযু়মর রনপণুতবা স্হসবাব করয়ত:

ইউসুমের গড় ঘুমের সেে   =  295 নেনিি

ইউসুমের িযাইে ইি পিড প্প্রসটক্রেশি  =  364 নেনিি  

(ঘুমের গড় সেে ÷ িযাইে ইি পিড প্প্রসটক্রেশি) x 100

(295 ÷ 364) x 100 = 81%
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প�্কায় 6 
একটি নূেন িাইম ইন যেি প্প্সটরিপশন তেবর 
করলোে আপনার ঘলুোমর বনপণুো ে্যেহার করুন
আগযােী সতেযাহ দুইমের জি্য একটি িূেি িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশন (এিং ঘুেযামিযা ও জযাগযার সেে) তেনর 
করমে আেিযার ঘযু়মর রনপণুতবা ি্যিহযার করুি য্নদ আেিযার ঘুমের নিেুণেযা হে:

n 85% এর নিমচ, েযাহমল প্রযােনেক ন্িআইরব প্প্রসন্ক্রপশন 15 নেনিি কনেমে নদি।

n য্নদ শেযাংমশর হযার 85% পেমক 89% এর েমধ্য হে, েমি প্রযােনেক ন্িআইরব প্প্রসন্ক্রপশন 
একই রযাখুি।

n 90% িযা েযার পিশশ হমল, িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশয়ন 15 নেনিি পয্যাগ করুি

ইউসলুোির জন্য িাইম ইন যেি প্প্সটরিপশন তেবর করা হলোছে 
n গে সতেযামহ ইউসুমের ঘযু়মর রনপণুতবা চেল 81%। সুেরযাং নেনি নিেযািযাে েযাকযা সেমের 

েমধ্য 81% ঘুনেমে চেমলি। 

n ঘুমের নিেুণেযা 85% এর কে হওেযাে, ইউসুমের িযাইে ইি পিড প্প্রসটক্রেশমির সেে 15 
নেনিি কনেমে 351 নেনিি (5 ঘন্যা 51 নেনিি) করযা হমেমে।

n প্রনে নদমির জি্য িেুি ঘুেযামিযার সেে এিং ঘুে পেমক উঠযার সেে নিধ্কযারণ করযা হমেমে 
এিং ঘমু সীরমতকরয়ণর একন্ি নতুন ও়েবাক্দ শশি পরকড্ক  করযা হমেমে।.

প�্কায় 7 - িাইম ইন যেি প্প্সটরিপশলোন নেুন সময় 
প্লোয়াগ করুন এেিং ঘলুোমর িালোয়বর য�খা িাল�লোয় �ান।
আেিযার িবাইম ইন বোবড প্প্রসন্ক্রপশয়নর িেুি সেেমক অ্যযাকশমি নিমে আমসি এিং পকযামিযা অগ্গনে 
হমেমে নকিযা, েযা িুঝমে ও আেিযার রযামের এিং গড় ঘুমের সেে ট্্যযাক করমে একটি িেুি ঘযু়মর ডবায়়েরর 
পলখযা শুরু করুি।

প�্কায় 8 - প্বেিল�ে করুন এেিং পনুরােবৃতি করুন
আেিযার িেুি ন্লিপ ডবায়়েরর পদখযার ের আেনি কী লষে্য করমলি? আেিযার ঘুে য্নদ িযামড়, েমি অসযাধযারণ  
- এটি চযাপলমে য্যাি! আেনি য্নদ এখিও পস েয্্কযামে পেৌাঁেযামে িযা েযামরি, েযাহমল আেিযার ঘযু়মর রনপণুতবার 
চহসযাি নিটচিে কমর ঘুে সীনেেকরণ চযাপলমে য্যাি এিং প্রনে সতেযামহ িযা দুই সতেযামহ আেিযার িবাইম ইন বোবশ 
প্প্রসন্ক্রপশন সেন্বে কমর নঠকঠযাক কমর নিি।
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আপনার িাইম ইন যেি প্প্সটরিপশলোন য�লোগ থাকলোে 
সাহা�্য করার জন্য পরামশ্ক।

n ঘুে সীনেেকরণ কীভযামি কযাজ কমর েযা নিমজমক স্মরণ কনরমে নদি।

n েমি রযাখমিি পয্, য্নদও এই েদ্ধনেটি স্ল্পমেেযামদ অস্টস্কর েমি হমে েযামর, নকন্তু দীঘ্কমেেযামদ এটি 
খুি কযায্্ককর হমে েযামর এিং আেিযামক আরও ভযামলযাভযামি ঘুেযামে সযাহযায্্য করমে েযামর।

