
এই সময়ে জীবনযাপন 
মানসসক স্াস্থ্য এবং ময়নাসামাসজক সহােতার টুলসকট 

বেস্ক বথ্যসতিয়ের জয়নথ্য 
ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী পসরসস্সতয়ত



অনুবাদ, অভিগম্য ফরম্যাট ও রূপান্তর

অনুবাে এবং উপযুতি ফরমথ্যায়টর সবষয়ে সমন্বয়ের জনথ্য অনুগ্রহ কয়র IASC করফায়রন্স গ্ররুপ অন কমন্াল কহলথ অথ্যান্ড সাইয়কায়সাশথ্যাল 
সায়পাট্ট  (mhpss.refgroup@gmail.com) এর সায়থ কযাগায়যাগ কররুন। সকল অনুবাে ও সংস্করণ সম্পূণ্ট হওোর পয়র IASC MHPSS 
RG এর ওয়েবসাইয়ট কপাস্ট করা হয়ব।

যসে আপসন এই কাজটির ককায়না অনুবাে বা রূপান্তর কয়র থায়কন, অনুগ্রহ কয়র ময়ন রাখয়বন:
• আপসন পণথ্যটির সায়থ আপনার (বা অথ্টােনকারী সংস্ার) কলায়গা বথ্যবহার করয়ত পারয়বন না।
• রূপান্তয়রর কষেয়রে (কযমন - কলখা বা ছসবর কষেয়রে পসরবত্ট ন), IASC এর কলায়গা বথ্যবহায়রর অনুমসত কনই।
• এই কাজটির কযয়কায়না বথ্যবহায়রর কষেয়রে, এমন ককায়না ইসগিত কেওো যায়ব না কয IASC ককায়না সবয়শষ সংস্া, পণথ্য বা কসবার 

পৃষ্ঠয়পাষকতা করয়ছ।
• অনুবায়ের িাষায়ত আপনায়ক সনয়নোতি সডসয়লেইমার কযাগ করয়ত হয়ব: “এই অনুবাে/রূপান্তরটি আন্ততঃসংস্া স্ােী কসমটি 

(ইন্ার-এয়জসন্স স্টথ্যাসন্ডং কসমটি, IASC) কতৃ্ট ক বতসর করা হে সন। IASC এই অনুবায়ের সবষেবস্তু বা যথাথ্টতার জনথ্য োেী 
নে। মপূল ইংয়রসজ সংস্করণ ‘Inter-Agency Standing Committee: Living with the Times: a mental health and 
psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19 pandemic’ সঠিক এবং প্ামাণথ্য সংস্করণ 
সহয়সয়ব সবয়বসিত হয়ব।

Living with the Times: a mental health and psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19 
pandemic এর সকল অনুবাে এবং ফরমথ্যাটগুয়লা সম্য়ক্ট  জানয়ত, এখায়ন কেখুন: https://interagencystandingcommittee.
org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19

https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19


এই সময়ে জীবনযাপন: ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী িলাকালীন জররুসর অবস্াে মানসসক স্াস্থ্য ও ময়না সামাসজক সহােতা সবষেক 
আন্ততঃ-সংস্া স্ােী কসমটির করফায়রন্স গ্ররুপ (IASC MHPSS RG) বেস্ক বথ্যসতিয়ের জনথ্য মানসসক স্াস্থ্য এবং ময়নাসামাসজক সহােতা  
টুলসকট প্স্তুত কয়রয়ছ।  

