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অপকারী চিন্া
চ্্যযালেঞ্্জিিং অ্্যযান্ড টেস্্টিিং টেম আউে 

জ্যানীয় আচ্রণগত টেরযাপি [কগঞ্নটেভ ঞ্িলেঞ্ভওরযাে টেরযাপি] েলেযা একটে 
প্রমযাণ ঞ্ভঞ্তিক চচ্ঞ্কৎসযা িদ্ধঞ্ত, যযা আিনযার আলিগীয় অ্লনক সযাধযারণ অ্সুঞ্িধযা 

টযমন - ঞ্িষযাে, ঞ্িষণ্ণতযা, ক্্রযাধ, েুটচিন্যা টসলর উঠযার টষেত্রে সযােযায্য কলর। 
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স্াগতম! 

আিঞ্ন িত্ত মযালন টয আলিগীয় অ্সুঞ্িধযা টমযাকযালিেযা করলেন, 
টযমন,ঞ্িষযাে, ঞ্িষণ্ণতযা , স্যাযু় চ্যাি, ক্্রযাধ, েুটচিন্যা সযামপেলয় টচ্ষ্যা কলর 
এতেূর আসলত িযারযার জন্য আিনযালক অ্ঞ্ভনন্দন। সযােযায্য চ্যাওয়যা 
সিলচ্লয় একটে কঞ্ঠন িেলষেিগুলেযার একটে েলত িযালর।

অ্িকযারী চচ্ন্যা: টসগুলেযা চ্্যযালে্জি এিিং িরীষেযা-ঞ্নরীষেযা 
[আনলেল্পফুে েেস: চ্্যযালেঞ্্জিিং অ্্যযান্ড টেস্্টিিং টেম আউে] 
নযামক ওয়যাক্ত িুকটে প্রমযান ঞ্ভঞ্তিক মনস্যাঞ্্বিক চচ্ঞ্কৎসযার 
উির ঞ্ভঞ্তিশীে, এটে কগঞ্নটেভ ঞ্িলেঞ্ভওরযাে টেরযাপি 
(টসঞ্িটে) নযালম িঞ্রচচ্ত। এই িদ্ধঞ্ত আিনযালক েে 
চ্্যযালেঞ্্জিিং [চচ্ন্যা মুটতির চ্্যযালে্জি] এিিং আচ্রণগত িরীষেযা 
নযামক েুটে সুঞ্নঞ্ে্ত ষ্ টসঞ্িটে [CBT] টকৌশলের মযাধ্যলম 
গযাইড করলি। আলিগীয় অ্সুঞ্িধযা, টযমন - ঞ্িষযাে, ঞ্িষণ্ণতযা 
অ্েিযা েুটচিন্যার মলতযা অ্সুঞ্িধযার সমু্খীন অ্লনক মযানুষলক 
সযােযায্য করযার জন্য এই টকৌশেগুলেযা টেখযালনযা েলয়লে।

মযানুষ যযালত এটে টেলক সি্তযাঞ্ধক উিকযার িযায়, টসজন্য 
প্রস্শটষেত মযানটসক স্যাস্থ্য টিশযােযালরর সযােযায্য টিলত এই 
ওয়যাক্ত িুকটে [কম্তিুস্কটে] সযাজযালনযা েলয়লে। এই টিশযােযার 
একজন সযাইলকযােঞ্জক্যযাে ওলয়েঞ্িঞ্য়িং প্র্যযাকটেশনযার 
[মনস্যাঞ্্বিক সুস্থতযা অ্নুশীেনকযারী] েলত িযালরন, যযালক 
প্রযায়ই সিংলষেলতে PWP [পিডটলিউপি] িেযা েয়, যযারযা 
ইিংে্যযালন্ড ইমপ্রুঞ্ভিং অ্্যযাকলসস েু সযাইলকযােঞ্জক্যযাে 

টেরযাপি (IAPT) [আইএপিটে] ক্প্রযাগ্যালমর মলধ্য কযাজ 
কলরন। এই িদ্ধঞ্তলত কযাজ কলর সযাফে্য িযাওয়যার 
িঞ্রত্প্রটষেলত, PWP-এর কযালজর অ্নুরূি ভূঞ্মকযা অ্ন্যযান্য 
টেলশও ্রমিধ্তমযানভযালি সেজেভ্য েলয় উলঠলে।

এই ওয়াক্ক বকুকর মাধ্্যকম আপনি 
যেভাকব কাজ করকত িাি, তার 
নিয়ন্ত্রণ আপিার হাকত। অতএব, 
আপনি যে গচতকবকগ এই ওয়াক্ক বকু 
ব্যবহার ককর যেকত িাি, তা আপিার 
উপর নিভ্ক র করকব, পাশাপাশশ 
আপিার যশখা যকৌশলগুকলা 
যেভাকব অিশুীলকি করকবি।

অপকারী চিন্া
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রবার্্টটে র গল্প

আমযার িয়স 47 িৎসর। 18 মযাস আলগ আমযার ঞ্িলয় টভলে 
যযাওয়যার ির টেলক আঞ্ম ঞ্িষণ্ণ টিযাধ করলত শুরু কলরচে। 
সময় গড়যালনযার সযালে সযালে আঞ্ম িুঝলত িযাঞ্র টয, আঞ্ম 
্রমযান্বলয় টিস্শ টিস্শ ঞ্িষণ্ণ টিযাধ কলরচে। আঞ্ম ধীলর ধীলর 
অ্লনক িযারস্পঞ্রক িনু্র সযালে টযযাগযালযযাগ েযাঞ্রলয় টফপে 
- আঞ্ম ঞ্নটচিত টয, তযারযা আমযার প্রযাতিন স্তীর িলষে অ্িস্থযান 
ঞ্নলয়লে। আঞ্ম টকিে আমযার েুই সন্যান অ্্যযাঞ্ম এিিং 
অ্পেঞ্ভয়যালক এক সতেযােযান্ ির িরিত্ত ী সতেযােযালন্ টেস্খ, 
যযা আমযার কযালে সঞ্ত্যই কঞ্ঠন।

আমযার কযালে আমযালক একজন ি্যে্ত মযানুষ িলে মলন েয় 
এিিং আমযালের ঞ্িিযাে ভলগের জন্য আঞ্ম ঞ্নলজই েযায়ী 
মলন করচে। মযালসর ির মযাস গড়যালনযার সযালে সযালে আমযার 
কম্তষেমতযা আলস্ আলস্ কমলত েযালক এিিং আঞ্ম িনু্লের 
সযালে কেযা িেচেেযাম নযা। আঞ্ম চ্যাকঞ্রর জন্য আর 
আলিেন করচেেযাম নযা, আঞ্ম ঘন্যার ির ঘন্যা ঞ্িেযানযায় 
শুলয় েযাকতযাম এিিং এমনঞ্ক যখন আঞ্ম ঞ্নলজলক ঞ্িেযানযা 
টেলক টেলন তুেতযাম, তখন আঞ্ম টেঞ্ভর ঞ্েলক টচ্লয় টচ্লয় 
ঞ্েন কযাটেলয় ঞ্েতযাম।

আমযার ঞ্িষযাে আমযার কযালজর উিরও প্রভযাি টফেচেে। 
আমযার মলনযাঞ্নলিশ করযার শটতি েুি্তে েলয় যযায় এিিং আঞ্ম 
আমযার অ্লনক গুরুত্বিূণ্ত কযাজ ভুলে যযাই। আঞ্ম তখন 
চচ্টন্ত েলয় িচড়, কযারন আমযার িস ভযালিন টয, আঞ্ম 
অ্কম্তণ্য, আঞ্ম ঞ্নটচিত টয, আঞ্ম আমযার চ্যাকঞ্র েযারযালত 
যযাঞ্ছি। আঞ্ম িযাসযায় ঞ্িলের মলতযা ঞ্িষয় প্রযাধযান্য ঞ্েলয় 
রযাখলত সঞ্ত্যই চেমস্শম খযাঞ্ছি। ঞ্িিযােঞ্িলছিলের ির টেলক 
আঞ্ম টিশ ঞ্কেু আটে্তক সমস্যযায় চেেযাম এিিং অ্নযােযায়ী 
ঞ্িে জমলত েযালক। এই সলির ফলে আঞ্ম আলরযা টিস্শ 
ি্যে্ত িলে অ্নুভি কঞ্র এিিং ধীলর ধীলর আঞ্ম উচ্চ মযারেযার 
স্যাযু়চ্যাি অ্নুভি করলত েযাঞ্ক।

আঞ্ম আমযার ঞ্িষণ্ণতযা কযাটেলয় উঠলত চ্যাইচেেযাম, ঞ্কন্তু 
টকযােযা টেলক শুরু করলত েলি, টস ি্যযািযালর আমযার টকযালনযা 
ধযারণযা চেে নযা! আঞ্ম টকমন অ্নুভি করচেেযাম, টস 
সম্পলক্ত  আমযার ঞ্জপির সযালে কেযা িেলত যযাই এিিং ঞ্তঞ্ন 
িরযামশ্ত টেন টয, আঞ্ম টযন একজন সযাইলকযােঞ্জক্যযাে 
ওলয়েঞ্িঞ্য়িং প্র্যযাকটেশনযালরর (PWP) সযালে টেখযা কঞ্র 
[মনস্যাঞ্্বিক সুস্থতযা প্র্যযাকটেশনযার]। প্রেমঞ্েলক, আঞ্ম 
সঞ্ত্যই অ্ঞ্নটচিত চেেযাম। আঞ্ম িুঝলত িযারঞ্ছিেযাম নযা টয, 
কযালরযা সযালে কেযা িেলে কীভযালি আমযার সমস্ সমস্যযায় 
সযােযায্য েলি। ঞ্কন্তু, প্রযায় এক মযাস ির PWP েযান্যার সযালে 
আমযার অ্্যযািলয়ন্লমন্ ঞ্নধ্তযাঞ্রত েয়। ঞ্তঞ্ন আমযালক 
আমযার মযােযার ঞ্ভতর ঞ্েলয় িলয় যযাওয়যা সি ঞ্িষয় সম্পলক্ত  
অ্লনক প্রশ্ন কলরন। আঞ্ম আমযার শরীলর কীরূি অ্নুভূঞ্ত 
অ্নুভি করচেেযাম, আঞ্ম টয সমস্ ঞ্জঞ্নস কম িযা টিস্শ 
করচে এিিং আমযার অ্নুভূঞ্ত টকমন - টস সম্পলক্ত ও অ্লনক 
প্রশ্ন কলরন। 

প্রেম ঞ্েলক এই সমস্ প্রশ্নগুলেযা আমযার কযালে ঞ্কেুেযা 
উদ্ভে িলে মলন েলয়লে এিিং এগুলেযা কীভযালি প্রযাসঞ্গেক 
চেে, তযা আঞ্ম িুঝলত িযাঞ্রঞ্ন। তলি েযান্যাে যখন আমযার 
সমস্যযালক একটে দষু্ট িক্রের ওয়াক্ক শশট নযামক ঞ্কেু 
একেযার সযালে সম্পঞ্ক্ত ত করলেন, তখন এটে অ্ে্তিূণ্ত 
েলত শুরু কলর। প্রেমিযালরর মলতযা, আঞ্ম টেখলত টিেযাম 
টয, আঞ্ম যযা কলরচে এিিং আঞ্ম শযারীঞ্রকভযালি এিিং 
মযানটসকভযালি টযরূি অ্নুভি কলরচে, তযা এলক অ্িলরর 
উির প্রভযাি টফলেলে এিিং এলত ঞ্িষয়টে আরও জটেে 
আকযার ধযারণ কলরলে। েযান্যাে আরও ি্যযাখ্যযা কলর িলেন 
টয, ঞ্তঞ্ন কগঞ্নটেভ ঞ্িলেঞ্ভওরযাে টেরযাপি িযা সিংলষেলি 
CBT নযামক একটে মনস্যাঞ্্বিক টেরযাপির উির ঞ্ভঞ্তিশীে 
িদ্ধঞ্ত ি্যিেযার করলত টেযাকজনলক সেযায়তযা কলরন। CBT-
এর সযােযালয্য আঞ্ম েয় আমযার চচ্ন্যাভযািনযা িঞ্রিত্ত লনর 
উির টফযাকযাস কলর িযা আমযার আচ্রণ িঞ্রিত্ত ন কলর 
েুষ্চ্্র ভযােলত নজর ঞ্েলত িযাঞ্র। আঞ্ম েযান্যােলক ি্যযাখ্যযা 
কলর িপে টয, আঞ্ম সঞ্ত্যই অ্লনক েূরে এিিং ঞ্িিয্তয়কর 
টনঞ্তিযাচ্ক চচ্ন্যায় িলড় চেমস্শম খযাঞ্ছি, যযা ঞ্নরসলনর জন্য 
আঞ্ম আসলেই টচ্ষ্যা করলত চ্যাই। 

অতএব থট ি্যাকলন্জিিং এবিং আিরণগত 
পরীক্া-নিরীক্া বলকত কী বঝুায়?

অ্িকযারী চচ্ন্যা এমন একটে অ্নুভূঞ্ত, যযা আমরযা সিযাই টমযাকযালিেযা কঞ্র। 
এই অ্িকযারী চচ্ন্যা আমযালের ঞ্িচ্পেত করলত িযালর, ঞ্কন্তু সযাধযারণত 
আমরযা যযা করচে, তযা ঞ্নলয়ই আমরযা দ্রুত এস্গলয় টযলত িযাঞ্র। 

তলি কখনও কখনও অ্িকযারী চচ্ন্যা এত টিস্শ শটতিশযােী 
েলত িযালর টয, টসটে উলিষেযা করযা এিিং ঞ্নয়ন্ত্রণ করযা 
কঞ্ঠন েলয় িলড়। এই অ্িস্থযা তখনই েয়, যখন আমরযা 
ঞ্িলশষ কলর সযাধযারণ মযানটসক স্যাস্থ্য সমস্যযায় টভযাগী, টযমন 
ঞ্িষণ্ণতযা অ্েিযা েুটচিতযা। অ্িকযারী ঞ্নষ্ফে চচ্ন্যা এতেযাই 
অ্প্রঞ্তলরযাধ্য এিিং কষ্েযায়ক েলত িযালর টয, এগুলেযা 
আমযালের আচ্রণলক প্রভযাঞ্িত কলর টফে এিিং এমনঞ্ক 
শযারীঞ্রকভযালি যযা অ্নুভি কঞ্র, তযালত আমযালের টমজযালজও 
আলরযা টনঞ্তিযাচ্ক প্রভযাি টফলে। আমরযা যযালক একটে েুষ্ 
চ্্র িপে, এটে তযা িজযায় রযাখলত িযালর। এই ঞ্িষয় ঞ্নলয় 
আমরযা এই ওয়যাক্ত িুলক িরিত্ত ী িয্তযালয় আরও আলেযাচ্নযা 
করি। 

 টয েুটে প্রমযাণ-ঞ্ভঞ্তিক টকৌশলের উির ঞ্ভঞ্তি কলর েে 
চ্্যযালেঞ্্জিিং এিিং আচ্রণগত িরীষেযা নযামক সযাধযারণ 
মযানটসক সমস্যযার চচ্ঞ্কৎসযা করযা েয়, টসই টকৌশেগুলেযা 
এই ওয়যাক্ত িুলক উিস্থযািন করযা েলয়লে। এই টকৌশেগুলেযা, 
ঞ্িলশষ কলর জীিলনর কঞ্ঠন ঘেনযািেী এিিং অ্ন্যযান্য 
সমস্যযার সমু্খীন ি্যটতিলের টষেত্রে েুটচিন্যার টসই েুষ্চ্্র 
ভযােলত সযােযায্য করলত িযালর এিিং এই টকৌশেগুলেযা 
কযায্তকর িলে প্রচু্র গলিষণযায় প্রমযাটণত েলয়লে।

েে চ্্যযালেঞ্্জিিং েলেযা একটে টকৌশে, যযা আিনযালক 
আিনযার অ্িকযারী চচ্ন্যার প্রভযাি কমযালত সযােযায্য কলর। 
এর িঞ্রিলত্ত , আিঞ্ন অ্িকযারী চচ্ন্যার িলষে এিিং 
ঞ্িিলষের প্রমযাণ িরীষেযা কলর আিনযার ঐ অ্িকযারী 
চচ্ন্যাগুলেযালক শনযাতি করলত এিিং চ্্যযালে্জি করলত 
স্শখলিন। এটে আিনযালক আরও নতুন সিংগত চচ্ন্যা করলত 
সেযায়তযা করলি। আচ্রণগত গলিষণযা আমযালের দেনচন্দন 
জীিলন নতুন এই সিংগঞ্তিূণ্ত চচ্ন্যাগুলেযা িরীষেযা-ঞ্নরীষেযা 
করযার একটে উিযায় প্রেযান করলি, যঞ্ে আিঞ্ন মলন কলরন 
টয এটে অ্ঞ্তঞ্রতি সুঞ্িধযা ঞ্েলত িযারলি। এটে কখনও 
কখনও সেযায়ক েলত িযালর, কযারন যঞ্েও আমরযা আলরযা 
সিংগঞ্তিূণ্ত চচ্ন্যাভযািনযা করলত টিলরচে, তযারিরও আমরযা 
েয়লতযা এখনও এটেলক খুি টিস্শ ঞ্িশ্যাস করলত িযাঞ্রঞ্ন। 
অ্তএি আচ্রণগত গলিষণযা আমযালের নতুন চচ্ন্যার জন্য 
আরও ঞ্িশ্যাসলযযাগ্য প্রমযাণ সরিরযাে কলর আমযালের আরও 

িঞ্রমযাঞ্জ্ত ত করযা নতুন সিংগঞ্তিূণ্ত চচ্ন্যা কযালজ েযাগযালত 
সযােযায্য করলত িযালর। 