n আেনি য্নদ কযামরযা সযামে নিেযািযা পশেযার কমরি, েমি েযামক আেিযার িেুি ঘুেযামিযার সেে এিং ঘুে 
পেমক উঠযার সেে সম্পমক্ক  আলযাে কমর জযানিমে নদি। কযারণ এ সেেসূচী েযামক প্রভযানিে করমে 
েযামর। েযামক যু্টতি ি্যযাখ্যযা কমর িলুি এিং আশ্বস্ করুি পয্, েনরিে্ক িগুমলযা থিযােী িে, েমি েযা 
সযাহযায্্য করমে েযামর। 

n আেিযার ঘুেযামিযার সেে নিধ্কযারণ করযা েযামি য্নদ স্যাভযানিমকর পচমে পদনর কমর পজমগ েযাকযা িুঝযাে, 
েযাহমল ঐ সেে পসযােযাে ঘুনেমে েড়যা েযােযামে কী করমে েযামরি, েযা নিমে চচন্তযা করুি। 

n আেিযার ঘুে পেমক উঠযার সেে য্নদ স্যাভযানিমকর পচমে আমগ হে, েমি সকযামল উঠমে আেিযামক 
সযাহযায্্য করযার জি্য নকেু চচন্তযা করুি। উদযাহরণস্রূে একটি চেৎকযার িযাস্যার েনরকল্পিযা করযা অেিযা 
প্রযােঃভ্রেমণর জি্য পির হমে য্যাওেযা। 

n েমি রযাখমিি পয্, চচ্ক যা চযাপলমে য্যাওেযা গুরুত্বেূণ্ক। ঘযু়মর রবরধরনয়ষধ য্েিযা সম্ি কযায্্ককর করযার 
জি্য আেিযামক প্রনে রযামে সম্ে ঘুেযামিযার সেে এিং পজমগ উঠযার সেেমক পেমি চলমে হমি।  

ভালো�াভালোে বেশ্াম: রালোে ভালো�া ঘমু হওয়ার জন্্য পদলোষেপ

32



এই প�্কতি আসার জন্য স্াগেম!
আেরযা আশযা কনর, আেনি রযামে ভযামলযা ঘুে হওেযার উেকযার পেমে আেিযার কনঠি েনরশ্রমের েল পেমে শুরু 
কমরমেি। েনরিে্ক িগুমলযার প্রমেযাগ করযা চযাপলমে পগমল আেিযার সুনিধযাগুমলযা িজযাে রযাখমে সযাহযায্্য করমি, 
য্নদও আেরযা জযানি পয্, কখিও কখিও এই েনরিে্ক িগুমলযা লিযাইড [পেেপলমে য্যাওে]] হমে শুরু করমে েযামর৷ 

আেিযার ঘুমের অজ্ক ি িজযাে রযাখযার জি্য েুরযামিযা, অমকমজযা অভ্যযাসগুমলযা নেমর িযা আসযার নদমক িজর রযাখযা 
আিশ্যক। ওেযাক্ক িুমক েূমি্ক েূরণ করযা দষু্টচক্রন্ি েুিরযাে পদখযার জি্য নকেু সেে ি্যে করুি। আেিযার েুরযামিযা 
অমহেুক ঘুমের অভ্যযাস এিং এই ওেযাক্ক িুকটি ি্যিহযার করযার ের পেমক আেনি পয্ েনরিে্ক ি সযাধি কমরমেি, 
েযা নদমে নিমচর মবাই বোচরকং ইন ও়েবাক্দ শশয়ির 'পিসলযাইি' কলযােটি েূরণ করুি।  আেিযার ঘুে পকেি হমেমে, 
েযা য্যাচযাই করযার জি্য এিং ঘুমের পকযামিযা অমকমজযা অভ্যযাস নেমর আমস নকিযা, েযামে িজরদযানর করযার জি্ে 
একটি েয্্কযামলযাচিযার েযানরখ নিধ্কযারণ করুি (পয্েি েযামস একিযার)। আেিযার সৃষ্ট পকযামিযা েনরিে্ক ি য্নদ পেেমল 
েড়মে শুরু কমর, েযাহমল নকভযামি আেনি এগুমলযামক আমগর জযােগযাে রযাখমে েযারমিি, পসই নিষেটি নিমিচিযা 
করমে শুরু করুি।  

যিবকিং ইন 

বোবসেবাইয়নর  
তবাররখ:

বোচক-ইয়নর 1 
 তবাররখ:

বোচক-ইয়নর 2 
 তবাররখ:

বোচক-ইয়নর  3 
 তবাররখ:

আেযার ঘুে পকেি হে, 0 (ভেংকর) 
পেমক 10 (অসযাধযারণ) েয্্কন্ত?