এই সংস্ায়ন বেস্ক বথ্যসতিয়ের জনথ্য মপূল বাত্ট া সম্বসলত কপাস্টার রয়েয়ছ যায়ত ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী িলাকালীন এবং তারপয়র কীিায়ব  
তায়ের সনয়জয়ের যত্ন কনয়বন এবং কীিায়ব তারা তায়ের িারপায়শর মানুষয়ের সহােতা সেয়ত পায়রন তা বলা হয়েয়ছ। এয়ত মানসসক স্াস্থ্য এবং 
ময়নাসামাসজক সহােতা (MHPSS) সম্রককিত আয়লািনা পসরিালনাকারীয়ের জনথ্য সনয়ে্ট শনা রয়েয়ছ কয কীিায়ব এইসব কপাস্টার বথ্যবহার 
কয়র বেস্ক বথ্যসতিয়ের সায়থ সবষেসিসতিক কয়থাপকথন করা যাে। ককাসিড-১৯ প্ােিু্ট ায়বর মানসসক স্াস্থ্য এবং ময়নাসামাসজক প্িাব সবষেক 
IASC অন্তব্টতীতী  সরিসফং কনায়ট বেস্ক বথ্যসতিয়ের জনথ্য পথসনয়ে্ট শনা সবিাগ এবং ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী িলাকালীন বহুয়সক্টরীে মানসসক 
স্াস্থ্য এবং ময়নাসামাসজক সহােতা কায্টক্রয়মর কম্টগত সবয়বিনা সম্য়ক্ট  IASC পথসনয়ে্ট শনার সিসতিয়ত কপাস্টারগুসল বানায়না হয়েয়ছ। 

এই টুলসকট বতসরয়ত এক পুনরাবৃত এবং অংশগ্রহণমপূলক উন্নেন প্সক্রো অনুসরণ করা হয়েয়ছ যায়ত পরীষোমপূলকিায়ব বথ্যবহার কয়র কেখা 
হয়েয়ছ কয বেস্ক বথ্যসতিয়ের কষেয়রে  ছসব ও সডজাইয়নর ককান বশলী সবয়িয়ে িায়লািায়ব কাজ কয়র।  একটি অনলাইন জসরপ এবং কবশ কয়েকটি 
কফাকাস েয়ল আয়লািনার মাধথ্যয়ম  ৫১টি কেয়শর ৬০ কথয়ক ৯০ বছয়রর ময়ধথ্য কমাট ১৯৯ জন বেস্ক বথ্যসতি নকশা ও সবষেবস্তুর সবষয়ে তায়ের 
মতামত জাসনয়েয়ছন।  এই মতাময়তর সিসতিয়ত IASC MHPSS RG কপাস্টারগুসল সংয়শাধন কয়রয়ছ এবং একটি সবষেসিসতিক সবয়শষ স্টিোসরং 
গ্ররুয়পর মাধথ্যয়ম, ইন্ারনথ্যাশনাল কফডায়রশন অন এসজং, কহল্পএজ ইন্ারনথ্যাশনাল এবং অথ্যালজাইমাস্ট সডসজজ ইন্ারনথ্যাশনায়লর ময়তা 
বেস্ক বথ্যসতিয়ের সসু্তার সবষয়ে সবয়শষজ্ঞ সংস্াগুসলর ঘসনষ্ঠ সহয়যাসগতাে এই আয়লািনা পসরিালনাকারীর সনয়ে্ট শনাটির উন্নেন সাধন 
কয়রয়ছ। এটি স্ৃসতভ্রষ্টতা (সডয়মনসশো), মানসবক কসটিংয়স MHPSS এবং বাধ্টকথ্য ও প্সতবসধিতার ময়তা সবসিন্ন কষেয়রের সবয়শষজ্ঞয়ের ময়ধথ্য 
এক অননথ্য আন্ততঃ-এয়জন্সী সহয়যাসগতামপূলক প্সক্রো সছল।  MHPSS কটকসনকথ্যাল ওোরককিং গ্ররুয়পর জাতীে স্তয়রর কনটওোয়ক্ট র মাধথ্যয়ম 
এরপর কপাস্টারগুসল, কিৌয়গাসলক অবস্ান এবং সবসিন্ন আয়ের কগাষ্ঠী ও কপ্ষোপয়টর সিসতিয়ত সবসিন্ন কেয়শর ৮০ জন বেস্ক বথ্যসতিয়ের সায়থ 
পরীষো কয়র কেখা হয়েয়ছ। এই পরীষো পয়ব্ট কমাট ১০টি কেয়শর মানসবক কম্টকায়ডের আওতাে বসবাসকারী বেস্ক বথ্যসতিয়ের অন্তিু্টতি করা 
হয়েসছল। IASC MHPSS RG র সেসথ্য সংস্াগুসলর মতাময়তর সিসতিয়ত আয়লািনা পসরিালনাকারীর সনয়ে্ট শনাটি পয্টায়লািনা করা হয়েয়ছ।  
মপূল বাত্ট া সম্বসলত কপাস্টারগুসল পড়য়ত নপূথ্যনতম েষেতা লায়গ, এগুসলয়ত সাংসৃ্কসতক ববসিরেথ্য আয়ছ, এবং এর লষেথ্য হল বেস্ক বথ্যসতিয়ের 
কয়থাপকথন ও কাজকয়ম্ট কযাগোন করায়না।  এই IASC  পয়ণথ্য কয বশলী আপসন কেখয়ত পায়বন তা IASC MHPSS RG কপাস্টায়রর সবসিন্ন 
নকশার ওপর মতামত সংগ্রহ কয়র কবয়ছ সনয়েয়ছ ।  