আমযালের শুরু করযার আলগ,আনলেল্পফুে েে: চ্্যযালেঞ্্জিিং 
অ্্যযান্ড টেস্্টিিং টেম আউে ওয়যাক্ত িুলক ি্যিহৃত টকৌশেগুলেযা 
সম্পলক্ত  আরও ঞ্কেুেযা তে্য অ্নুসন্যান কলর টির করযা 
জরুঞ্র। এলত এই টকৌশেটে ি্যিেযার করযা আিনযার 
জন্য সলি্তযাতিম ঞ্ক নযা, তযা ঞ্নধ্তযারণ করলত আিঞ্ন আরও 
ভযােভযালি সষেম েলিন। এেযাড়যা এই কম্তিুস্ক টেলক 
সিলচ্লয় টিস্শ সুঞ্িধযা িযাওয়যার টষেত্রে এমন ঞ্কেু আলে ঞ্ক 
নযা, তযা শনযাতি করলত আিনযার সযােযায্য েলি। 

আনর্েল্পফুল থ্টস: চ্্যার্লঞ্্জিিং অ্্যান্ড 
ট্টস্্টিিং টেম আউ্ট সম্পর্্কটে  আরও জানর্ে, 
আসুন রবার্্টটে র গল্প শুঞ্ন। ্কীভার্ব রবা্টটে  
োর ঞ্বষণ্ণো ্কাঞ্্টর়্ে উঠর্ে এই পদ্ধতেঞ্্ট 
ব্যবোর ্কর্রতির্লন, টস সম্পর্্কটে  োর 
্কাতেনী এ্ক্ুট শুঞ্ন। মর্ন রাখর্বন, 
রবার্্টটে র গল্পঞ্্ট োর ঞ্বষণ্ণো এবিং ঞ্বষাে 
ঞ্নর়্ে োর সিং্কর্্টর উপর টফা্কাস 
্করর্লও, এই পদ্ধতেঞ্্ট স্া়েুচ্াপ বা 
েুশ্চিন্াগ্রস্থ টলা্কর্ের জন্যও সমানভার্ব 
্কার্টে্কর ের্ে পার্র। 

আিঞ্ন যঞ্ে স্যাযু়চ্যাি িযা েুটচিন্যার সমু্খীন েন, এিিং এই 
ওয়যাক্ত িুলক ি্যিহৃত টকৌশেগুলেযা আিঞ্ন কীভযালি প্রলয়যাগ 
করলত িযারলিন, তযা চচ্চনিত করযার জন্য ঞ্কেু সেযায়তযার 
প্রলয়যাজন েয়, তযােলে আিনযার PWP িযা অ্ন্য টকউ ঞ্যঞ্ন 
আিনযালক সযােযায্য করলেন, তযালের সযালে আেযাি করুন।
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েযান্যাে িুঞ্ঝলয় িলেন টয, ঞ্তঞ্ন একটে টসেফ-টেল্প 
ওয়যাক্ত িুলকর [আত্ম-ঞ্নভ্ত র কম্ত-িুস্ক] উির ঞ্ভঞ্তি কলর 
একটে সযালিযালে্ত ড টসেফ-টেল্প [সেযায়ক আত্ম-ঞ্নভ্ত র] 
িদ্ধঞ্ত ঞ্নলয় কযাজ করলেন, যযার নযাম আনলেল্পফুে েেস: 
টচ্লেঞ্্জিিং এন্ড টেস্্টিিং টেম আউে। কীভযালি িদ্ধঞ্তটে েে 
চ্্যযালেঞ্্জিিং এিিং ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্ [আচ্রণগত 
িরীষেযা] নযামক েুটে টকৌশে ঞ্নলয় গঞ্ঠত েলয়লে, তযা 
ঞ্তঞ্ন ি্যযাখ্যযা কলরন। প্রেলম, আমযার চচ্ন্যালক চ্্যযালে্জি 
করযার ধযারণযাটে টিশ অ্দু্ভত িলে মলন েলয়চেে – ঞ্িলশষ 
কলর আঞ্ম ঞ্নলজর সম্পলক্ত  এিিং অ্ন্যযান্য ঞ্জঞ্নসগুলেযা 
সম্পলক্ত  আমযার টনঞ্তিযাচ্ক চচ্ন্যাগুলেযা সত্য িলে ঞ্নটচিত 
চেেযাম! তলি েযান্যাে ি্যযাখ্যযা কলরন টয, েে চ্্যযালেঞ্্জিিং 
এিিং ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্ আমযালক চচ্নলত 
সযােযায্য করলি টয চচ্ন্যাগুলেযা, তযা টকিে চচ্ন্যা - এিিং 
অ্িঞ্রেযায্তভযালি তযা তে্যঞ্ভঞ্তিক নয়! কীভযালি আঞ্ম 
আমযার ঞ্নজস্ সমলয় আনলেল্পফুে েেস: টচ্লেঞ্্জিিং এন্ড 
টেস্্টিিং টেম আউে ওয়যাক্ত িুলকর মযাধ্যলম কযাজ করি, তযা 
ঞ্তঞ্ন আমযালক িুঞ্ঝলয় িলেন, তলি আমযালক সঞ্ঠক িলে 
ধলর রযাখলত ঞ্তঞ্ন আমযালক প্রঞ্ত সতেযালে সযােযায্য করলিন। 
এেযাড়যা আঞ্ম যঞ্ে টকযালনযা অ্সুঞ্িধযায় িচড়, তযােলে আমযার 
অ্সুঞ্িধযাগুলেযা কযাটেলয় উঠলত ঞ্তঞ্ন আমযালক সযােযায্য 
করলিন। 

আমযার কযালজর ি্যস্তযার 
িঞ্রত্প্রটষেলত সেযায়তযা েযালনর জন্য 
প্রঞ্তটে টসশন প্রযায় আধযা ঘন্যা স্থযায়ী 
েলি, তলি এটে প্রযায় ঞ্নয়ন্ত্রণসযাধ্য 
িলে মলন েলছি।

আসন্ সতেযােগুলেযালত, েযান্যাে আমযালক ওয়যাক্ত িুলকর 
মযাধ্যলম কযাজ করলত সযােযায্য কলরন। প্রেমত, আঞ্ম যখনই 
ঞ্িষণ্ণ টিযাধ করি, তখনই ঞ্তঞ্ন আমযালক একটে থট 
ডাকয়নর ওয়াক্ক শশট িূরণ করলত িলেন। ঞ্তঞ্ন আমযালক 
আনলেল্পফুে টেচ্কিিং ্টিযাইে টেলক ঞ্কেু তে্য িড়যার িরযামশ্ত 
টেন। আঞ্ম টয অ্িকযারী চচ্ন্যা অ্নুভি করচেেযাম এিিং 
কীভযালি টসগুলেযা আমযার অ্নুভূঞ্তর সযালে যুতি েলয়লে, 
তযা িুঝলত আমযালের উভয়লকই সযােযায্য করলি। যখন 

আঞ্ম আমযার সি চচ্ন্যা পেখলত শুরু কঞ্র, তখন আমযার 
কতগুলেযা চচ্ন্যা চেে, তযা আঞ্ম িুঝলত িযাঞ্র এিিং এগুলেযা 
ঞ্কেুেযা টিস্শ িলে মলন েলয়চেে। ঞ্কন্তু, [আিকহল্পফুল 
থথচ্কিিং স্াইলকের [অপকারী চিন্ার ধ্রণ] তে্য িড়যার 
সময়, আঞ্ম ঞ্িষয়গুলেযা িুঝলত িযাঞ্র - যঞ্েও আমযার 
অ্লনক কঞ্ঠন চচ্ন্যাভযািনযা চেে, তলি এর মলধ্য সিলচ্লয় 
টিস্শ কষ্েযায়ক চচ্ন্যাগুলেযা চেে টনঞ্তিযাচ্ক েটৃষ্ভঞ্গের 
সযালে সম্পঞ্ক্ত ত - অ্ন্যরযা কীভযালি আমযার চচ্ন্যা করযার 
ধরণ টেলখ, এরূি টনঞ্তিযাচ্ক েটৃষ্ভঞ্গে। েযান্যাে আমযালের 
িরিত্ত ী টসশলন ি্যযাখ্যযা কলরন টয, আমযালের অপকারী 
চিন্ার ধ্রণ িুঝলত িযারলে, চচ্ন্যাভযািনযা সম্পলক্ত  
আমযালের আরও সলচ্তন েওয়যা সেজ েলি, টসইসযালে 
টসগুলেযালক টকিেমযারে চচ্ন্যা চেসযালি চচ্চনিত কলর রযাখযা 
যযালি - অ্িঞ্রেযায্তভযালি টযগুলেযা িযাস্িতযার সযালে সম্পঞ্ক্ত ত 
নয়। 

এরির আমযার ইছিযানুযযায়ী টয চচ্ন্যাটে ঞ্নলয় কযাজ করলত 
টিলে ঞ্নলত েলয়চেে - টসই চচ্ন্যাটে আমযালক সিলচ্লয় 
টিস্শ কষ্ টেয় - এটে একটে হট থট চেসযালি িঞ্রচচ্ত। 
আঞ্ম যখন ঞ্িঞ্ভন্ অ্িকযারী এিিং কষ্েযায়ক অ্লনকগুলেযা 
চচ্ন্যা অ্নুভি করচেেযাম, তখন “আমযার িনু্লের টকউই 
আর আমযার আলশিযালশ েযাকলত চ্যায় নযা। টকউ আমযালক 
িেন্দ কলরনযা" - এই ঞ্িষলয়র উির আমরযা কযাজ করযার 
টসদ্ধযান্ টনই এই কযাজটে আমযার কযালে িযাস্ি সমস্যযাযুতি 
কযাজ িলে মলন েলয়লে। অ্ন্তিলষে এই ঞ্িষয়টে আমযার 
মনলক এতেযাই ঞ্িষণ্ণ কলর টয, এটে আমযালক অ্ন্যযান্য 
ঞ্িষয় িযােযাই করযার টচ্ষ্যার িলে িযাধযা েলয় েযঁাড়যায়, যযার 
ফলে আঞ্ম স্যাযু়চ্যািযুতি ও েুটচিন্যাগ্স্থ েলয় িচড়। েযান্যাে 
িলেন টয, ঞ্িষয়গুলেযা প্রযায়ই এভযালি েয়, এিিং এলষেত্রে 
টেযাকজন ঞ্িষযাে ও স্যাযু়চ্যাি - এই উভয় অ্নুভূঞ্ত অ্নুভি 
কলর; মযালঝ মযালঝ ঞ্িষণ্ণ মলন কযাজ করলে, প্রকৃতিলষে টসই 
ঞ্িষয়গুলেযার সমযাধযান করলত প্রেলম সেযায়তযা করলত িযালর 
- টযগুলেযা মযানটসক চ্যাি সৃটষ্ কলর। 

আঞ্ম এই চচ্ন্যা শটতিলক 90% টরে ঞ্েলয়চে এিিং এই 
চচ্ন্যাটে আমযার থট ি্যাকলন্জিিং ওয়াক্ক শশকটর শীলষ্ত 
পেলখচে। িরিত্ত ী িেলষেি চেে, এই হট থকটর [অ্নুভূত 
সমস্যযার তযাৎষেটণক টনঞ্তিযাচ্ক প্রঞ্তট্রয়যা] িলষে এিিং 
ঞ্িিলষে প্রমযাণ সিংগ্ে করযা। েযান্যাে ি্যযাখ্যযা কলর িলেন 

টয, েে চ্্যযালেঞ্্জিিং ওয়যাক্ত স্শলে সিংলশযাঞ্ধত, আরও 
যবশশ ভারোম্যপণূ্ক  চিন্া কেযামটে [ঞ্রভযাইজড, টমযার 
িযােযান্সড েে কেযাম] আমযালক িঞ্রচস্থঞ্ত সম্পলক্ত  আরও 
ভযারসযাম্যিূণ্ত েটৃষ্ভঞ্গে টিযাষণ করলত সেযায়তযা করলি। 
েযান্যাে এিিং আঞ্ম টসদ্ধযান্ ঞ্নেযাম টয, আঞ্ম 'টেযামওয়যাক্ত '-
এর জন্য আমযার হট থকটর িলষে এিিং ঞ্িিলষের 
প্রমযাণগুলেযা িূরণ করলিযা এিিং একটে সিংলশযাঞ্ধত, আরও 
ভযারসযাম্যিূণ্ত চচ্ন্যা ঞ্নলয় আসযার টচ্ষ্যা করি। এই চচ্ন্যার 
িলষে প্রমযাণ সিংগ্ে করযা আমযার কযালে টিশ সেজ মলন 
েলয়লে, ঞ্কন্তু এর ঞ্িরুলদ্ধ প্রমযাণ শনযাতি করযার টষেত্রে 
আঞ্ম মুশঞ্কলে িলড় যযাই। হট থকটর নবরুকধে েিংগ্রহ 
করা প্রমাকণর ব্যবহার: ওয়াক্ক বকুক নিকজকক নজজ্াো 
করার জি্য প্রশ্নগুকলা আমযালক আমযার হট থকটর 
ঞ্িরুলদ্ধ সযামযান্য ঞ্কেু প্রমযাণ টিলত সযােযায্য কলরলে, ঞ্কন্তু 
একটে সিংলশযাঞ্ধত, আরও ভযারসযাম্যিূণ্ত চচ্ন্যার জন্য 
সৃঞ্জত উতির িযাওয়যার জন্য আঞ্ম সঞ্ত্যই সিংগ্যাম কলরচে। 
তলি আঞ্ম যখন আমযার িরিত্ত ী অ্্যযািলয়ন্লমলন্র জন্য 
েযান্যাের সযালে টেখযা কঞ্র, তখন ঞ্তঞ্ন ি্যযাখ্যযা কলর িলেন 
টয, টকযান নতুন েষেতযা টশখযার টষেত্রে সযাধযারণত স্শখলত 
ঞ্কেু সময় েযালগ এিিং কলয়কিযার টচ্ষ্যা করলত েয়। ঞ্তঞ্ন 
আমযালক আমযার হট থকটর প্রমাণগুকলা অ্িলেযাকন 
করযার িরযামশ্ত টেন এিিং এলত কতেযা প্রমযাণ িযাস্ি ঞ্ভঞ্তিক 
এিিং কতেযা প্রমযাণ মতযামত ঞ্ভঞ্তিক - তযা'ও ঞ্িলিচ্নযা 
করযার িরযামশ্ত টেন। িচিযােিলে আঞ্ম স্ীকযার করচে 
টয, এই প্রমযাণগুলেযার মলধ্য সলত্যর টচ্লয় মতযামত টিস্শ 
চেে এিিং আঞ্ম আিযার অপকারী চিন্ার করার ফযঁালে 
িলড় যযাই। প্রমযাণ িুনর্ি্তলিচ্নযা করযার ির, আঞ্ম আসলে 
আমযার হট থকটর পকক্ খবু কম প্রমাণ টিলয়চে এিিং 
আঞ্ম সিংলশযাঞ্ধত, আরও ভযারসযাম্যিূণ্ত চচ্ন্যাভযািনযার 
িলষে নূতন ধযারনযা উদ্ভযািন কলরচে - "আমযার এমন িনু্ 
আলে, যযারযা আমযার ঞ্িষলয় চচ্টন্ত, সুতরযািং তযালের সযালে 
টেখযা করযার জন্য আমযালক আলরকেু টিস্শ প্রলচ্ষ্যা করলত 
েলি"। যঞ্েও এই চচ্ন্যায় আমযার টকিে 50% ঞ্িশ্যাস 
আলে, তিুও এটে আমযালক েুঃস্খত কলর টরলখলে। েযান্যাে 
ি্যযাখ্যযা কলর িলেন টয, যঞ্েও আমরযা কখনও কখনও 
টযৌটতিকভযালি টকযালনযা ঞ্কেুলক সত্য িলে মলন কঞ্র, তলি 
আমরযা টসটেলক অিভুব কনর নযা। এই টষেত্রে আিনযার 
দেনচন্দন জীিলনর চচ্ন্যাভযািনযা িরীষেযা করযার জন্য 
ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্স [আচ্রণগত িরীষেযা-

ঞ্নরীষেযা] একটে উিযায় েলত িযালর। একসযালে আমরযা 
আমযার নতুন চচ্ন্যা িরীষেযা করযার জন্য নবকহচভয়াকরল 
এক্সকপনরকমন্টে প্্যাি ওয়াক্ক শশট ি্যিেযার কলর একটে 
ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্ করযা িঞ্রকল্পনযা গ্েণ কঞ্র। 
এলষেত্রে আঞ্ম আমযার সিলচ্লয় িুরলনযা িনু্ স্্টিলভর সযালে 
টযযাগযালযযাগ করযার টসদ্ধযান্ টনই, তযাই আঞ্ম তযালক িযানীয় 
িযান করযার জন্য িেি। এেযা আসলে আমযার িূি্তযানুমযালনর 
টচ্লয় অ্লনক ভযালেযা েলয়লে এিিং স্্টিভ আমযার িতিি্য শুলন 
সঞ্ত্যই খুস্শ েলয়লে এিিং তযার সযালে সফে আলেযাচ্নযা কলর 
আমযালের একটে েুে্ত যান্ সময় টকলেলে। আঞ্ম এখন আমযার 
সিংলশযাঞ্ধত চচ্ন্যায় অ্লনক টিস্শ ঞ্িশ্যাস কঞ্র।

সমলয়র সযালে সযালে সঞ্ত্য সঞ্ত্য আমযার ঞ্িষয়গুলেযা 
ভযালেযা েলত েযালক। এমনঞ্ক আঞ্ম আমযার টনঞ্তিযাচ্ক 
চচ্ন্যাগুলেযালক এখন মুেূলত্ত র মলধ্য চ্্যযালে্জি করযা শুরু 
করলত িযাঞ্র - যযালক িলে থট ক্যাচিিং। এটে করযায় 
আমযার অ্ন্যযান্য চচ্ন্যা - টযগুলেযা আমযালক স্যাযু়চ্যালি এিিং 
েুটচিন্যাগ্স্থ কলর রযাখলত, টসই চচ্ন্যাগুলেযার টষেত্রেও 
সেযায়ক েলয়লে। অ্লনক অ্লনকঞ্েন ির প্রেমিযালরর মলতযা 
আঞ্ম অ্নুভি করলত িযারচে টয, টয সমস্ ঞ্িষয় আমযালক 
স্যাযু়চ্যালি টফলে ঞ্েত, আঞ্ম এখন টসই সি চ্যাি গ্েণ 
করলত িযাঞ্র। আমযার এখনও এমন অ্লনক ঞ্েন আলে, 
যখন আঞ্ম ঞ্িষণ্ণ টিযাধ কঞ্র এিিং এমন অ্লনক সময় 
আলে, যখন আঞ্ম স্যাযু়চ্যাি এিিং েুটচিন্যা টিযাধ কঞ্র, ঞ্কন্তু 
আমযার টনঞ্তিযাচ্ক চচ্ন্যাভযািনযাগুলেযা অ্লনক টিস্শ আমযার 
ঞ্নয়ন্ত্রলণ আলে িলে অ্নুভি কঞ্র এিিং ঞ্িষয়গুলেযা অ্লনক 
কম েুরলের িলে মলন েয়। আঞ্ম এখন আমযার অ্লনক 
িুরযালনযা িনু্র সযালে িুনরযায় টযযাগযালযযাগ করলত িযারচে 
এিিং আঞ্ম আমযার কযাজ ও আটে্তক ঞ্িষলয় অ্লনক টিস্শ 
ঞ্নয়ন্ত্রণ করলত িযারচে। 

অ্িলশলষ, আঞ্ম আমযার জীিলনর 
উির ঞ্কেু ঞ্নয়ন্ত্রণ িুনরুদ্ধযার করলত 
টিলরচে এিিং আিযার আমযার জীিন 
আঞ্ম উিলভযাগ করলত সষেম িলে 
মলন েলছি!
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নবষণ্ণতা বা নবষাদ বলকত কী বঝুায়? 