আেযার ঘুে পকেি হে, 
0 (ভেংকর) পেমক 10 
(অসযাধযারণ) েয্্কন্ত?

আেযার ঘুে পকেি হে, 
0 (ভেংকর) পেমক 10 
(অসযাধযারণ) েয্্কন্ত?

আেযার ঘুে পকেি হে, 
0 (ভেংকর) পেমক 10 
(অসযাধযারণ) েয্্কন্ত?

আেযার অমকমজযা ঘুমের অভ্যযাস চেল:
আেনি নক সম্প্রনে 
এইগুমলযার েমধ্য পকযামিযানকেু 
লষে্য কমরমেি?

আেনি নক সম্প্রনে 
এইগুমলযার েমধ্য পকযামিযানকেু 
লষে্য কমরমেি?

আেনি নক সম্প্রনে 
এইগুমলযার েমধ্য পকযামিযানকেু 
লষে্য কমরমেি?

1.

2.
3.
4.
5.
আেযার করযা সযাহযায্্যকর েনরিে্ক িগুমলযা 
হমলযা:

এগুমলযা নক এখমিযা কযায্্ককর 
আমে?

এগুমলযা নক এখমিযা কযায্্ককর 
আমে?

এগুমলযা নক এখমিযা কযায্্ককর 
আমে?

1.
2.
3.
4.

5.

আনম প্রদে _________ সপ়্াতহ আম়ার অগ্রেদে পয্ক়াতে়াচি়া র্রব।
আম়ার প্রথম গচর্-ইতির ে়ানরখ হতব: ______________
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আেনি য্নদ পদমখি পয্, আেনি এখি অমিক ভযামলযামযা ঘুেযামছেি এিং রযামে 
আেিযার ভযামলযামযা ঘুে হে, েযাহমল পসিযা দযারুণ। এই ওেযাক্ক িুমক নদমে কযাজ 
করযার েযাধ্যমে আেনি নিমজ নিমজ এটি করমে পেমরমেি িমল নিমজমক নিমজ 
অনভিচন্দে করুি। 

েমি আেরযা উেলনব্ধ করমে েযানর পয্, আেিযার কৃে েনরিে্ক িগুমলযা য্নদ আিযার 
পেেমল পয্মে শুরু কমর আেিযার ঘুে আিযার ি্যযাহে হে, েখি এটি আেিযার 
জি্য অমিক হেযাশযাজিক হমি। য্নদ এটি ঘিমে েযামক, েমি আিযারও সযাহযায্্য 
চযাওেযার কেযা নিমিচিযা করুি। 

অবিকের সহায়ো
এই ওেযাক্ক িুকটি সহযােক িযা হমল আেনি অনধকের সহযােেযার জি্য নিনভন্ন 
উৎমসর সযামে পয্যাগযাময্যাগ করমে েযামরি৷ আেনি য্নদ সহযােেযা চযাি, েমি আেনি 
পয্ এই ওেযাক্ক িুমকর েযাধ্যমে কযাজ কমরমেি, েযা নিটচিেভযামি উমলেখ করমিি। 
কযারণ এর নকেু অংশ হেমেযা পকযামিযা অনেনরতি অন্তনি্কচহে কযারণ চচচহ্নে করমে 
সযাহযায্্য করমে েযামর।

n আেিযার নজপের সযামে পয্যাগযাময্যাগ করুি। েযারযা আেিযার ঘুমের 
সেস্যযাগুমলযার ি্যযােযামর অি্য পকযামিযা সম্যাি্য কযারণ িযা অি্য পকযামিযা 
সেযাধযাি আমে নকিযা, েযা নিমিচিযা করমে সষেে হমিি। 

n আেনি য্নদ আেিযার দীঘ্কমেেযাদী শযারীনরক স্যামথি্যর জি্য চচনকৎসযা 
গ্হণ কমরি, েমি েরিে্ক ী আেিযার েয্্কযামলযাচিযামে স্যাথি্যমসিযা টিমের 
কযামে আেিযার ঘুমের সেস্যযাটি উত্যােি করুি। আেিযার ঘুমের 
সেস্যযা হেমেযা আেিযার স্যাথি্যগে অিথিযা িযা চচনকৎসযার সযামে সম্পনক্ক ে 
অি্য পকযামিযা কযারমণ হমে েযামর। এমষেত্রে আেিযার শযারীনরক স্যাথি্য 
েনরচয্্কযা দল এই সেস্যযা সেযাধযাি করমে সষেে হমে েযামরি।    

n অনধকের েমে্যর উৎসসহ NHS পেমক নিশ্বযাসময্যাগ্য েে্য এই 
ওমেিসযাইমি েযাওেযা য্যামি: https://www.nhs.uk/every-mind-
matters/mental-health-issues/sleep/