ঞ্িষণ্ণতযা িযা ঞ্িষযাে স্যাভযাঞ্িক। মযানুলষর জীিদ্দশযায় প্রযায় 5 জলনর মলধ্য 1 জন 
ঞ্িষণ্ণতযা িযা ঞ্িষযালে টভযালগ েযালকন, এটে তযালের জীিলন উললেখলযযাগ্য প্রভযাি 
টফলে। ঞ্িষণ্ণতযায় আ্রযান্ ি্যটতিরযা ঞ্নলজলের কযাজ-কযাম িযাে ঞ্েলয় ঞ্িষযাে িযা 
ফ্্যযাে টিযাধ করলত েযালকন এিিং তখন িঞ্রচস্থঞ্তর সযালে মযাঞ্নলয় ঞ্নলত তযালের 
অ্সুঞ্িধযা েলত িযালর।

যঞ্েও ঞ্িষণ্ণতযার কযারণ সম্পলক্ত  প্রচু্র মতিযাে রলয়লে, 
তেযাপিও ঞ্িলশষজ্রযা এখনও টকযালনযা ঞ্নঞ্ে্ত ষ্ কযারণ 
সম্পলক্ত  ঞ্নটচিত নন, তলি এখযালন ঞ্কেু সম্যাি্য কযারন 
উললেখ করযা েলেযা: 

		 জীিলনর কঞ্ঠন ও চ্যািযুতি ঘেনযার সূচ্নযা েয়।

		 গুরুত্ব, মূে্য এিিং উিলভযালগর কযায্তকেযাি িযাে েলয় 
যযায়।

		 আমযালের মযােযায় চচ্ন্যা ঘুরিযাক টখলয় অ্সেযায় এিিং 
টনঞ্তিযাচ্ক েলয় ওলঠ।

		 মটস্লকে টসলরযালেযাঞ্নন নযামক রযাসযায়ঞ্নলকর মযারেযা কম।

েনদও এই েম্াবিাগুকলার মকধ্্য 
যেককাকিা একটট GAD যত আরোন্ 
হকত ভূনমকা পালি করকত পাকর, 
তথাপপও আমরা যেভাকব আরোন্ 
হই, তাকত ঐগুকলার নমশ্রণ দ্ারাও 
প্রভানবত হবার েম্বিা আকে।

নবষণ্ণতা ধ্রণ নকরূপ? 

েনদও যলাকজি নবচভন্ন ভাকব নবষণ্ণতা ও নবষাদ যভাকগ থাককি, তকব 
েবার যক্ক্রেই যবশ ককয়কটট োধ্ারণ লক্ণ এবিং উপেগ্ক রকয়কে। 
এগুলেযা চ্যারটে মূে টষেত্রের সযালে সম্পঞ্ক্ত ত এিিং ঞ্নলনের ঞ্িষয়গুলেযার মলতযা 
উিসগ্ত এর অ্ন্ভু্ত তি েযাকলত িযালর: 

শারীনরক অিভূুচত
• ক্যাটন্

• িঞ্রশ্যান্
• টযৌন ঞ্মেলন সযামযান্য আগ্ে

• অ্শ্রুটসতি
• মলনযালযযাগ প্রেযালন সমস্যযা

• ঘুলমর সমস্যযা

ভাবিা
• "মযালন কী?''

• আঞ্ম ি্যে্ত
• "িৃটেিী একটে খযারযাি জযায়গযা"
• "আঞ্ম এমনঞ্ক সযাধযারণ সমস্যযা 
সমযাধযান করলত সিংগ্যাম করচে" 

• "আঞ্ম আলগর মত সেলজ টসদ্ধযান্ 
ঞ্নলত িযাঞ্র নযা"

আিরণ
• আলগ করযা কযাজগুলেযা িন্ 

কলর টরলখচে
• িঞ্রিযার এিিং িনু্লের সযালে টেখযা 

করচে নযা 
িযা টকযালনযা কেযািযাত্ত যা িেচে নযা।

• মযানুলষর উির টষেলি যযাই
• টিস্শষেণ ঞ্িেযানযায় শুলয় েযাঞ্ক

• কম িযা টিস্শ খযািযার খযাই

আকবগ
• েুঃখ

• মম্তযােত
• ঞ্িষণ্ণতযা টিযাধ
• সযামযান্য আগ্ে

• েজ্যা টিযাধ করযা
• ঞ্িব্রত েওয়যা

এ্কঞ্্ট েুষ্টচ্ক্রের মর্ো, এই সব টষেক্রের প্রতেঞ্্ট অ্ন্যর্ের উপর পর্রাষে প্রভাব টফর্ল 
এবিং জীবর্নর উর্লেখর্র্াগ্য টষেরে টর্মন ্কাজ, সম্প্কটে  এবিং শর্খর উপর প্রভাব টফলর্ে 

পার্র।
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দথুচিন্া বলকত কী যবাঝায়? 

েুটচিন্যাও স্যাভযাঞ্িক অ্নুভূঞ্ত, এিিং প্রকৃতিলষে টকযালনযা ঞ্িিে এিিং স্যাযু়চ্যালির 
স্যাভযাঞ্িক প্রঞ্তট্রয়যা চেসযালি এটে কখনও কখনও সেযায়ক েলত িযালর। তলি 
মযালঝ মযালঝ েুটচিন্যা গুরুতর, ঘন ঘন েয় এিিং অ্িকযারী েলত িযালর। মযানুলষর 
জীিদ্দশযায় প্রযায় 3 জলনর মলধ্য 1 জন এমন অ্িস্থযা িয্তন্ েুটচিন্যা দ্যারযা আ্রযান্ 
েন টয, এটে তযালের জীিলন উললেখলযযাগ্য প্রভযাি টফলে। ঞ্িঞ্ভন্ ধরলণর 
েুটচিন্যাজঞ্নত ি্যযাঞ্ধ রলয়লে, টযমন ঞ্নঞ্ে্ত ষ্ টফযাঞ্িয়যা [আতিংক], ি্যযাঞ্নক 
চডসঅ্ড্ত যার [ভীঞ্ত টরযাগ] এিিং সযাধযারণ েুটচিন্যাজঞ্নত টরযাগ। আিঞ্ন যঞ্ে 
আিনযার েুটচিন্যা ঞ্নলয় অ্সুঞ্িধযার সমু্খীন েন, তলি আিনযার PWP, িযা অ্ন্য 
টকউ - যযারযা আিনযালক সেযায়তযা করলেন, তযারযা আিনযালক আিনযার ঞ্নঞ্ে্ত ষ্ 
েুটচিন্যার ধরণ শনযাতি করলত সযােযায্য করলত িযারলিন।

যঞ্েও ঞ্িষণ্ণতযার কযারণ সম্পলক্ত  প্রচু্র মতিযাে রলয়লে, 
তিুও ঞ্িলশষজ্রযা এখনও টকযালনযা সুঞ্নঞ্ে্ত ষ্ কযারণ সম্পলক্ত  
ঞ্নটচিত নন। তলি এখযালন ঞ্কেু সম্যািনযা উললেখ করযা েলেযা: 

		জীিলনর কঞ্ঠন ও চ্যািযুতি ঘেনযায় সূচ্নযা েয়।

		মযানটসক স্যাস্থ্য সমস্যযার িযাঞ্রিযাঞ্রক ইঞ্তেযাস।

		আমযালের মযােযায় চচ্ন্যা ঘুরিযাক টখলয় টসই চচ্ন্যা 
অ্িকযারী এিিং টনঞ্তিযাচ্ক েলয় উলঠ।

		ঞ্নউলরযাট্যান্সঞ্মেযালরর (মটস্লকের রযাসযায়ঞ্নক) 
ভযারসযাম্যেীনতযা টযমন টসলরযালেযাঞ্নন, টনযারিযাইনফ্যাইন 
এিিং গযামযা-অ্্যযাঞ্মলনযািুেযাঞ্রক অ্্যযাটসড।

েনদও এই েম্াবিাগুকলার মকধ্্য 
যেককাকিা একটট দথুচিন্াগ্রস্থ হকত 
ভূনমকা পালি করকত পাকর, যেমি 
নবষণ্ণতা, তথাপপও আমরা যেভাকব 
আরোন্ হই, তাকত ঐগুকলার নমশ্রণ 
দ্ারাও প্রভানবত হবার েম্বিা 
আকে।

দথুচিন্া যকমি ধ্রকণর অিভূুচত? 

েনদও যলাকজি নবচভন্ন ভাকব নবষাদ যরাকগ যভাকগ থাককি, তকব েবার 
যক্ক্রেই যবশ ককয়কটট োধ্ারণ লক্ণ এবিং উপেগ্ক রকয়কে। 
এগুলেযা চ্যারটে মূে টষেত্রের সযালে সম্পঞ্ক্ত ত এিিং ঞ্নলনের ঞ্িষয়গুলেযার মলতযা 
উিসগ্ত এর অ্ন্ভু্ত তি েযাকলত িযালর: 

শারীনরক অিভূুচত
• স্যায়ঞ্িক চ্যাি

• অ্চস্থরতযা • নযাভ্ত যাস
• ঘুলমর সমস্যযা

• িঞ্ম িঞ্ম েযাগযা • ক্যাটন্
• মলনযালযযাগ প্রেযালন সমস্যযা

• টিে খযারযাি

ভাবিা
• "আঞ্ম মযাঞ্নলয় ঞ্নলত িযারচে নযা"

• "আমযার মন েযামলত চ্যায় নযা"
• ''আঞ্ম যঞ্ে আিযার ি্যে্ত েই, তলি কী 

েলি''
• "আঞ্ম িযাগে েলয় যযাঞ্ছি"

• "আঞ্ম যঞ্ে টকযালনযা ঞ্কেু ভুে কঞ্র, 
তযােলে কী েলি"

আিরণ
• উলদ্গ

• যযাচ্যাই করযা
• কযাজ িন্ কলর রযাখযা

• িঞ্রচস্থঞ্ত এচড়লয় চ্েযা 
• যযা েুটচিন্যাগ্স্থ কলর 

• ঞ্নলজর মলনযালযযাগ ঞ্িনষ্ করযার 
জন্য টকযালনযা ঞ্কেু করযা

আকবগ
• েুটচিন্যা 

• ভয়
• আশিংকযা

• নযাভ্ত যাস টিযাধ করযা
• ভযারযািনত

• ঞ্িরতি

অ্ঞ্ি্কন্ এই সব টষেক্রে েুষ্টচ্ক্রের মর্ো প্রতেঞ্্ট অ্ন্যর্ের উপর পর্রাষে প্রভাব টফর্ল এবিং জীবর্নর 
উর্লেখর্র্াগ্য টষেরে টর্মন ্কাজ, সম্প্কটে  এবিং শর্খর উপর প্রভাব টফলর্ে পার্র। 

েুষ্চ্্র কী, তযা আরও ভযােভযালি টিযাঝযার জন্য, ঞ্নলচ্ 
রিযালে্ত র কতৃ্ত ক সম্পন্ করযা েুষ্চ্্র ওয়যাক্ত স্শেটে টেখুন। 
মলন রযাখলিন, এটে ঞ্িষযাে ও ঞ্িসন্তযার েুষ্ চ্্র। তলি 

েুটচিন্যাজঞ্নত সমস্যযার জন্যও েুষ্চ্্রটে প্রলযযাজ্য। তযারির 
আিঞ্ন আিনযার ঞ্নলজর েুষ্ চ্্রটে িরিত্ত ী িৃষ্যায় িূরণ 
করলত িযারলিন। 
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আমার দষু্টিক্রের ওয়াক্ক শশট

আমার পনরচস্থচত

প্রভাব

আমার শারীনরক  
অিভূুচত

আমার মি আমার আিরণ

আমার ভাবিা 

রবার্্টটে র ঞ্বষার্ের জন্য োর েুষ্ট চ্ক্রের 
ও়ো্কটে শশ্ট

আমার পনরচস্থচত

আমি তালাকপ্রাপ্ত 

প্রভাব

আিম আমার বন্ধু দের কাছ থেদক সত্তযিই িবচ্ছিন্ন থবাধ কির। আমার অে্থ বযিবস্াপনা ননয়ন্ত্র-
থের বাইদর চদল থেদছ, এবং আিম জানন না কীভাদব থসগুদলা পিরচালনা করব।

আমার শারীনরক  
অিভূুচত

আমার আকবগ আমার আিরণ

আমার ভাবিা 

ক্ান্ত 
মদনাদ�াে প্রোদন সমসযিা, 

েধুব্থল স্মরেশত্তি

িবমর্্থ, েধুেশ্থাগ্রস্ত, নন:সঙ্গ
হতাশগ্রস্

বন্ধু দের সাদে থেখা কির না 
িবছানায় পদে োিক 

আদের থচদয় অদনক থবিশ 
নিত্ভ থেিখ।

আিম একজন বযিে্থ, থকউ আমার 
কো ভাদব না, আমার জীবন 

িবশঙৃ্খল হদয় থেদছ, আিম 
আমার ননদজর জনযি িকছধুই 

করদত পাির না।
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লক্্য চস্থর করা

এখি আপনি আপিার দষু্টিরে ওয়াক্ক শশটটট েম্ণূ্ক ককরকেি, পরবত্ক ী 
পদকক্পটট হকলা - আপনি এই ওয়াক্ক বকুটট েম্ণূ্ক করার েময় যে 
লক্্যগুকলা অজ্ক ি করকত যিকয়কেি, যেই লক্্যগুকলার নকেু অজ্ক কির 
জি্য আপিার মিচস্থর করার নবষকয় চিন্া করা শুরু করুি৷ 
েষে্য ঞ্নধ্তযারণ করযার সময় ঞ্ননেপেস্খত ঞ্িষয়গুলেযা সম্পলক্ত  চচ্ন্যা করযা 
গুরুত্বিূণ্ত 

েকব্কাত্তম পরামশ্ক

েনুিনদ্ক ষ্ট যহাি
এই ওয়যাক্ত িুকটে সম্পন্ করযার সময় আিঞ্ন 
টয ঞ্নঞ্ে্ত ষ্ েষে্যগুলেযা অ্জ্ত ন করলত চ্যান, তযা 
ঞ্নধ্তযারণ করযা গুরুত্বিূণ্ত। মযানুষ প্রযায়ই ঞ্নলজর 
জন্য ঞ্িসৃ্ত েষে্য ঞ্নধ্তযারলণর কেযা ভযালিন, 
টযমন "উলদ্গ অ্নুভি নযা করযা"। তলি এেযা 
জযানযা কঞ্ঠন েলি টয, যঞ্ে অ্েিযা কখন, এই 
ধরলনর েষে্য অ্জ্ত ন করযা েলয়লে সুতরযািং, েষে্য 
ঞ্নধ্তযারণ করযার িঞ্রিলত্ত , আিঞ্ন কীভযালি 
জযানলিন টয, আিঞ্ন উচদ্গ্ন টিযাধ করলেন 
নযা, তযা ঞ্নলয় ভযািুন। আিঞ্ন টয ধরলনর কযাজ 
করলেন, টস সম্পলক্ত  চচ্ন্যা করযার টচ্ষ্যা করুন; 
তযারির এই ঞ্িষয়গুলেযার ি্যযািযালর আরও 
ঞ্নঞ্ে্ত ষ্ েষে্য চস্থর করুন। আিনযার েষে্য চস্থর 
করলত সযােযায্য করযার জন্য এটে ি্যিেযার 
করুন, উেযােরণস্রূি "আঞ্ম সতেযালে অ্ন্ত 
েুিযার শেলর েযঁােযার সযামে্ত্য চ্যাই।" 

বাস্তববাদী যহাি
আিনযার ঞ্নলজর ঞ্কেু েষে্য ঞ্নধ্তযারণ কলর 
কযাজ শুরু করযা গুরুত্বিূণ্ত, যযা আিঞ্ন আগযামী 
কলয়ক সতেযালে িযাস্িসম্তভযালি অ্জ্ত ন করলত 
িযারলিন িলে মলন কলরন। তযাই প্রযােঞ্মকভযালি 
স্ল্পকময়ানদ লক্্য চস্থর করযার কেযা ভযািুন - টয 
েষে্যগুলেযা টকিে নযাগযালের িযাইলর, ঞ্কন্তু 
েটৃষ্র িযাইলর নয়, এিিং মধ্্যম বা দীর্্ককময়ানদ 
েলষে্য যযাওয়যার আলগ ঐগুলেযার ঞ্নলয় কযাজ 
করযা শুরু করুন। তলি এই মুহুলত্ত  মধ্যম 
এিিং েীঘ্তলময়যাঞ্ে েষে্যগুলেযা সম্পলক্ত  চচ্ন্যা 
করযা এখন গুরুত্বিূণ্ত, কযারণ এই ক্প্রযাগ্যামটে 
ি্যিেযার করযার সময় এগুলেযা আরও 
অ্জ্ত নলযযাগ্য িলে ভযািনযায় আসযা শুরু েলত 
িযালর, এর ফলে আিনযার উলদ্গ এিিং েুটচিন্যা 
েূর েওয়যা শুরু েলত িযালর।

ইচতবািক যহাি
এটে টকযান ঞ্কেু কম করযা িযা িন্ করযার ি্যযািযালর েষে্য চস্থর করযার জন্য প্রেুব্ধকর েলত িযালর। 
উেযােরণস্রূি "কম টেঞ্ভ টেখুন" িযা "আঞ্ম আমযার কযালজর জযায়গযায় কযাজ টফলে রযাখলিযা নযা''। তলি 
যতেূর সম্ি এটে প্রযায়ই আরও সেযায়ক েয়, যঞ্ে েষে্যগুলেযালক আরও ইঞ্তিযাচ্ক উিযালয় প্রকযাশ করযা 
যযায়, িযা টকযান ঞ্কেু িযাওয়যার টচ্ষ্যা করযা েয়। "কম টেঞ্ভ টেখযার" িঞ্রিলত্ত , আিঞ্ন ঞ্ক করলত িযারলিন, 
তযা ঞ্নলয় ভযািুন। উেযােরণস্রূি, "আিযার েঞ্ি আঁকযা শুরু করুন"। অ্েিযা, "আঞ্ম আমযার কম্তলষেত্রে 
ঐ কযাজগুলেযা টফলে রযাখলিযা নযা", - এর িঞ্রিলত্ত  ভযািুন টয, এই েষে্য অ্জ্ত লনর ফলে আিনযার ঞ্কেু 
উিকযার েলত িযালর। উেযােরণ স্রূি, "আমযালক আমযার কম্তলষেত্রে যযা টেওয়যা েলয়লে, তযার টচ্লয় আরও 
টিস্শ ঞ্িষয় ঞ্নলয় এস্গলয় যযাওয়যার টচ্ষ্যা করি, এিিং আমযার সযােযালয্যর প্রলয়যাজন েলে, টসই সযােযায্য 
চ্যাওয়যার আলগ আঞ্ম ঞ্নলজ এগুলেযা ঞ্নলয় কতেূর টযলত িযাঞ্র, তযা টেখি।" 
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রবার্্টটে র লর্ষে্যর ও়ো্কটে শশ্ট

ল
ক্

্য 1

আজককর তানরখ:  থসামবার 23rd নদভম্বর

আমার সবদচদয় পধুরাদনা বন্ধু  স্টিদভর সাদে পানীয় পান করদত �াব।

আনম এখি এটট করকত পানর (একটট েিংখ্যা বতৃ্ত করুি):

0
টমযালেই নযা

1 2
মযালঝ মযালঝ

3 4
প্রযায়ই

5 6
টয টকযালনযা 

সময়

ল
ক্

্য 2

আজককর তানরখ:  থসামবার 23rd নদভম্বর

িবল পিরদশাদধ সষৃ্ট অসধুিবধা সম্পদক্থ  িবেধুযিত থকাম্পাননর সাদে থ�াোদ�াে 
করুন।

আনম এখি এটট করকত পানর (একটট েিংখ্যার উপর বতৃ্ত আঁকুি):

0
টমযালেই নযা

1 2
মযালঝ মযালঝ

3 4
প্রযায়ই

5 6
টয টকযালনযা 

সময়

আিঞ্ন এখন স্ল্পকময়ানদ েষে্যগুলেযা টেলখলেন, যযা রিযাে্ত  ঞ্নলজর জন্য চস্থর কলরচেলেন, িলরর িৃষ্যায় লকক্্যর 
ওয়াক্ক শশট ি্যিেযার কলর আিঞ্ন এখন ঞ্নলজর জন্য স্ল্পকময়ানদ ঞ্কেু েষে্য চস্থর করুন।  

আমার লকক্্যর ওয়াক্ক শশট

ল
ক্

্য 1

আজককর তানরখ:

আনম এখি এটট করকত পানর (একটট েিংখ্যার উপর বতৃ্ত আঁকুি):
0

টমযালেই নযা
1 2

মযালঝ মযালঝ
3 4

প্রযায়ই
5 6

টয টকযালনযা 
সময়

ল
ক্

্য 2

আজককর তানরখ:

আনম এখি এটট করকত পানর (একটট েিংখ্যা বতৃ্ত করুি):
0

টমযালেই নযা
1 2

মযালঝ মযালঝ
3 4

প্রযায়ই
5 6

টয টকযালনযা 
সময়

ল
ক্

্য 3

আজককর তানরখ:

আনম এখি এটট করকত পানর (একটট েিংখ্যার উপর বতৃ্ত আঁকুি):
0

টমযালেই নযা
1 2

মযালঝ মযালঝ
3 4

প্রযায়ই
5 6

টয টকযালনযা 
সময়

ল
ক্

্য 4

আজককর তানরখ:

আনম এখি এটট করকত পানর (একটট েিংখ্যা বতৃ্ত করুি): 
0

টমযালেই নযা
1 2

মযালঝ মযালঝ
3 4

প্রযায়ই
5 6

টয টকযালনযা 
সময়

ল
ক্

্য 5
আজককর তানরখ:

আনম এখি এটট করকত পানর (একটট েিংখ্যা বতৃ্ত করুি):
0

টমযালেই নযা
1 2

মযালঝ মযালঝ
3 4

প্রযায়ই
5 6

টয টকযালনযা 
সময়

এখাকি রবাকট্ক র লক্্যগুকলার একটট উদাহরণ রকয়কে:
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পে্কায় 1: 
আমাকদর চিন্ার শটতি উপলনধি করা
আিনযার দষু্ট িরে ওয়াক্ক শশট সমূ্পণ্ত করযা টেলক আিঞ্ন 
শযারীঞ্রকভযালি টকমন অ্নুভি কলরন, কীভযালি আিঞ্ন 
আচ্রণ কলরন এিিং আিনযার আলিলগর উির আিনযার 
চচ্ন্যাভযািনযার প্রভযাি কী, তযা ইঞ্তমলধ্যই েষে্য কলরলেন। 
আমযালের অ্িকযারী চচ্ন্যার প্রভযাি টিযাঝযার অ্ে্ত েে, 
আমরযা থট ি্যাকলন্জিিংকয়র মযাধ্যলম েুষ্চ্ত্্রর এই 
টষেরেটেলক েষে্যিস্তু [েযালগ্তে] করলত িযাঞ্র।

অ্িকযারী চচ্ন্যা এত শটতিশযােী েলত িযালর টয, এলক 
উলিষেযা করযা কঞ্ঠন েয়। মযালঝ মযালঝ অ্িকযারী 
চচ্ন্যাভযািনযাগুলেযালক উলিষেযা করযার টচ্ষ্যা করযার অ্ে্ত েলে 
টয, আসলে টসগুলেযা ঞ্নলয় আমযালেরলক প্রযায়ই আরও টিস্শ 
ভযাঞ্িলয় টতযালে। এেযাড়যা, আমরযা যখন আমযালের জীিলন 
নযানযা সমস্যযা িযা অ্সুঞ্িধযার সমু্খীন েই, তখন অ্িকযারী 

চচ্ন্যা আরও টিস্শ সযাধযারণ ঞ্িষয় েলয় যযায়, যযা ঞ্নয়ন্ত্রণ করযা 
কঞ্ঠন েলয় িলড়।

আমযালের চচ্ন্যার শটতি িুঝলত, ঞ্ননেপেস্খত িঞ্রচস্থঞ্তটে 
কল্পনযা করুন:

আিঞ্ন আিনযার স্থযানীয় েযাই র্্রিে ঞ্েলয় 
েযঁােলেন। রযাস্যার অ্ির িযালশ আিঞ্ন 
আিনযার একজন িনু্লক েযঁােলত টেলখন। 
আিঞ্ন তযার ঞ্েলক েযাত নযাড়যালেন এিিং 
হ্যালেযা িলে চচ্ৎকযার করলেন, ঞ্কন্তু ঞ্তঞ্ন 
সযাড়যা নযা ঞ্েলয় েযঁােলত েযালকন।

এখি পে্কন্ এতটুকু করকত যপকরকেি যে জি্য 
অচভিন্দি

এখন েে চ্্যযালেঞ্্জিিং এিিং ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমলন্র [আচ্রণগত 
িরীষেযা-ঞ্নরীষেযার] মযাধ্যলম কযাজ করযার সময় েলয়লে। এেযা শুনলত একেু ভয়্কির 
েযাগলত িযালর! ঞ্কন্তু মলন রযাখলিন, আিঞ্ন টয টকযালনযা সময় যতেুকু করলিন, 
তযা আিনযার ঞ্নয়ন্ত্রলণ রলয়লে, এিিং এজন্য আিনযার সযােযায্যকযারী রলয়লে।

কখনও কখনও অ্গ্গঞ্ত ধীর েলি এিিং ঞ্িিঞ্তি ঘেলি। 
এটে িুলরযািুঞ্র স্যাভযাঞ্িক এিিং প্রত্যযাস্শত। আিঞ্ন ঞ্নলজ 
যঞ্ে টকযান সমস্যযার সমু্খীন েন, তযােলে আিনযার PWP 
িযা অ্ন্য কযালরযা সযালে কেযা িেুন, ঞ্যঞ্ন আিনযালক েয়লতযা 

সেযায়তযা করলেন। 

আপনি ভাবকত পাকরি:

এটট আপিাকক দঃুথখত বা অপরাধ্ী যবাধ্ করাকত পাকর। আপনি বাোয় থগকয় হয়কতা চিন্া করকত পাকরি যে, 
আপনি তাকক নবিপলত করার মকতা নকেু ককরকেি। নবকল্পভাকব, আপনি ভাবকত পাকরি:

এই চিন্া আপিাকক কু্ধি ককর পাকর। আপিার গরম লাগকত পাকর এবিং র্ম্কাতি হকয় যেকত পাকরি। আপনি তার 
প্রচত চিৎকার করকল হয়কতা আপিার আিরকণ পনরবত্ক ি হকত পাকর, বা যকি যে আপিাকক উকপক্া ককরকে, তা 
জািকত একটট যটক্সট পাঠাকত পাকরি। 

আমযালের চচ্ন্যার ঞ্িষয়িস্তু টকিে আমযালের আলিগলক 
প্রভযাঞ্িত কলর নযা, িরিং আমযালের শযারীঞ্রকভযালি অ্নুভি 
করযার উিযায় এিিং আমরযা কীভযালি আচ্রণ কঞ্র, তযাও 
িঞ্রিত্ত ন করলত িযালর। এই িঞ্রিত্ত ন আমযালের জীিলন 
গুরুতর প্রভযাি টফেলত িযালর। 

এখন আমরযা আমযালের চচ্ন্যাভযািনযা কতেযা শটতিশযােী েলত 
িযালর, টস সম্পলক্ত  আলরকেু জযানেযাম, এখন আমরযা যস্জ 
2-এর মযাধ্যলম কযাজ শুরু করি: আিনযার অ্সুঞ্িধযাগুলেযার 
ি্যযািযালর আিনযালক সযােযায্য করযার জন্য থট ি্যাকলন্জিিং। 

“থস আমাদক উদপক্া করদছ। 
আিম ননশ্চয়ই তাদক িবচস্লত 
হওয়ার মত িকছধু  কদরনছ''।

“তারা আমাদক উদপক্া করদছ।  
আমাদক উদপক্া করার তার সাহস 

কত!”
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পে্কায় 2: 
থট ি্যাকলন্জিিং

এখন আমরযা েে চ্্যযালেঞ্্জিিংলয়র 4টে ধযালির মযাধ্যলম কযাজ শুরু করি। এই 
টকৌশেটে আলরযা ঞ্িস্যাঞ্রতভযালি আিনযার চচ্ন্যা িরীষেযা করলত সযােযায্য কলর 
আিনযালক আিনযার অ্িকযারী চচ্ন্যা ঞ্নয়ন্ত্রণ করলত সেযায়তযা করলি। এেযাড়যা এই 
টকৌশেটে আিনযার অ্িকযারী চচ্ন্যালক চ্্যযালে্জি করলত শুরু করলি।

ধ্াপ 1 আপিার অপকারী চিন্া বা আিকহল্পফুল থট চিচনিত করুি

ধ্াপ 2 আপিার অপকারী চিন্ার ধ্রি বা আিকহল্পফুল থথচ্কিিং স্াইকল 
যলকবল লাথগকয় নদি।

ধ্াপ 3 আপিার চিন্াকক ি্যাকল্জি করুি

ধ্াপ 4 আপিার ভয়্কির চিন্া েিংকশাধ্ি করুি

আপিার অপকারী চিন্া বা আিকহল্পফুল থট চিচনিত করুি
প্রেমত, 23 িৃষ্যার েে ডযালয়ঞ্র ওয়যাক্ত স্শেটে ি্যিেযার 
করুন, টসখযালন আিনযার মযােযায় আসযা অ্িকযারী চচ্ন্যাগুলেযা 
টরকড্ত  করুন। এই ওয়যাক্ত স্শলের প্রেম 3টে কেযাম িূরণ 
কলর আরম্ করুন: পনরচস্থচত, আকবগ এবিং চিন্াভাবিা 

এিিং আিকহল্পফুল থথচ্কিিং ্টিযাইলের কেযামটে ফযঁাকযা রযাখুন 
– িলর আমরযা এই কেযালম ঞ্ফলর আসি। 

আপঞ্ন আপনার ঞ্নর্জর থ্ট ডার়্েঞ্র ও়ো্কটে শশ্টঞ্্ট পূরণ ্করা শুরু ্করার আর্গ, আসুন রবার্্টটে র 
ঞ্বষাে অ্নুভর্বর সার্থ সম্পত্কটে ে োর থ্ট ডার়্েঞ্র ও়ো্কটে শশ্টঞ্্ট টের্খ টনই। 

আমার পনরচস্থচত
শুরুলত, একটে সযাম্প্রঞ্তক িঞ্রচস্থঞ্ত সম্পলক্ত  চচ্ন্যা করুন, টযখযালন আিঞ্ন েষে্য কলরলেন টয, আিনযার আলিলগর 
িঞ্রিত্ত ন েলয়লে -যযা আিনযার কযালে অ্ঞ্ধকতর খযারযািভযালি অ্নুভূত েলয়লে। উেযােরণস্রূি, ঞ্িষযাে িযা েুটচিন্যা 
অ্নুভি কলরলেন। 4W পেলখ যতেযা সম্ি সুঞ্নঞ্ে্ত ষ্ েওয়যার টচ্ষ্যা করযা গুরুত্বিূণ্ত:
• কখি [When] িঞ্রচস্থঞ্ত সৃটষ্ েলয়চেে
• কী [What] করচেলেন আিঞ্ন 
• যকাথায় [Where] চেলেন আিঞ্ন
• যক [Who] চেলেন আিনযার সযালে

আকবগ 
এরির, উতি িঞ্রচস্থঞ্তলত আিনযার মলন টয আলিগ সৃটষ্ েলয়চেে, তযা পেখুন এিিং টসই সযালে আিঞ্ন কতেযা 
আলিগপ্রিণ েলয়চেলেন, তযা'ও পেখুন। এলষেত্রে 0-100% টকেলে আিনযার আলিলগর মযারেযার েযার ঞ্নণ্তয় করুন, 
টযখযালন 0% টকযান আলিগপ্রিণ েন নযাই এিিং 100% আলিলগর প্রিণতযা সিলচ্লয় খযারযাি েলত িযারলতযা।

ভাবিা
িঞ্রলশলষ, টসই সমলয় আিনযার মলনর ঞ্ভতর কী িলয় যযায়, তযা পেখুন। ঞ্কেু মযানুলষর মলন েয়লতযা একই চচ্ন্যা ঘুরিযাক 
টখলত েযালক। অ্ন্যলের মলন অ্লনক ঞ্ভন্ চচ্ন্যা েযাকলত িযালর। আিঞ্ন যঞ্ে টেলখন টয, আিনযার মলন অ্লনকগুলেযা 
ঞ্ভন্ ঞ্ভন্ চচ্ন্যাভযািনযা চেে, তলি আিনযালক এইসি চচ্ন্যার সিগুলেযা পেখলত েলি নযা, িরিং সিলচ্লয় শটতিশযােী 
চচ্ন্যাগুলেযা পেখুন। মযালঝ মযালঝ টেযাকজন শলদের িঞ্রিলত্ত  েঞ্িরূলি চচ্ন্যা অ্নুভি করলত িযালর। আিনযার টষেত্রে যঞ্ে 
এটেই ঞ্িষয় েয়, তলি আিনযার মলন টয েঞ্িটে চেে, টসই েঞ্ির একটে ঞ্িিরণ টেখযার টচ্ষ্যা করুন। 

প্রঞ্তটে চচ্ন্যা টেখযার িযাশযািযাস্শ আিঞ্ন ঐ চচ্ন্যার কতেুকু এখন িয্তন্ ঞ্িশ্যাস কলরন, তযা 0 –100% টকেলে টরকড্ত  
করুন। 0% টমযালেই নয়, 100% েলেযা চচ্ন্যার উির সমূ্পণ্ত ঞ্িশ্যাস।
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রবার্্টটে র থ্ট ডার়্েঞ্র ও়ো্কটে শশ্ট
পনরচস্থচত
িণ্তনযা কলর পেখুন - কখন িঞ্রচস্থঞ্ত 
সৃটষ্ েলয়চেে, আিঞ্ন কী করচে-
টেন, আিঞ্ন টকযােযায় চেলেন এিিং 
আিনযার সযালে টক চেলেন।