এরপর রক? 
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য�খক  
বোসবারফ ব্রুকস [Sophie Brooks]  হমলি 
সযাইমকযালনজক্যযাল পেরযাপেস প্র্যযাকটিস 
(এলআইটসনিটি - LICBT) নক্নিক্যযাল এডুমকশি 
পডমভলেমেন্ অ্যযাডে নরসযাচ্ক  (টসইচডএআর) এর 
স্যােমকযাতির সযাটি্ক নেমকমির প্রভযাষক চেমলি; 
েমিযানিজ্যাি নিভযাগ, এমক্সিযার নিশ্বনিদ্যযালে। এই 
ওেযাক্ক িুকটি তেনর করযার সেে নেনি এই েনজশমি 
চেমলি। নেনি পলযা-ইমন্স্টসিটি CBT নস্কল এিং 
ইন্যারমভিশি: এ প্র্যযাকটিশিযার ে্যযািুেযামল 'পস্টেস 
িু এ গুড িযাইিস টলিে' অধ্যযামের পলখক। পসযানে 
একটি IAPT সযানভ্ক মসর আওেযাে একজি েিস্যান্বিক 
সুথিেযা প্র্যযাকটিশিযার চহসযামি কযাজ কমরমেি এিং এই 
ওেযাক্ক িুকটির কযাজ সেযাতে হওেযার ের পেমক নেনি 
পডভমির IAPT সযানভ্ক মস PWP চহসযামি প্র্যযাকটিস করমে 
নেমর য্যাি।  

ইয়েইন নি্দ ন [Elaine Norton] হমলি CEDAR-
এর আওেযাে সযাইমকযালনজক্যযাল পেরযাপে প্র্যযাকটিস 
(LICBT)-এর স্যােমকযাতির সযাটি্ক নেমকমির একজি 
প্রভযাষক; েমিযানিজ্যাি। পেডটলিউপে [PWP] প্রশশষেণ 
কে্কসূচচমে সহযােেযা করযার জি্য টিমে পয্যাগদযাি করযার 
আমগ এমলি একটি IAPT সযানভ্ক মসর আওেযাে PWP 
চহসযামি কযাজ কমরমেি।

প্রয়ফসর পে ফবারবান্ [Professor Paul 
Farrand], হমছেি  পলযা-ইিমিিটসটি কগনিটিভ 
নিমহনভওরযাল পেরযাপে (LICBT) [এলআইটসনিটি]-এর 
েনরচযালক, েযাাঁর এই পেযাি্ক মেযাপলমেযা হমছে CEDAR-এর 
আওেযাে; েমিযানিজ্যাি।  েযার চচনকৎসযা এিং গমিষণযাে 
প্রধযাি আগ্হ হমলযা এলআইটসনিটি [LICBT], নিমশষ 
কমর পলশখে এিং পেযািযাইল পেযামির আে েরে্যযামি। 
শযারীনরক স্যাথি্য সেস্যযার সমু্খীি ি্যটতিমদর নিমে েযার 
গমিষণযা এিং নক্নিকযাল প্র্যযাকটিমসর উের নভনতি 
কমর, েল নিষণ্ণেযা এিং দুটচিন্তযার জি্য পলশখে CBT 
স্-সহযােক হস্মষেমের উের ি্যযােক েনরসর তেনর 
কমরমেি। নেনি আসন্ন পলযা-ইমন্িটসটি CBT নস্কল এডে 
ইন্যারমভিশি: এ প্র্যযাকটিশিযারস ে্যযািুমেল ( 2020)-
এর এচডির [সম্পযাদক], এটি LICBT-পে একজি 
প্র্যযাকটিশিযার েয্্কযামের েযািটসক স্যাথি্য কে্কশটতির 
দষেেযা িযাড়যামিযার জি্য SAGE বিযারযা প্রকযাশশে একটি 
প্ট্ইনিং ে্যযািুেযাল।   নেনি এই পষেরেগুমলযার সযামে 
সম্পনক্ক ে স্যাথি্য অনধদতেমরর সযামে যু্তি পিশ কমেকটি 
জযােীে পহলে ইম্প্রনভং এমক্সস পেযা সযাইমকযালনজক্যযাল 
পেরযাপেজ (IAPT) প্প্রযাগ্যামের নিমশষজ্ উেমদষ্টযা, 
এেযাড়যা নেনি জযােীে স্মরর কনেটির সদস্য, নয্নি 
সযাইমকযালনজক্যযাল পেরযাপে (IAPT) প্প্রযাগ্যামের সযামে 
যু্তি এিং আন্তজ্ক যানেক স্মর LiCBT-পে নিশ্বি্যযােী 
উন্নেমির নিষমে িৃহতির েিস্যান্বিক পেরযাপের 
কে্কীিযাচহিী নিকযামশ নিমেযানজে।