আকবগ
আিনযার আলিলগর ঞ্িষয় পেখুন 
এিিং এই আলিগটে কতেযা 
শটতিশযােী চেে  
(0-100%)

ভাবিা
আিনযার টয চচ্ন্যা(গুপে) চেে, 
তযা পেখুন এিিং এই চচ্ন্যা কতেযা 
শটতিশযােী চেে  
(0-100%)

আিকহল্পফুল 
থথচ্কিিং স্াইল 
[অপকারী চিন্ার 
ধ্রণ]
উেযােরণস্রূি, 
'অ্িয্তযাতে তলে্যর 
কযারলণ সিলচ্লয় 
খযারযাি টসদ্ধযান্ গ্েণ 
করযা'

কখি: শুক্রবার সন্যিায়।

কী: থেসবধুদক থেখলাম, 
আমার িকছধু  বন্ধু  আমাদক 
ছাোই ত্্রিংক করদত 
থবিরদয়দছ।

যকাথায়: আমার লাউদজে।

যক: আিম ননদজ একা

েধুঃখ

%

আমার থকাদনা 
বন্ধু ই আর আমার 
আদশপাদশ 
োকদত চায় না। 
আমাদক থকউ 
পছন্দ কদর না

%

অনযিরা 
আপনাদক 
কীভাদব থেদখ, 
তার থনত্তবাচক 
েতৃ্ষ্টভনঙ্গ।

90% 90%

কখন: শননবার সকাদল 

কী: থপাদটি একনি িবেধুযিত 
িবদলর িরমাইন্ার থপদয়নছ।

যকাথায়: বাসায়।

যক: আিম ননদজ একা

ভারাবনত

%
আিম ননদজ ননদজ 
িকছধুই করদত পাির 
না। আিম থকাদনা 
কাদজর না

%
আপনার ননদজর 
সবদচদয় খারাপ 
সমাদলাচক 
হওয়ায়।

80% 85%

কখি: থসামবার িবদকল।

কী: কম্থদক্দরে একনি 
গুরুত্বপূে্থ ইদমল পাঠাদত ভধু দল 
থেনছ।

যকাথায় অনেদস

যক: আিম ননদজ একা

হতাশ
%

আমার বস 
ভাবদবন থ�, আিম 
থকাদনা কাদজর 
না। শীঘ্রই বা পদর 
ত্তনন আমাদক 
বরখাস্ত করদত 
বাধযি।

%
অনযিরা 
আপনাদক 
কীভাদব থেদখ, 
তার থনত্তবাচক 
েতৃ্ষ্টভনঙ্গ।80% 75%

আমার থট ডাকয়নর ওয়াক্ক শশট

পনরচস্থচত
িণ্তনযা কলর পেখুন - কখন িঞ্রচস্থঞ্ত 
সৃটষ্ েলয়চেে, আিঞ্ন কী করচে-
টেন, আিঞ্ন টকযােযায় চেলেন এিিং 
আিনযার সযালে টক চেলেন।

আকবগ
আিনযার আলিলগর ঞ্িষয় পেখুন 
এিিং এই আলিগটে কতেযা 
শটতিশযােী চেে  
(0-100%)

ভাবিা
আিনযার টয চচ্ন্যা(গুপে) চেে, 
তযা পেখুন এিিং এই চচ্ন্যা কতেযা 
শটতিশযােী চেে  
(0-100%)

আিকহল্পফুল 
থথচ্কিিং স্াইল 
[অপকারী চিন্ার 
ধ্রণ]
উেযােরণস্রূি, 
'অ্িয্তযাতে তলে্যর 
কযারলণ সিলচ্লয় 
খযারযাি টসদ্ধযান্ গ্েণ 
করযা'

কখি: 

কী: 

যকাথায়: 

যক: 

% %

কখি: 

কী: 

যকাথায়: 

যক: 

% %

কখি: 

কী: 

যকাথায়: 

যক: 

% %

সতেযালে িঞ্রচস্থঞ্ত টেখযা ঞ্েলে, এই ওয়যাক্ত স্শলে টসগুলেযা টরকড্ত  করুন।
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আপিার অপকারী চিন্ার ধ্রি বা আিকহল্পফুল থথচ্কিিং স্াইকল যলকবল 
লাথগকয় নদি।
আমরযা যখন অ্িকযারী টকযালনযা চচ্ন্যা অ্নুভি কঞ্র, 
তখন টয টসগুলেযা টকিে চচ্ন্যা এিিং ঘেনযা নয় -তযা িেযা 
খুি কঞ্ঠন েলত িযালর। কযারণ এই অ্িকযারী চচ্ন্যা খুি 
শটতিশযােী এিিং ঞ্িশ্যাসলযযাগ্য মলন েয়। 

আমযালের যখন অ্িকযারী চচ্ন্যাভযািনযা েযালক, তখন তযা 
চচ্নলত আমযালের সযােযায্য করযা েলে, আমযালের ঞ্িঞ্ভন্ 
ধরলণর অ্িকযারী চচ্ন্যাভযািনযা টিযাঝযা সেযায়ক েলত িযালর। 
এগুলেযালক িলে আিকহল্পফুল থথচ্কিিং স্াইল [অপকারী 
চিন্ার ধ্রণ]

আিনযার ঞ্নলজর সিলচ্লয় 
খযারযাি সমযালেযাচ্ক েওয়যা। 

অ্ন্যরযা আিনযালক কীভযালি 
টেলখ, তযার টনঞ্তিযাচ্ক 
েটৃষ্ভঞ্গে।

ভঞ্িষ্যৎ ঞ্নলয় ঞ্নরযাশ েটৃষ্ভঞ্গে

অ্িয্তযাতে তে্যপ্রমযাণ েযাড়যাই 
টসদ্ধযান্ গ্েণ/ঞ্িিয্তয়কর

অ্ন্যযায়ভযালি েযাঞ্য়ত্ব ঞ্নঞ্ছি

চ্রম অ্ঞ্ত সযাধযারণীকরণ কলর 
ট্টিেলমন্ ঞ্েঞ্ছি িযা ঞ্নয়ম দতঞ্র 
করচে 

আিকহল্পফুল থথচ্কিিং স্াইল [অপকারী 
চিন্ার ধ্রণ]

আিম থবাকা এবং কাদরা কাদজ 
লািে না

আমার থছদল তার অংক পরীক্ায় 
থেল কদরদছ। এিা আমার থোর্। 

আিম একজন অদ�ােযি বাবা

তারা থকবল আমার সাদে ত্্রিংক [পানীয় 
পান] করদত রাস্জ হদয়নছল, কারে তারা 

আমার জনযি েধুঃখ অনধুভব কদর।

আিম কাদজ ভধুল কদরনছ।  
আিম সবসময় সবিকছধু  এদলাদমদলা 

কির থেস্ল। 

থচষ্টা কদর লাভ থনই। আিম কখনই 
ভাদলা হদত পারব না

আমার পালস আবার দ্রুত হদয় 
থেদছ, আিম অজ্ান হদয় থ�দত 

পাির।

ধ্াপ 3: আপিার চিন্াকক ি্যাকল্জি করুি
পরবত্ক ী পদকক্প হকলা, আপিার চিন্ার পকক্ এবিং 
নবপকক্র প্রমাণগুকলা পরীক্া ককর
আপিার চিন্াভাবিাকক ি্যাকল্জি করা।

প্রেলম আিনযার েে ডযালয়ঞ্র ওয়যাক্ত স্শে টেলক এমন একটে 
চচ্ন্যা টিলে ঞ্নন, টযটে আিনযালক সিলচ্লয় টিস্শ কষ্ টেয় 
এিিং আিনযার শনযাতি করযা আলিলগর সযালে সিলচ্লয় 
শটতিশযােী সিংলযযাগ রলয়লে। এেযালক আিনযার হট থট 
িলে। টযখযালন সম্ি, চচ্ন্যার টষেত্রে কমিলষে 60% নবশ্াে 
েযাকলে এিিং আলিলগর তীব্রতা কমপকক্ 60% েলে 
কযাজ করলে সেযায়ক েলি। 

এই চচ্ন্যার প্রঞ্ত আিনযার ঞ্িশ্যালসর শটতি ঞ্েলয় 28 িৃষ্যায় 
আিনযার থট ি্যাকলন্জিিং ওয়াক্ক শশকটর একেম উিলর 

আিনযার হট থকটর ঞ্িষয়গুলেযা পেখুন। এরির আিনযার 
েে েলের িলষে এিিং ঞ্িিলষে প্রমযাণ ঞ্েলয় ঞ্িচ্যালর করুন। 
এখযালন গুরুত্বিূণ্ত ঞ্িষয় েলেযা এই টয, আিঞ্ন টয প্রমযাণ 
টরকড্ত  করলেন, তযা 'অ্ঞ্ভমলতর' িঞ্রিলত্ত  'িযাস্ি সলত্যর' 
উির ঞ্ভঞ্তি কলর টরকড্ত  করুন। 

এটে প্রেলম আিনযার কযালে যঞ্ে কঞ্ঠন মলন েয়, তলি 
আিনযার PWP আিনযালক িযাস্ি সত্য টেলক অ্ঞ্ভমত 
আেযােযা করলত সযােযায্য করলত িযারলিন। প্রযায়ই মযানুষ 
প্রেলম হট থকটর জন্য প্রমযাণ সিংগ্ে শুরু করযা সেজ 
িলে মলন কলর। আিনযার থট ি্যাকলন্জিিং ওয়াক্ক শশকট 
আিনযার চচ্ন্যার িলষে েযাকযা প্রমযাণগুলেযা পেখুন। 

আমযালের চিন্াভাবিার ধ্রি সম্পলক্ত  সলচ্তন েলে, আমযালের সযােযায্য েলত 
িযালর:

•  আমযালের অ্িকযারী চচ্ন্যাগুলেযালক আরও সেলজ 
শনযাতি করযা এিিং টসভযালি টসগুলেযার ি্যযািযালর ঞ্কেু 
করযা।

•  চচ্চনিত কঞ্র টয, আমযালের অ্িকযারী চচ্ন্যাগুলেযা 
টকিেমযারে কল্পনযা, িযাস্ি নয়। এগুলেযালক চ্্যযালে্জি 
করযার ি্যযািযালর এটে আমযালেরলক সেজ কলর ঞ্েলত 
িযালর। 

এর িলর, 23 িৃষ্যায় আিনযার থট ডাকয়নর ওয়াক্ক শশকট 
ঞ্ফলর যযান এিিং টয টয চচ্ন্যা আনলেল্পফুে টেচ্কিিং ্টিযাইলের 
আওয়তযায় িলড় িলে আিঞ্ন মলন কলরন, টসগুলেযালক 
আনলেল্পফুে টেচ্কিিং ্টিযাইলের টেলিে েযাস্গলয় ঞ্েন। 
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এরির আিনযার থট ি্যাকলন্জিিং ওয়াক্ক শশকট হট থকটর 
নবপকক্র প্রমাণ প্রমাণগুকলা পলখিু। প্রেলম এই 
কযাজটে করযা কঞ্ঠন িলে মলন েওয়যা স্যাভযাঞ্িক। ঞ্কন্তু, সি 
রকলমর নতুন েষেতযার মলতযা, এটেও সময় গড়যালনযার সযালে 
সেজ েলয় যযালি। আিঞ্ন যঞ্ে এলষেত্রে মুশঞ্কলে িলড়ন, 
তলি আিনযার PWP অ্েিযা আিনযালক সেযায়তযাকযারী 

ি্যটতির সযালে আেযাি করুন। মযাঝযা মযালঝ আিঞ্ন আিনযার 
জন্য আিনযার ঞ্িশ্স্ টকউ, টযমন আিনযার িঞ্রিযালরর 
টকযালনযা সেস্য অ্েিযা টকযালনযা িনু্র কযালে সযােযায্য চ্যাওয়যা 
সেযায়ক েলত িযালর। 

হট থকটর নবপকক্ প্রমাণ েিংগ্রহ করা 
নিকজকক নিকজ যে েমস্ত প্রশ্ন করকবি 

হট থকটর নবপকক্ প্রমাণ সিংগ্লের টিেযায় আিঞ্ন ঞ্নলজলক ঞ্নলজ ঞ্ননেপেস্খত প্রশ্নগুলেযা ঞ্জজ্যাসযা করলে সেযায়ক েলি 
িলে মলন েলত িযালর:

আিঞ্ন িরিত্ত ী িৃষ্যায় রিযালে্ত র থট ি্যাকলন্জিিং ওয়াক্ক শশট টেখলত িযালরন।

এই নচন্তার িবপরীদত 
আমার বন্ধু  বা পিরবার 

আমাদক কী প্রমাে থেদব?

একই পিরিস্ত্তদত 
থকাদনা বন্ধু র এই 

নচন্তাভাবনা হদল, তাদক 
আিম কী বলদবা?

আিম �িে 
আমার হি েদি 

িবশ্াদসর হার 85% কির, 
তাহদল থসখাদন 15% নচন্তা 
আদছ - �া আিম সতযি বদল 
িবশ্াস কির না। এই 15% 

কীভাদব সতৃ্ষ্ট হদলা? 

আিম �িে এইভাদব 
অনধুভব না কির, 

তদব িক আিম এনি িবশ্াস 
করব? 

�িে না কির, তদব থকন?

আোমী 6 মাস িক এনি 
িবদবচযি িবর্য় োকদব?  

�িে না োদক, তদব থকন?

পধুদরা নচরেিাই িক আিম 
থেখনছ, নািক এই পিরিস্ত্ত 
থেখার অনযি থকান উপায় 

আদছ?

র্াচ্াই ্করর্ল সাোর্্য ের্ে পার্র।
আমার হট থট               শটতিমত্তা %

আমার থকাদনা বন্ধু ই আর আমার আদশপাদশ োকদত চায় না। 
আমাদক থকউ পছন্দ কদর না।

90%

আমার হট থকটর পকক্ প্রমাণ আমার হট থকটর নবপকক্ প্রমাণ

জন আমাদক জাননদয়দছ থ�, থস আর 
আমার আদশপাদশ োকদত চায় না, কারে 
আিম আর মজার মানধুর্ নই।

আমার িকছধু  বন্ধু  আমাদক ছাোই ত্্রিংক 
[পানীয় পান] করদত বাইদর চদল �ায়।

আমার তালাক হওয়ার পর থেদক 
আিকদক আিম বলদত শুদননছ 
'আিম একজন পরাস্জত বযিত্তি, তাই থকউ 
আমার ধাদরকাদছ োকদত চায় না।

আমার সবদচদয় পধুরাদনা বন্ধু  েত সপ্াদহ 
আমাদক একনি থিক্সি পািঠদয় আিম 
থকমন আনছ জানদত থচদয়দছ।

অনযি এক সপ্াদহ কাদজর পর আমার 
সহকম্থীদের সাদে ত্্রিংক করার জনযি 
আমাদক আমন্ত্রে জানাদনা হয়। 

কম্থদক্দরে সযিাম আমাদক িবচস্লত থবাধ 
করদত লক্যি কদর, তাই থস আমাদক 
একসাদে রােিবদত থ�দত বদলদছ।
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ধ্াপ 4: আপিার হট থট েিংকশাধ্ি করুি
এখি হট থকটর পকক্ এবিং নবপকক্ আপিার েিংগহৃীত 
প্রমাকণর আকলাকক আপিার হট থট পিুশব্ককবিিা 
করার েময় হকয়কে। এটট আরও িতুি েিংগত চিন্া 
করকত আপিাকক েজৃিশীল েিংকশাধ্ি করার 
ব্যাপাকর েহায়তা করকব। 

প্রেলম আিনযার েে চ্্যযালেঞ্্জিিং ওয়যাক্ত স্শলে আিনযার 
হট থকটর পকক্ এিিং নবপকক্ আিঞ্ন টয প্রমযাণ সিংগ্ে 
কলরলেন, টসগুলেযালত ভারোম্যপণূ্ক  করযার টচ্ষ্যা করুন। 
েিংকশানধ্ত, আরও ভারোম্যপণূ্ক  চিন্াভাবিা দতঞ্র 
করযার টচ্ষ্যা করুন। এটে একটে ট্টিেলমন্ েওয়যা উচচ্ত, যযা 
আিনযার সিংগৃেীত সমস্ প্রমযাণ ঞ্িলিচ্নযা কলর। 

30 নিং িৃষ্যায় আিনযার সিংলশযাঞ্ধত, আরও ভযারসযাম্যিূণ্ত 
চচ্ন্যার ওয়যাক্ত স্শলে এই চচ্ন্যার ঞ্িষয়টে পেখুন।

আিঞ্ন এই নতুন সিংলশযাঞ্ধত, আরও ভযারসযাম্যিূণ্ত চচ্ন্যালক 
কতেুকু নবশ্াে কলরন, তযা শতকরযা চেসযালি ঞ্নলে্ত শ করুন।

িঞ্রলশলষ, আিনযার হট থকটর সযালে সিংযুতি মলূ 
আকবগটট পেখুন এিিং আিনযার েিংকশানধ্ত, আরও 
ভারোম্যপণূ্ক  চিন্াধ্ারার আলেযালক আিযালরযা এই 
আলিলগর শটতিলক শতকরযা চেসযালি টরে ঞ্েন।

ঞ্নলচ্ আিঞ্ন রিযালে্ত র উেযােরন টেখলত িযারলিন:

রবার্্টটে র সিংর্শাঞ্িে, আরও ভারসাম্যপূণটে  তচ্ন্ার 
ও়ো্কটে শশ্ট

আমার েিংকশানধ্ত চিন্া:
আমার েিংকশানধ্ত 
চিন্াধ্ারায় আমার 
নবশ্াে (0-100%)

আমার এমন িকছধু  বন্ধু  আদছ - �ারা আমার কো ভাদব, 
তাদের সাদে থেখা করার জনযি আমাদক আরও থচষ্টা 
করদত হদব।

50%

আমার অিভূুত মলূ আকবগ: আমার েিংকশানধ্ত চিন্াধ্ারার আকলাকক এই 
আকবকগর শটতি (0-100%)

েধুঃখ 60%

মাই থট ি্যাকলন্জিিং ওয়াক্ক শশট
আমার হট থট               শটতিমত্তা %

   

আমার হট থকটর পকক্ প্রমাণ আমার হট থকটর নবপকক্ প্রমাণ
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 গুরুত্বপণূ্ক
•  আমরযা টযভযালি চচ্ন্যা কঞ্র, তযা িঞ্রিত্ত ন করলত সময় এিিং প্রলচ্ষ্যা েযালগ। আিনযার 

কলঠযার িঞ্রশ্লমর ফেযাফলের প্রঞ্তফেন েষে্য করলত কলয়ক সতেযাে িয্তন্ সময় 
েযাগলত িযালর।

•  সমলয়র িঞ্র্রমযায় িেলষেিগুলেযা সেজ েলয় যযালি। তলি েঠযাৎ আিনযার মলন এমন 
একটে চচ্ন্যা আসলত িযালর, যযালক চ্্যযালে্জি করযা সঞ্ত্যই কঞ্ঠন েলি। আিঞ্ন যঞ্ে 
এলষেত্রে মুশঞ্কলে িলড়ন, তলি আিনযার PWP অ্েিযা আিনযালক সমে্তনকযারী ি্যটতির 
সযালে আেযাি করুন।

•  যঞ্েও আমযালের অ্লনকগুলেযা অ্িকযারী চচ্ন্যা টকিেমযারে কযাল্পঞ্নক চচ্ন্যা এিিং িযাস্িতযা 
সিংটলিষ্ নয়, তলি মযালঝ মযালঝ টকযালনযা অ্িকযারী চচ্ন্যা আিনযার কযালে সত্য িলে প্রঞ্তভযাত 
েলত িযালর। টিযাধগম্য টয, এরূি চচ্ন্যা কষ্কর েয়। ঞ্কন্তু, মযালঝ মযালঝ আমরযা িুঝলত 
িযাঞ্র টয, আমযালের অ্িকযারী চচ্ন্যার মলধ্য ঞ্কেু দিস্শষ্্য েযাকলত িযালর টযগুলেযার মলধ্য 
ঞ্কেু সত্যতযা েযাকলত িযালর, টসলষেত্রে এটে েলত িযালর আমযালের সমস্যযা সমযাধযালনর িযা 
অ্সুঞ্িধযা েূরীকরলণর প্রেম িেলষেি। আিযারও িরযামশ্ত েলেযা, ঞ্িষয়টে যঞ্ে তযা'ই েয়, 
তলি আিনযার PWP িযা আিনযালক সযােযায্যকযারী ি্যটতির সযালে আেযাি করুন।

 গুরুত্বপণূ্ক
একটট েিংকশানধ্ত চিন্াভাবিা ততনর করার েময় নবপরীত নদকক খবু যবশশ চিন্া 
এড়াকত যিষ্টা করুি। 

আিনযার েে েে অ্িকযারী চেে, কযারণ এটে েলছি চচ্ন্যা করযার চ্রম উিযায়। টকযালনযা 
টনঞ্তিযাচ্ক িযা ইঞ্তিযাচ্ক উিযালয় চ্রমভযালি চচ্ন্যাধযারযা সেযায়ক নয়। তযাই এরূি চচ্ন্যার 
িঞ্রিলত্ত  আরও ভযারসযাম্যিূণ্ত চচ্ন্যা করযার টচ্ষ্যা করুন।

আমার েিংকশানধ্ত, আরও  
ভারোম্যপণূ্ক  চিন্ার ওয়াক্ক শশট

আমার েিংকশানধ্ত চিন্া:              
আমার েিংকশানধ্ত 
চিন্াধ্ারায় আমার 
নবশ্াে (0-100%)

আমার অিভূুত মলূ আকবগ: আমার েিংকশানধ্ত চিন্াধ্ারার আকলাকক এই 
আকবকগর শটতি (0-100%)

োহাে্য! আমার েিংকশানধ্ত, আরও ভারোম্যপণূ্ক চিন্াধ্ারায় আমার খবু 
যবশশ নবশ্াে যিই।
মাকঝ মাকঝ প্রথম নদকক মািকুষর নিকজকদর 
েিংকশানধ্ত, আরও ভারোম্যপণূ্ক  চিন্াভাবিায় খবু 
যবশশ নবশ্াে থাকক িা। এটট েম্ণূ্করূকপ যবাধ্গম্য 
যে, আমাকদর চিন্াভাবিার পনরবত্ক কির উপাকয়র 
মকতা যকাকিা িতুি দক্তা যশখার যক্ক্রে অকিক যবশশ 
েময় লাকগ এবিং অিশুীলি করকত হয়। আগামী 
েপ্াহগুকলাকত উদূ্ত অি্যাি্য চিন্ার োকথ থট 
ি্যাকলন্জিিং নিয়র কাজ করকত হকব।

আপিার েিংকশানধ্ত, আরও ভারোম্যপণূ্ক  চিন্াধ্ারায় 
আিনযার ঞ্িশ্যালসর শটতি িযাড়যালনযার আলরকটে সেযায়ক 
উিযায় েে, দেনচন্দন জীিলন এটে িরীষেযা করযা। আমরযা 
এই ওয়যাক্ত িুলকর িরিত্ত ী অ্িংশ পে্কায় 3: নবকহচভয়াকরল 

এক্সকপনরকমন্ট করযার সময় আিনযার চচ্ন্যা িরীষেযা 
করযার ঞ্িষলয় আরও জযানি। ঞ্কন্তু, আিনযার েিংকশানধ্ত, 
আরও ভারোম্যপণূ্ক  চিন্াধ্ারার প্রঞ্ত যঞ্ে আিনযার 
সযামযান্য ঞ্িশ্যাস আলে অ্নুধযািন কলরন, তলি আিনযালক 
শুধুমযারে এই িয্তযালয় কযাজ করলত েলি আিনযালক িয্তযায় 
3-এর মযাধ্যলম কযাজ করলত েলি ঞ্কনযা, টস সম্পলক্ত  যঞ্ে 
আিঞ্ন ঞ্নটচিত নযা েন, তলি আিনযার PWP িযা আিনযালক 
সযােযায্যকযারী ি্যটতির সযালে আেযাি করুন। আিনযার যঞ্ে 
িয্তযায় 3-এর প্রলয়যাজন নযা েয়, তলি েযারুণ খির। এলষেত্রে 
আিঞ্ন সরযাসঞ্র 39 িৃষ্যায় পে্কায় 4-এ থট যকচিিংকয় 
[ঞ্িচ্যালরর চচ্ন্যাভযািনযার প্রেম এিিং অ্িঞ্রেযায্ত িয্তযায়] চ্লে 
যযান। 
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পে্কায় 3: 
নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট [যকাি নবশ্াকের তবধ্তা পরীক্া করার 
জি্য পনরকথল্পত অচভজ্তামলূক কাে্করেম] 

যঞ্েও আমরযা একটে সিংলশযাঞ্ধত আরও, ভযারসযাম্যিূণ্ত চচ্ন্যাভযািনযা দতঞ্র 
করলত সষেম েলত িযাঞ্র, তলি এটেলক আমরযা মযালঝ মযালঝ 'অ্নুভি' নযা করলত 
িযারলেও টযৌটতিকভযালি এটেলক সত্য িলে মলন কঞ্র, অ্েচ্ যলেষ্ ঞ্িশ্যাস 
করলত িযাঞ্র নযা। আমযালের টযৌটতিকভযালি সত্য িলে জযানযা ঞ্িষয়টে যঞ্ে অ্নুভি 
করযার টষেত্রে ি্যিধযান েযালক, তখন এরূি ঘেনযা ঘেলত িযালর। 

ঞ্িষয়টে এরূি েলে, এটে তযাটত্বকভযালি আিনযার হট 
থকটর ঞ্িরুলদ্ধ প্রমযাণ সিংগ্ে করযা িন্ করলত সযােযায্য 
করলত িযালর এিিং িযাস্লি ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্ 
নযামক একটে টকৌশলের মযাধ্যলম দেনচন্দন জীিলন 
আিনযার চচ্ন্যাভযািনযা িরীষেযা কলর টেখলত িযালর। এটে খুি 
শটতিশযােী েলত িযালর, কযারণ অ্ঞ্ভজ্তযার মযাধ্যলম স্শষেযা 
আিনযালক প্রমযাণ ঞ্েলত িযালর টয, আিনযার ঞ্িশ্যাস রলয়লে। 
ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্ আিনযালক হট থকটর 
সত্যতযা িরীষেযা করলত িযা একটে েিংকশানধ্ত, আরও 
ভারোম্যপণূ্ক  চিন্াভাবিাকক কযালজ েযাগযালত সযােযায্য 

করলত িযালর। তলি মলন রযাখলিন, যঞ্ে আিঞ্ন মলন কলরন 
টয, থট ি্যাকলন্জিিং যলেষ্ েলয়লে এিিং আিনযার ঞ্িষণ্ণতযা 
িযা েুটচিন্যা ঞ্নরসন েলত শুরু কলরলে, তযােলে আিনযালক 
ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমলন্ টযলত েলি নযা। এই ঞ্িষলয় 
আিনযার PWP িযা আিনযালক সযােযায্যকযারী ি্যটতির সযালে 
আরও আলেযাচ্নযা করলে, আিনযার টসদ্ধযান্ গ্েলণর টষেত্রে 
সযােয্য েলত িযালর। 

আিঞ্ন যঞ্ে ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমলন্র ঞ্েলক এস্গলয় 
যযাওয়যা সেযায়ক িলে মলন কলরন, তযােলে ঞ্নলনের 3টে 
ধযালির মযাধ্যলম আমরযা কযাজ শুরু করি: 

ধ্াপ 1 আপিার নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমকন্টর পনরকল্পিা করুি

ধ্াপ 2 নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট [যকাকিা নবশ্াকের তবধ্তা পরীক্া 
করার জি্য পনরকথল্পত অচভজ্তামলূক কাে্করেম] করুি 

ধ্াপ 3 নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট [যকাকিা নবশ্াকের তবধ্তা পরীক্া 
করার জি্য পনরকথল্পত অচভজ্তামলূক কাে্করেম] পে্কাকলািিা 
করুি 

ধ্াপ 1: আপিার নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমকন্টর পনরকল্পিা করুি 
35 িৃষ্যায় আমার নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট 
পনরকল্পিার ওয়াক্ক শশট ি্যিেযার কলর, থট টু নব 
পটু ইিটু অ্যাকশি কলাকম আিঞ্ন টয চচ্ন্যা িরীষেযা 
করলত চ্যান, তযা পেখুন। এটে একটে হট থট, িযা একটে 
েিংকশানধ্ত, আরও ভারোম্যপণূ্ক  চিন্া েলত িযালর। এই 
চচ্ন্যায় আিনযার িত্ত মযান ঞ্িশ্যালসর শতকরযা েযালর টরে ঞ্েন 
(0-100%)।

এরির আিঞ্ন কীভযালি চচ্ন্যাভযািনযা িরীষেযা করলত 
যযালছিন – আিঞ্ন কীভযালি চচ্ন্যাভযািনযালক কযালজ 
েযাগযালিন, টসই ঞ্িষলয় িঞ্রকল্পনযা করুন। নডজাইনিিং 
দ্য এক্সকপনরকমন্ট কলাকম [এক্সকপনরকমন্ট কলাকমর 
িকশায়] 4টে W পেলখ যতেযা সম্ি সুঞ্নঞ্ে্ত ষ্ েওয়যার টচ্ষ্যা 
করযা গুরুত্বিূণ্ত: 

• আিঞ্ন কী করলত যযালছিন

• আিঞ্ন এটে যকাথায় করকত যযালছিন 

• এেযা করলত আিঞ্ন যকাথায় োকছেি

• আিঞ্ন কার সযালে এেযা করলত যযালছিন

প্প্রনডশ্টিিং দ্যা ওয়ারস্ কলাকম [েবকিকয় খারাকপর 
পবূ্কাভাে যদওয়া কলাকম], সিলচ্লয় টয খযারযাি 
ঞ্জঞ্নসটে আিনযার মলন আলস, তযা পেখুন এিিং এটে ঘেযার 
সম্যািনযা কতেুকু আলে িলে আিঞ্ন মলন কলরন, তযা 
িুঝযালনযার জন্য 0-100% টকেলে টরে ঞ্েন। এরির, একটে 
ঞ্িকল্প ফেযাফলের িূি্তযাভযাস ঞ্েলয় এটে প্প্রনডশ্টিিং এি 

অ্যাল্ারকিটটভ কেযালম পেখুন। এটে অ্ন্য আলরকটে 
খযারযাি ঞ্জঞ্নস েলত িযালর, অ্েিযা এটে আরও ভযারসযাম্যিূণ্ত 
েলত িযালর - তলি, ঞ্নটচিত করুন টয, এটে আিনযার 
সিলচ্লয় খযারযাি িূি্তযাভযাস টেলক অ্ন্ত ঞ্কেুেযা আেযােযা। 
আিযালরযা 0-100% টকেলে এটে েওয়যার সম্যািনযা কতেুকু 
আলে িলে আিঞ্ন মলন কলরন, টসজন্য টরে ঞ্েন।

এরির আিনযার িঞ্রকল্পনযায় কযাজ করযার িলে ঞ্কেু 
িযাধযা আসলত িযালর, িযা আিনযার িঞ্রকল্পনযা েযাঞ্মলয় ঞ্েলত 
িযালর, তযাই এই িযাধযাগুলেযা সম্পলক্ত  চচ্ন্যা করযা গুরুত্বিূণ্ত। 
অ্ভ্যন্রীণ ঞ্িষয়গুলেযা ঞ্িলিচ্নযা করযার টচ্ষ্যা করুন, 
উেযােরণস্রূি, অ্িেন্দনীয় চচ্ন্যাভযািনযা, অ্নুত্প্ররণযা, 
শটতির অ্ভযাি। এেযাড়যা িযাটহ্ক ঞ্িষয়গুলেযাও ঞ্িলিচ্নযা 
করুন, উেযােরণস্রূি, স্শশু িঞ্রচ্য্তযা, িয্তযাতে সময় নযা 
েযাকযা, িয্তযাতে অ্ে্ত নযা েযাকযা। েম্াব্য বাধ্া কেযালম এই 
িযাধযাগুলেযা পেখুন। অ্িলশলষ, এই িযাধযাগুলেযা অ্ঞ্ত্রম 
করযার জন্য আলগ টেলকই একটে িঞ্রকল্পনযা কলর 
ওভারকানমিং ব্যানরয়ার কেযালম পেখুন। আলগ টেলক 
িঞ্রকল্পনযা করলে আিনযার িঞ্রকল্পনযা িযাস্িযায়লন সফে 
েওয়যার সম্যািনযা অ্লনক টিস্শ েলি। 

আিঞ্ন িলরর িৃষ্যায় রবাকট্ক র নবকহচভয়াকরল 
এক্সকপনরকমন্ট প্্যাি ওয়াক্ক শশট টেখলত িযালরন।
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রবার্্টটে র ঞ্বর্েতভ়োর্রল এক্সর্পঞ্রর্মন্ট প্্যান 
ও়ো্কটে শশ্ট

যে চিন্ার জি্য পদকক্প নিকত হকব
আনম যে চিন্াটট কাে্ককর করকত িাই, 
তা হকলা: আনম এই িতূি চিন্া নবশ্াে কনর (0-100%) 50%

আমার এমন িকছধু  বন্ধু  আদছ - �ারা আমার কো ভাদব, তাদের সাদে থেখা করার জনযি 
আমাদক আরও থচষ্টা করদত হদব।
এক্সকপনরকমন্ট নডজাইি করা [গকবষণা করার পনরকল্পিা]

আনম এই চিন্া পরীক্া করকত োটছে: 

কী?
পদরর সপ্াদহ কাদজর পর থকান এক রাদত ত্্রিদকের ননমন্ত্রে িেদয় আিম আমার 
বন্ধু  স্টিভদক থিস্লদোন করব।

যকাথায়? আমার বাসায়

কখি? মঙ্গলবার সন্যিা 8িা 

যক? আিম ননদজ

েবকিকয় খারাপ যকাকিা নকেু হওয়ার ভনবষ্যদ্াণী

েবকিকয় খারাপ যে র্টিা র্টকব বকল 
আনম ভনবষ্যদ্াণী করচে, তা হকলা: আনম মকি কনর এটট হকব (0-100%) 70%

থস থিস্লদোন থকদি থেদব।

একটট নবকল্প ভনবষ্যদ্াণী

থস থোন কদলর উত্তর থেদব, তদব থস ত্্রিংক করদত আসদত পারদব না এবং থ� থকাদনা 
অজধুহাত িেদয় িেদব। 
আনম মকি কনর এটট হকব (0-100%) 90%

েম্াব্য বাধ্ােমহু

নিম্নপলথখত নবষয়গুকলা পথথমকধ্্য বাধ্া হকত পাকর: 

কী ঘিদব বদল আমার অপকারী নচন্তা - থস �িে আমার কদলর উত্তর না থেয় বা আমাদক প্র-
তযিাখযিান কদর, তদব আিম আরও খারাপ অনধুভব করদবা আিম সন্যিায় সত্তযিই ক্ান্ত হদয় পনে 
এবং শত্তি নাও োকদত পাদর। 

বাধ্া অচতরেম করা

আনম হয়কতা এই েমে্যাগুকলা কাটটকয় উঠকত পারকবা, েনদ: 

�িেও কী ঘিদত পাদর, তা ননদয় আিম নচস্ন্তত, তদব এনি হওয়ার জনযি আমাদক থচষ্টা করদত 
হদব। সদব্থাপির, থস আমাদক েত সপ্াদহ থিক্সি কদরনছল, তাই হয়দতা এনি ওদক হদব। 
আিম হয়দতা ক্ান্ত োকদত পাির, িকন্তু এিা বাস্তবায়ন করার জনযি আমাদক �োসাধযি থচষ্টা 
করদত হদব।  

আমার নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট প্্যাি 
ওয়াক্ক শশট

যে চিন্ার জি্য পদকক্প নিকত হকব
আনম যে চিন্াটট কাে্ককর করকত িাই, 
তা হকলা: আনম এই িতুি চিন্া নবশ্াে কনর (0-100%)

এক্সকপনরকমন্ট নডজাইি করা [গকবষণা করার পনরকল্পিা]

আনম এই চিন্া পরীক্া করকত োটছে: 

কী?