20
21

CL
ES

01
5

কপেরযাইি © এমক্সিযার ইউনিভযাটস্কটি [2021] (CEDAR এর েযাধ্যমে কযাজ করমে; েমিযানিজ্যাি নিভযাগ)। সি্কস্ত্ব সংরটষেে।  

নিমচ উশলেশখে নিষে ি্যেীে, এই প্রকযাশিযার পকযামিযা অংশ েযাপলমকর পলশখে অিুেনে ি্যেীে ইমলকট্নিক েযাধ্যে িযা অি্য পকযামিযা েযাধ্যমে প্রকযাশ, 
অিুিযাদ, সংরষেণ িযা প্প্ররণ করযা য্যামি িযা। আেনি য্নদ উৎস স্ীকযার কমরি, েমি আেনি আেিযার ি্যটতিগে ি্যিহযামরর জি্য এিং/অেিযা শুধুেযারে 
আেিযার ি্যটতিগে নক্নিমক ি্যিহযামরর জি্য প্রকযাশিযার একটি অিুপলপে ডযাউিমলযাড করমে েযারমিি। অিুগ্হ কমর পজমি রযাখুি পয্, য্নদ আেিযার 
প্রনেষ্যামি সমূ্পণ্ক সযানভ্ক সজমুড় এই প্রকযাশিযাটি ি্যিহযার করযার প্রমেযাজি হে, েমি আেিযার একটি েৃেক লযাইমসমসির প্রমেযাজি হমি। এই প্রকযাশিযাটি 
পেরযাপে প্রনেথিযােি করমি িযা, েমি এটি পয্যাগ্য পেশযাদযারমদর বিযারযা চচনকৎসযার েনরেূরক চহসযামি ি্যিহযার করযার উমদ্মশ্য পলশখে এিং এটি উেযু্তি 
প্রশশষেমণর প্রনেথিযােি িে। কপেরযাইি ধযারক, পলখক িযা অি্য পকযামিযা েষে - য্যারযা এই প্রকযাশিযাটির প্রস্তুনে িযা প্রকযাশিযার সযামে জচড়ে, েযারযা দযািী 
করমেি িযা পয্ এখযামি উমলেশখে েে্য প্রনেটি পষেত্রে সনঠক িযা সমূ্পণ্ক, এিং েযারযা পকযািও ত্রুটি িযা পকযাি নকেু িযাদ েড়যা িযা এই ধরমির েে্য ি্যিহযার পেমক 
প্রযাতে েলযােমলর জি্য দযােী িে। 

কৃতজ্ঞতবা স্ীকবার

এই ওেযাক্ক িুকটি পলযা ইিমিিটসটি CBT প্প্রযামিযাকমলর উের নভনতি কমর পসযানে ব্রুকস প্রণীে (2020) টলিে ে্যযামিজমেন্: 'পস্টেস িু এ গুড িযাইিস টলিে'। 
পে. েযারযামডে, (ইচড) পলযা-ইিমিিটসটি টসনিটি নস্কল এডে ইন্যারমভিশি: এ প্র্যযাকটিশিযার ে্যযািুেযাল, পসজ। প্প্রযামিযাকলটি প্রমেসর নরচযাড্ক  িুিনজি এিং 
ডক্টর েযাইমকল েযাপল্কস, আে্কযার স্পস্পলে্যযাি, লমরি কযারুমসযা এিং েল প্্লযানভিনস্কর কযাজ পেমক প্রযাতে ঘুমের প্প্রযামিযাকল বিযারযা অিচহে করযা হে। 

এই ওেযাক্ক িুক জমুড় ি্যিহৃে দষৃ্টযান্তেূলক কযাজ েল ডযাউপলং (ডযাউপলং চডজযাইি) সরিরযাহ কমরমেি।  
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