যকাথায়

কখি?

যক? 

েবকিকয় খারাপ যকাকিা নকেু হওয়ার ভনবষ্যদ্াণী

েবকিকয় খারাপ যে র্টিা র্টকব বকল 
আনম ভনবষ্যদ্াণী করচে, তা হকলা: আনম মকি কনর এটট হকব (0-100%)

একটট নবকল্প ভনবষ্যদ্াণী

আনম মকি কনর এটট হকব (0-100%)

েম্াব্য বাধ্ােমহু

নিম্নপলথখত নবষয়গুকলা পথথমকধ্্য বাধ্া হকত পাকর: 

বাধ্া অচতরেম করা

আনম হয়কতা এই েমে্যাগুকলা কাটটকয় উঠকত পারকবা, েনদ: 
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নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট [যকাকিা নবশ্াকের তবধ্তা পরীক্া করার 
জি্য পনরকথল্পত অচভজ্তামলূক কাে্করেম] করুি 
এখি আপিার পনরকল্পিা বাস্তবায়কির পালা এবিং তদিচন্দি জীবকি আপিার েিংকশানধ্ত চিন্া পরীক্া করার েময়।

পে্কায় 3: নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট [যকাি নবশ্াকের তবধ্তা পরীক্া 
করার জি্য পনরকথল্পত অচভজ্তামলূক কাে্করেম] পে্কাকলািিা করুি
েতটা েম্ব আপিার নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট 
পরূণ করার কাোকাচে 38 পষৃ্ায় আপিার 
নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট নরচভউ ওয়াক্ক শশটটট 
পরূণ করার যিষ্টা করুি। এটট আপিাকক েতটা েম্ব 
নবস্তানরত নববরণ মকি রাখকত োহাে্য করকত পাকর।

আিনযার নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট প্্যাি 
ওয়াক্ক শশট টেলক আিনযার নবকহচভয়াকরল 
এক্সকপনরকমন্ট নরচভউ ওয়াক্ক শশকটর প্রেম কেযালম যে 
চিন্া কাে্ককর করকত হকব, টসটে পেখুন, এেযাড়যা আিনযার 
চচ্ন্যার প্রঞ্ত আিনযার কতেুকু ঞ্িশ্যাস আলে, তযা'ও পেখুন। 

এরির আিনযার নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট প্্যাি 
ওয়াক্ক শশট টেলক নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট 
নরচভউ ওয়াক্ক শশকটর চদ্তীয় কেযালম েবকিকয় খারাপ 
তকথ্যর পবূ্কাভাে পেখুন এিিং আিঞ্ন এই ভঞ্িষ্যদ্যাণীটে 
কতেযা ঞ্িশ্যাস কলরন, তযা টরকড্ত  করুন। ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে 
এক্সলিঞ্রলমন্ কীভযালি েলয়চেে, তযা 'কী র্কটকে 
কেযালম' টনযাে করুন - সুতরযািং আিঞ্ন যখন আিনযার 
চচ্ন্যাভযািনযালক কযায্তকর করযার টচ্ষ্যা কলরচেলেন, তখন 
আসলে কী ঘলেচেে। 

এরির ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্ টেলক আিঞ্ন যযা 
স্শলখলেন, তযা আমার লানি্কিং কেযালম প্রঞ্তফপেত করুন।

 ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্ টেলক আিঞ্ন যযা স্শলখলেন, 
তযার ফেস্রূি, আিঞ্ন কীভযালি আিনযার চচ্ন্যাভযািনযা 
িঞ্রিত্ত ন করলত সষেম েলিন? নরভাইনজিং মাই 
অনরনজিাল টেঞ্রিে েে কেযালম আিনযার নতুন চচ্ন্যা 
পেখুন এিিং আিঞ্ন আিনযার মূে চচ্ন্যায় কতেযা েঢৃ়ভযালি 
ঞ্িশ্যাস কলরন, তযালত টরে ঞ্েন।

আিনযার নতুন চচ্ন্যার উির ঞ্ভঞ্তি কলর, আিঞ্ন কীভযালি 
ভঞ্িষ্যলত ঞ্ভন্ভযালি কযাজ করলত িযারলিন, টস সম্পলক্ত  
চচ্ন্যা করযা সেযায়ক েলত িযালর - পনরবত্ক িশীল আিরণ 
কলাকম [যিন্জিিং নবকহচভয়ার কলাম] এটে টনযাে করুন।

িঞ্রলশলষ, ঞ্কেু টেযাক িরিত্ত ীলত কী করলত চ্যায়, 
টস সম্পলক্ত  চচ্ন্যা করযা তযারযা সেযায়ক িলে মলন কলর। 
উেযােরণস্রূি, এটে দতঞ্র করযার জন্য আিনযালক ঞ্ক 
অ্ন্য একটে ঞ্িলেঞ্ভয়যালরে এক্সলিঞ্রলমন্ করযার কেযা 
ভযািলত েলি? যঞ্ে তযাই করলত েয়, তলি আিঞ্ন টয চচ্ন্যাটে 
িরীষেযা করলত চ্যান িযা িরিত্ত ী এক্সলিঞ্রলমন্ করলত চ্যান, 
টস সম্পলক্ত  চচ্ন্যা করযা শুরু করলত িযালরন। ঞ্িকল্পভযালি, 
েলত িযালর, এই এক্সলিঞ্রলমন্টে আিনযালক েে চ্্যযালেঞ্্জিিং 
অ্ি্যযােত টরলখ এস্গলয় টযলত আিনযালক যলেষ্ সযােযায্য 
কলরলে, এই টষেত্রে আিঞ্ন 39 িৃষ্যায় ঞ্ফলর টযলত চ্যাইলত 
িযালরন। িরিত্ত ীলত আিঞ্ন কী করলত চ্যান, তযা পরবত্ক ী 
পদকক্কপর কলাকম [যিক্সট যস্প কলাম] পেখুন। 

িলরর িৃষ্যায় আিঞ্ন রিযালে্ত র নবকহচভয়াকরল 
এক্সকপনরকমন্ট প্্যাি ওয়াক্ক শশট টেখলত িযালরন।

রবার্্টটে র ঞ্বর্েতভ়োর্রল এক্সর্পঞ্রর্মন্ট প্্যান 
ও়ো্কটে শশ্ট

যে চিন্ার জি্য পদকক্প নিকত হকব
আনম যে চিন্াটট কাে্ককর করকত 
িাই, তা হকলা: আনম এই চিন্া নবশ্াে কনর (0-100%) 50%

আমার এমন িকছধু  বন্ধু  আদছ - �ারা আমার কো ভাদব, তাদের সাদে থেখা করার জনযি 
আমাদক আরও থচষ্টা করদত হদব। 
আমার মলূ ভনবষ্যদ্াণী
নিম্নপলথখত নবষয় র্টকব বকল আনম 
ভনবষ্যদ্াণী ককরচে: আনম এই চিন্া নবশ্াে কনর (0-100%) 70%

থস থিস্লদোন থকদি থেদব।
ফলাফল
আেকল ো র্কটচেল তা হল:

স্টিভ থোন িরত্সভ কদরদছ! আমরা আসদলই েীঘ্থক্ে আলাপ কদরনছ। স্টিভ বদল থ�, থস 
আমাদক ননদয় থবশ নচস্ন্তত নছল এবং আমরা পদরর সপ্াদহ কাজ থশদর্ িবয়ার খাওয়ার বযিবস্া 
কদরনছ।
আমার শশক্া
এই নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট যথকক আনম শশকখচে: 

আমার এখনও বন্ধু  আদছ, এবং �িেও আমার বববািহক জীবদন ঘিনা ঘদিদছ, তবধুও সবাই 
এজনযি আমাদক থোর্াদরাপ করদছ, ঘিনা িকন্তু এমন নয়। হয়দতা আিম সেল হদবা না থভদব 
চযিাদলজে ননদত ভয় পাচ্ছিলাম। 
আমার মলূ চিন্ার েিংকশাধ্ি
এখি আনম আমার মলূ চিন্া পনরবত্ক ি করব:

আমার এমন বন্ধু  আদছ - �ারা এখনও আমাদক ননদয় ভাদব এবং আমার জীবদন �া িকছধু  
ঘদিদছ, তার জনযি তার আমাদক থোর্াদরাপ কদর না। 

আনম এই চিন্া নবশ্াে কনর  
(0-100%) 100% আনম আমার মলূ চিন্া নবশ্াে 

কনর (0-100%) 10%

পনরবত্ক িশীল আিরণ
আমার িতুি চিন্ার উপর চভনত্ত ককর আনম নিম্নপলথখত নবষয়টট চভন্নভাকব করকত োটছে:

থচষ্টা কদর স্টিভদক কল করায় সত্তযিই সহায়ক হদয়দছ। আিম ননশ্শ্চত করদত �াচ্ছি থ�, আিম 
আমার অনযি বন্ধু দের সাদে থ�াোদ�াে স্াপন করব, �াদের আিম অদনকিেন �াবত থেিখনন - 
থলাকজন থকবল আমার সাদে থ�াোদ�াে করদব, এজনযি আিম অদপক্ায় োকদত পাির না। 
পরবত্ক ী পদকক্প 
আনম হয়কতা অি্যাি্য নবকহচভয়াকরল এক্সকপনরকমন্ট করার যিষ্টা করকত িাই:

এই পরীক্া সত্তযিই ভাদলা হদয়দছ। তদব আিম এখনও অনযিানযি অপকারী নচন্তা অনধুভব করনছ, 
�া ননদয় সত্তযিই আিম সংগ্রাম করনছ। আিম আমার েি ডাদয়িরদত নেদর থ�দত �াচ্ছি এবং 
চযিাদলজে করা এবং অনযিানযি িকছধু  জনিল িবর্য় ননদয় নচন্তা পরীক্া করা শুরু করব। 
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মাই থট ি্যাকলন্জিিং ওয়াক্ক শশট
যে চিন্ার জি্য পদকক্প নিকত হকব
আনম যে চিন্াটট কাে্ককর করকত 
িাই, তা হকলা: আনম এই চিন্া নবশ্াে কনর (0-100%)

আমার মলূ ভনবষ্যদ্াণী
নিম্নপলথখত নবষয় র্টকব বকল আনম 
ভনবষ্যদ্াণী ককরচে: আনম এই চিন্া নবশ্াে কনর (0-100%)

ফলাফল
আেকল ো র্কটচেল, তা হকলা:

আমার শশক্া
এই আিরণগত গকবষণা যথকক আনম শশকখচে: 

আমার মলূ চিন্ার েিংকশাধ্ি
এখি আনম আমার মলূ চিন্া পনরবত্ক ি করব:

আনম এই চিন্া নবশ্াে কনর (0-
100%) আনম আমার মলূ চিন্া নবশ্াে 

কনর (0-100%)

পনরবত্ক িশীল আিরণ
আমার িতুি চিন্ার উপর চভনত্ত ককর আনম নিম্নপলথখত নবষয়টট চভন্নভাকব করকত োটছে:

পরবত্ক ী পদকক্প
অি্যাি্য আিরণগত পরীক্া আনম যিষ্টা করকত িাই:

থট ি্যাকলন্জিিং নিকয় এগুটছে
এখি পে্কন্ এতদরূ করকত যপকরকেি, অচভিন্দি 
আশা কনর এই পে্কাকয় আপনি আপিার েমস্ত ককঠার 
পনরশ্রকমর মলূ্য পাকছেি এবিং নিকজর েনুবধ্াগুকলা 
যদখা শুরু ককরকেি।

আিঞ্ন যঞ্ে ওয়যাক্ত স্শেগুলেযা িূরণ করযা সেজতর মলন 
কলরন, তযােলে েয়লতযা িরিত্ত ী িয্তযায় েে চ্্যযালেঞ্্জিিং - 

থট ক্যাচিিংকয় যযাওয়যার সময় েলয়লে। তলি গুরুত্বিূণ্ত 
ঞ্িষয় েলেযা, আিঞ্ন ঞ্নলজ প্রস্তুত েলয়লেন িলে মলন নযা 
করলে, তযাড়যাহুলড়যা কলর েে ক্যযাচচ্িংলয় নযা যযাওয়যা উচচ্ত। 

পে্কায় 4: 
থট ক্যাচিিং

আিঞ্ন যখন আিনযার অ্িকযারী চচ্ন্যার উত্রেক েলয়লে িলে টখয়যাে কলরন, 
তখন েে ক্যযাচচ্িংলয়র প্রভযালি েে চ্্যযালেঞ্্জিিং অ্নুশীেন শুরু কলর। আিনযার 
েুষ্চ্ত্্রর টখযারযাক টেওয়যা শুরু করযার আলগ, আিঞ্ন চচ্ন্যালক টিযাঝযার টচ্ষ্যা 
করুন এিিং আিনযার েুষ্চ্ত্্রর অ্ন্যযান্য টষেত্রে এটে প্রভযাি টফেযার আলগ, 
চচ্ন্যাটেলক েুি্তে করযার জন্য েে চ্্যযালেঞ্্জিিংলয়র িেলষেিগুলেযা ি্যিেযার করুন।

টযলকযালনযা নতুন েষেতযার মলতযা এটে আয়তি করলত সময় 
েযাগলত িযালর, অ্েিযা আিঞ্ন টেখলত িযালিন টয, আিঞ্ন 
ইঞ্তমলধ্যই টিশ স্যাভযাঞ্িকভযালি এটে করযা শুরু কলরলেন। 
টযভযালিই টেযাক, এেযা মলন রযাখযা গুরুত্বিূণ্ত টয, ঞ্িঞ্ভন্ 
সমলয় ঞ্িঞ্ভন্ চচ্ন্যা আমযালেরলক ঞ্ভন্ভযালি প্রভযাঞ্িত কলর। 
প্রকৃতিলষে েে টকচচ্িংলয়র অ্গ্গঞ্ত ভযালেযাভযালি এগুলত 
িযালর, ঞ্কন্তু েঠযাৎ কলর ঞ্িলশষ টকযালনযা চচ্ন্যা ঞ্নলয় কযাজ 
করযা খুি কঞ্ঠন েলয় িলড়। যঞ্ে এরূি ঘলে, তলি এক কেম 
পিচেলয় স্গলয় এই ঞ্িলশষ চচ্ন্যার জন্য ওয়যাক্ত স্শেগুলেযা 
িূরণ করযার ঞ্িষলয় ঞ্িলিচ্নযা করলে ভযাে েলি। এই হট 
থকটর ওয়যাক্ত স্শেগুলেযা িূরণ েলয় যযাওয়যার ির, যখন 
এটে আিযার আিনযার মলন িড়লি, তখন আিঞ্ন এটেলত 
েে ক্যযাচচ্িং প্রলয়যাগ করলত আরও শটতিশযােী অ্িস্থযালন 
েযাকলিন।

আিঞ্ন েে ক্যযাচচ্িং ঞ্নলয় 
এস্গলয় যযাওয়যার সযালে সযালে েে 
চ্্যযালেঞ্্জিিংলয়র ঞ্িঞ্ভন্ ধযাি আিনযার 
কযালে আরও সেযায়ক েলত িযালর।

ঞ্কেু টেযাক টেখলত িযান টয, আিকহল্পফুল থথচ্কিিং 
স্াইকলর [অপকারী চিন্া ধ্রণ] একটে ্টিযাইে ি্যিেযার 
কলর তযালের অ্িকযারী চচ্ন্যালক [আনলেল্পফুে েে] 
যলকবল কলরন, এরফলে তযারযা টেখলত িযালরন টয, চচ্ন্যাটে 
টকিেই একটে চচ্ন্যা এিিং এলত টকযালনযা িযাস্িতযা টনই। 
তখন তযালের িলষে এটে খযাঞ্রজ করযা সেজ েয়। অ্ন্যরযা হট 
থকটর পকক্-নবপকক্র প্রমাণ ঞ্িলিচ্নযা করযা আরও ভযাে 
িলে মলন কলর এিিং তযারযা খুি তযাড়যাতযাচড় এই কযাজ করযা 
স্শলখ টফলেন। 

িঞ্রলশলষ, ঞ্কেু ঞ্কেু টেযাক তযালের মলন দ্রুততযার সযালে 
সিংলশযাঞ্ধত, আরও ভযারসযাম্যিূণ্ত চচ্ন্যাভযািনযা িুনলত 
িযালরন।
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েসু্থ থাকার টুলনকট [হাচতয়ার ]

এখন, এই ওয়যাক্ত িুকটে ি্যিেযার করযার সময় আিঞ্ন টয কযায্তকেযাি, টকৌশে িযা 
কেযা-টকৌশেলক সেযায়ক িলে মলন কলরন, তযা পেখলত ঞ্নলচ্ আমযার সুস্থ েযাকযার 
েুেঞ্কেটে [মযাই ট্টিঞ্য়িং ওলয়ে েুেঞ্কে] ি্যিেযার করুন৷ ভঞ্িষ্যলত আিনযালক 
যঞ্ে আিনযার উলদ্গ এিিং েুটচিন্যা সযামেযালত েড়যাই করলত েয়, তলি আিঞ্ন এই 
েুেঞ্কলে আিযার ঞ্ফলর টযলত িযালরন।

মলন রযাখলিন; অ্ল্প সমলয়র জন্য ঞ্িষযাে, মন:কষ্, 
েুটচিন্যা, মম্তিীড়যা, ঞ্িমষ্ত, রযাগ িযা ক্যাটন্ টিযাধ করযা সমূ্পণ্ত 
স্যাভযাঞ্িক। ঞ্কন্তু, আিঞ্ন যঞ্ে ঞ্কেু ঞ্েলনর জন্য এগুলেযা 
অ্নুভি কলরন এিিং আিনযার দেনচন্দন জীিনযযািলন 
এগুলেযা প্রভযাি টফেলত শুরু কলর, তযােলে ঞ্কেু একেযা 
করযা আিনযার জন্য গুরুত্বিূণ্ত েলত িযালর।

এই ওয়াক্ক বকুক আপনি যে কলা-যকৌশল 
শশকখকেি - তা নবগত পকব্ক কাজ ককরকে, 
তাই আবার এগুকলা করা যেকত পাকর।

েসু্থ থাকা

আশযা কঞ্র গত কলয়ক সতেযাে ধলর আিঞ্ন আরও ভযারসযাম্যিূণ্ত চচ্ন্যাভযািনযার 
ঞ্িকযাশ ঘেযালত টিলরলেন এিিং অ্িকযারীভযালি আিনযার আলিগলক প্রভযাঞ্িত 
কলর - এমন েুষ্চ্্র ভযােলত আরও টিস্শ সষেম েলছিন।

তযাই ভঞ্িষ্যলত সুস্থ েযাকলত এই ওয়যাক্ত িুলক আিঞ্ন টয 
টকৌশেগুলেযা স্শলখলেন, তযা আিনযার দেনচন্দন জীিলনর 
অ্িংশ চেসযালি অ্নুশীেন করযা গুরুত্বিূণ্ত। অ্তএি আিঞ্ন 
টয ঞ্িষয়গুলেযা ঞ্িলশষভযালি সেযায়ক িলে মলন করলেন, 
টসগুলেযা সম্পলক্ত  চচ্ন্যা করুন। 

কী ধ্রকণর লক্ণ এবিং উপেগ্ক ইনগিত ককর যে, 
আপনি আবার কমি ইকমাশিাল নডনফকাল্ল্  
[কষ্টকর োধ্ারণ আকবগীয় েমে্যা] অিভুব করকেি, 
যেমি নবষাদ, নবষণ্ণতা, স্ায়িুাপ, রাগ, দথুচিন্া?

ওয়যাক্ত িুলকর শুরুলত আিঞ্ন শযারীঞ্রক অ্নুভূঞ্ত, আলিগ, 
চচ্ন্যাভযািনযা এিিং আচ্রলণর ঞ্িষয় পেলখলেন, টযগুলেযার 
িঞ্রত্প্রটষেলত আিঞ্ন অ্নুভি কলরন টয, আিঞ্ন উচদ্গ্ন 

এিিং েুটচিন্যাগ্স্থ। ভঞ্িষ্যলত, এগুলেযাই সতক্ত ীকরণ চচ্নি 
চেসযালি কযাজ করলত িযালর, যযার ফলে আিঞ্ন িুঝলিন টয, 
আিঞ্ন আিযার কষ্কর আলিগীয় সমস্যযা অ্নুভি করলেন। 
অ্তএি আিঞ্ন েতক্ক ীকরণ চিনি সম্পলক্ত  সলচ্তন 
েলত, একটে েতক্ক ীকরণ চিকনির ওয়যাক্ত স্শে িূরণ করযা 
আিনযার জন্য সেযায়ক েলত িযালর। সুতরযািং, আপিার 
েতক্ক ীকরণ চিনি শিাতি করকত ওয়াক্ক বকুকর শুরুলত 
আিঞ্ন টয দষু্টিক্রের ওয়াক্ক শশটটট িূরণ কলরলেন, তযা 
একিযার িুনরযায় টেখুন। তযারির ঞ্নলচ্র েতক্ক ীকরণ চিনি 
ওয়াক্ক শশট িূরণ করলত এটে ি্যিেযার করুন: 

আমার েতক্ক ীকরণ চিকনির ওয়াক্ক শশট
আমার শারীনরক অিভূুচত

আমার ভাবিা

আমার আকবগ

আমার আিরণ

আমার ভাকলা থাকার টুলনককটর ওয়াক্ক শশট
যকাি কাে্করেম আমাকক ভাকলা যবাধ্ করকত োহাে্য ককরকে?

এই ওয়াক্ক বকুকর মাধ্্যকম কাজ ককর আনম কী কী দক্তা অজ্ক ি ককরচে?

এই কাে্ককলাপ, দক্তা এবিং যকৌশলগুকলা অিশুীলকি রাখকত আমাকক কী োহাে্য ককরকে?
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আনম কীরূপ করচে, যেগুকলা োিাই করকত 
ওয়াক্ক বকু যদখচে 

আিঞ্ন এই ওয়যাক্ত িুকটে টশষ করযার সযালে সযালে, আিনযার টকমন চ্েলে - 
তযা যযাচ্যাই করযার জন্য ওয়যাক্ত িুকটে ঞ্নয়ঞ্মত টেখযা ভযালেযা এিিং এ জন্য সময় 
ঞ্নধ্তযারণ করলে ভযাে েলি। 

ঞ্িগত িলি্ত টয কযায্তকেযাি আিনযালক সযােযায্য কলরলে এিিং 
টসগুলেযালক আিঞ্ন আিনযার দেনচন্দন জীিলনর একটে 
অ্িংশ কলর তুেলেন - টসই চ্চ্্ত যা অ্ি্যযােত রযাখযা ঞ্নটচিত 
করলত, আিঞ্ন ঞ্নয়ঞ্মত কলয়ক সতেযাে এই িুস্কটেলত 
প্রকবশ করকল উিকযার টিলত িযালরন।

ঞ্কেু টেযাক প্রযােঞ্মকভযালি েপ্াকহ একবার যিক-ইি করযা 
সেযায়ক িলে মলন কলরন। তলি সমলয়র িঞ্র্রমযায়, ঞ্কেু 
টেযাক এটে ি্যিেযালরর টফ্লকযালয়র্ন্স কমযালত টিলরলেন। 
আিযারও িেচে, আিঞ্ন আিনযার ঞ্নয়ন্ত্রলণ েযাকলিন এিিং 
টকযান ি্যিস্থযাটে আিনযার কযালে সিলচ্লয় সেযায়ক িলে মলন 

েলি, তযা জযানযার টসরযা ি্যটতি েলছিন আিঞ্ন ঞ্নলজ। 

আিঞ্ন যঞ্ে মলন কলরন টয, সযাতেযাচেক টচ্ক-ইন করযা 
আিনযার জন্য সেযায়ক েলি, তযােলে আগযামী সতেযাে 
িযা মযাসগুলেযালত আমার যিক-ইি ওয়াক্ক শশটটট 
ি্যিেযার করুন৷ আিঞ্ন যঞ্ে আিনযার আমযার যিক-
ইি ওয়াক্ক শশট ি্যিেযার করযার জন্য একটে পলথখত 
প্রচতশ্রুচত যদি, তযােলে এটে এমন ঞ্কেু েওয়যার সম্যািনযা 
দতঞ্র করলত িযালর, যযা আিঞ্ন সঞ্ত্য সঞ্ত্য িযােন করলিন। 
পলথখত প্রচতশ্রুচত নদকত ঞ্নলচ্র শুন্য স্থযান ি্যিেযার করলত 
িযালরন: 

যিক-ইি করার জি্য আমার নিকজর োকথ নিকজর পলথখত প্রচতশ্রুচত:

আঞ্ম ঞ্নলজ ঞ্নলজ আমযার আলিলগর ঞ্িষলয় টচ্ক-ইন করি, টয আলিগ আমযালক প্রঞ্ত    সমস্যযায় 

টফলেলে িরিত্ত ী  সতেযাে   

আমার যিক-ইি ওয়াক্ক শশট
আনম নক যেই অকককজা আিরণ আবার কমকবশশ শুরু ককরচে, ো ইনগিত নদকত পাকর যে আনম 
আবার অেনুবধ্া অিভুব করচে?

এই ওয়াক্ক বকু শুরু করার েময় আমার মকি যে ভাবিা চেল, আনম নক যেইরূপ যকাকিা চিন্া 
অিভুব করচে এবিং এগুকলা দ্ারা কষ্ট পাটছে?

এই ওয়াক্ক বকু শুরু করার েময় আনম যে শারীনরক অিভূুচত অিভুব ককরচেলাম, যে আনম নক 
যেইরূপ যকাকিা শারীনরক অিভূুচত অিভুব করচে? 

এই ওয়াক্ক বকু শুরু করার েময় আমার মকি যে আকবগ চেল, আনম নক যেইরূপ যকাকিা 
আকবগ অিভুব করচে এবিং এগুকলা দ্ারা কষ্ট পাটছে?

েনদ আনম মকি কনর যে, আমার অেনুবধ্াগুকলা আবার নফকর আেকে, তাহকল এই 
অেনুবধ্াগুকলা কাটটকয় উঠকত আমাকক োহাে্য করার জি্য আনম কী ধ্রকণর নজনিে করকত 
পানর - োকত আনম আবার এগুকলার উপর নিয়ন্ত্রণ আকরাপ করকত পানর?
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আমার যিাট আমার যিাট
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আমার যিাট আমার যিাট



যলখক 
প্রকফের পল ফারান্ড [Professor Paul Farrand], 
ঞ্ক্ঞ্নক্যযাে এডুলকশন টডলভেিলমন্ অ্্যযান্ড ঞ্রসযাচ্্ত  
(টসইচডএআর)-এর মলধ্য টিযাে্ত লফযাপেও েলছি টেযা-
ইনলেনটসটে কগঞ্নটেভ ঞ্িলেঞ্ভওরযাে টেরযাপি 
(এেআইটসঞ্িটে)-এর িঞ্রচ্যােক; এলক্সেযার ঞ্িশ্ঞ্িে্যযােলয়র 
মলনযাঞ্িজ্যান ঞ্িভযাগ। তযার চচ্ঞ্কৎসযা এিিং গলিষণযায় প্রধযান 
আগ্ে েলেযা এেআইটসঞ্িটে [LICBT], ঞ্িলশষ কলর পেস্খত 
স্-সেযায়ক ঞ্িন্যযালস। শযারীঞ্রক স্যাস্থ্য সমস্যযার সমু্খীন 
ি্যটতিলের ঞ্নলয় তযার গলিষণযা এিিং ঞ্ক্ঞ্নকযাে প্র্যযাকটেলসর 
উির ঞ্ভঞ্তি কলর, িে ঞ্িষণ্ণতযা এিিং েুটচিন্যার জন্য পেস্খত 
CBT স্-সেযায়ক েস্লষেলির উির ি্যযািক িঞ্রসর দতঞ্র 
কলরলেন। ঞ্তঞ্ন আসন্ টেযা-ইলন্নটসটে CBT ঞ্কেে এন্ড 
ইন্যারলভনশন: এ প্র্যযাকটেশনযারস ম্যযানুলয়ে ( 2020)-এর 
এচডের [সম্পযােক], এটে LICBT-টত একজন প্র্যযাকটেশনযার 
িয্তযালয়র মযানটসক স্যাস্থ্য কম্তশটতির েষেতযা িযাড়যালনযার জন্য 
SAGE দ্যারযা প্রকযাস্শত একটে ক্ট্ইঞ্নিং ম্যযানুয়যাে। ঞ্তঞ্ন 
এই টষেরেগুলেযার সযালে সম্পঞ্ক্ত ত স্যাস্থ্য অ্ঞ্ধেতেলরর সযালে 
যুতি টিশ কলয়কটে জযাতীয় স্লরর কঞ্মটের সেস্য, ঞ্যঞ্ন 
সযাইলকযােঞ্জক্যযাে টেরযাপি (IAPT) ক্প্রযাগ্যালমর সযালে যুতি 
এিিং আন্জ্ত যাঞ্তক স্লর LiCBT-টত ঞ্িশ্ি্যযািী উন্য়লনর 
ঞ্িষলয় িৃেতির মনস্যাঞ্্বিক টেরযাপির কম্তীিযাচেনী ঞ্িকযালশ 
ঞ্নলয়যাঞ্জত। 

ড: যজায়াি উডকফাড্ক , এলক্সেযার ঞ্িশ্ঞ্িে্যযােলয়র 
ঞ্ক্ঞ্নক্যযাে এডুলকশন টডলভেিলমন্ অ্্যযান্ড ঞ্রসযাচ্্ত  
(টসইচডএআর) গ্রুলির ঞ্রসযাচ্্ত  টফলেযা। েতযাশযাগ্স্থ ি্যটতি, 
ঞ্িলশষ কলর যযারযা শযারীঞ্রক স্যাস্থ্য সমস্যযায় টভযালগ - তযারযা 
এিিং তযালের িঞ্রিযালরর জন্য মযানটসক চচ্ঞ্কৎসযার সুলযযাগ-
সুঞ্িধযা িযাওয়যার ি্যিস্থযা উন্য়লন তযার ঞ্িলশষ আগ্ে রলয়লে। 

টজযায়যান ঞ্িষণ্ণতযায় আ্রযান্ ি্যটতিলের চচ্ঞ্কৎসযা গ্েলণ 
উৎসযাে ঞ্েলত CBT স্-সেযায়ক একটে ঞ্িসৃ্ত িঞ্রসর দতঞ্র 
কলরলেন। CBT স্-ঞ্নভ্ত রতযার সযামগ্ী ি্যিেযালর টরযাগীলের 
সেযায়তযা করলত টজযায়যান মযানটসক স্যালস্থ্যর টিশযােযারলের 
প্রস্শষেলণর জন্য ঞ্নলে্ত স্শত টিশ কলয়কটে স্শষেযামূেক 
ক্প্রযাগ্যালমও কযাজ কলরলেন।

যকটট জ্যাকেি [Katie Jackson] েলেন ঞ্ক্ঞ্নক্যযাে 
এডুলকশন টডলভেিলমন্ অ্্যযান্ড ঞ্রসযাচ্্ত  (টসইচডএআর) 
এর মলধ্য সযাইলকযােঞ্জক্যযাে ওলয়েঞ্িঞ্য়িং প্র্যযাকটেশনযার 
(পিডটলিউপি) প্রস্শষেণ ক্প্রযাগ্যালমর একজন সেলযযাগী 
প্রভযাষক; মলনযাঞ্িজ্যান ঞ্িভযাগ, এলক্সেযার ইউঞ্নভযাটস্তটেলত; 
এর িূলি্ত ঞ্তঞ্ন একটে মনস্যাঞ্্বিক টেরযাপি (IAPT) সযাঞ্ভ্ত লস 
প্রলিশযাঞ্ধকযার উন্তকরলণর আওতযায় PWP চেসযালি 
কযাজ কলরলেন। েীঘ্তলময়যােী ঞ্িঞ্ভন্ ধরলণর শযারীঞ্রক 
অ্সুখ এিিং সযাধযারণ মযানটসক স্যাস্থ্য সমস্যযায় আ্রযান্ 
টেযাকজনলক সেযায়তযা টেওয়যার েলষে্য টেযা-ইনলেনটসটে CBT 
ইন্যারলভনশন ঞ্িকযালশ তযার ঞ্িলশষ আগ্ে রলয়লে এিিং 
িত্ত মযালন েীঘ্তলময়যােী শযারীঞ্রক সমস্যযায় আ্রযান্ টরযাগীলের 
জন্য টেযা-ইনলেনটসটে CBT চচ্ঞ্কৎসযায় ঞ্নলয়যাঞ্জত ি্যটতিলের 
সযােযায্য করযার জন্য টযযাগ্য PWP-টক প্রস্শষেণ টেন। কযালজর 
িযাইলর, টকটে িযাইলর টিড়যালত যযাওয়যা, িনু্-িযান্ি এিিং 
িঞ্রিযালরর সযালে টেখযা কলর আনচন্দত েন। উিলভযাগ কলর 
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কপিরযাইে © এলক্সেযার ইউঞ্নভযাটস্তটে [2019] (CEDAR এর মযাধ্যলম কযাজ করলে; মলনযাঞ্িজ্যান ঞ্িভযাগ)। সকে স্ত্ব সিংরটষেত। 

ঞ্নলচ্ উস্লেস্খত ঞ্িষয় ি্যতীত, এই প্রকযাশনযার টকযান অ্িংশ মযাপেলকর পেস্খত অ্নুমঞ্ত ি্যতীত ইলেকট্ঞ্নক মযাধ্যম িযা অ্ন্য টকযান মযাধ্যলম প্রকযাশ, অ্নুিযাে, 
সিংরষেণ িযা ক্প্ররণ করযা যযালি নযা। আিঞ্ন যঞ্ে উৎস স্ীকযার কলরন, তলি আিঞ্ন আিনযার ি্যটতিগত ি্যিেযালরর জন্য এিিং/অ্েিযা শুধুমযারে আিনযার 
ি্যটতিগত ঞ্ক্ঞ্নলক ি্যিেযালরর জন্য প্রকযাশনযার একটে অ্নুপেপি ডযাউনলেযাড করলত িযারলিন। েয়যা কলর টজলন রযাখুন টয, যঞ্ে আিনযার প্রঞ্তষ্যালনর সমূ্পণ্ত 
িঞ্রলষিযা জলুড় এই প্রকযাশনযাটে ি্যিেযার করযার প্রলয়যাজন েয়, তলি আিনযার একটে িৃেক েযাইলসলন্সর প্রলয়যাজন েলি। এই প্রকযাশনযাটে টেরযাপি প্রঞ্তস্থযািন 
করলি নযা, তলি এটে টযযাগ্য টিশযােযারলের দ্যারযা চচ্ঞ্কৎসযার িঞ্রিূরক চেসযালি ি্যিেযার করযার উলদ্দলশ্য পেস্খত, এেযাড়যা এটে উিযুতি প্রস্শষেলণর 
প্রঞ্তস্থযািন নয়। কপিরযাইে ধযারক, টেখক িযা অ্ন্য টকযালনযা িষে - যযারযা এই প্রকযাশনযাটের প্রস্তুঞ্ত িযা প্রকযাশনযার সযালে জচড়ত, তযারযা েযািী করলেন নযা 
টয এখযালন উললেস্খত তে্য প্রঞ্তটে টষেত্রে সঞ্ঠক িযা সমূ্পণ্ত, এিিং তযারযা টকযানও ত্রুটে িযা টকযান ঞ্কেু িযাে িড়যা িযা এই ধরলনর তে্য ি্যিেযার টেলক প্রযাতে 
ফেযাফলের জন্য েযায়ী নয়।
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