এই টুলসকয়টর উন্নেয়ন কয বেস্ক বথ্যসতিরা পথসনয়ে্ট শ সেয়েয়ছন এবং মতামত জাসনয়েয়ছন তা ায়ের আমায়ের আন্তসরক ধনথ্যবাে জানাই।  বেস্ক 
বথ্যসতিয়ের জররুসর সিসতিয়ত মানসসক স্ায়স্থ্যর সিসকৎসা এবং ময়নাসামাসজক সুস্তাে সাহাযথ্য করয়ত এই টুল সব ককাসিড-১৯ এবং মানসবক 
কমীতী য়ের বথ্যবহায়রর জনথ্য বতসর করা হয়েয়ছ।   

মুখবন্ধ

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance


ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী বেস্ক মসহলা ও পুররুষয়ের 
ওপর খুব কবসশ প্িাব কফয়লয়ছ, তায়ের করায়গর গুররুতর 
লষেণ কেখা কেওোর এবং তার পসরণায়ম মৃতুথ্য হওোর 
ঝুাসক কবসশ। এই উচ্চ ঝুাসক আংসশকিায়ব বেসজসনত 
কারয়ণ করাগ প্সতয়রাধ ষেমতাে কয পসরবত্ট ন হে তার সায়থ 
সম্রককিত, যার ফয়ল করাগ ও সংক্রময়ণর সবররুয়ধে লড়াই 
করার ষেমতা কয়ম যাে। বেস্ক বথ্যসতিয়ের ফুসফুস, সকডসন, 
কারডকিওিাসু্কলার বা কসসরয়রিািাসকুলার করাগ বা কথ্যান্সায়রর 
ময়তা অনথ্যানথ্য স্াস্থ্য সমসথ্যা থাকার সম্াবনাও কবসশ থায়ক 
এবং তায়ের অয়নক রকম ওষুধ কখয়ত হে, যার ফয়ল 
ককাসিড-১৯ বা অনথ্যানথ্য অসুস্তার সায়থ কমাকাসবলা করা 
এবং আয়রাগথ্যলাি করা কঠিন হয়ে ওয়ে। 

ককাসিড-১৯ এর সবস্তার করায়ধর জনথ্য গৃহীত স্ল্প-কমোেী ও 
েীঘ্টয়মোেী, উিে ধরয়ণর পেয়ষেয়পর সায়থ যতুি মানসসক 

িাপ, অথ্টননসতক েেু্ট শা 
এবং সামাসজক সবসছিন্নতা 
মানসসক স্ায়স্থ্যর উপর 
কনসতবািক প্িাব কফলয়ত 
পায়র, সবেথ্যমান অনথ্যানথ্য 
মানসসক বা স্ােসবক করায়গর 
তীরিতা বসৃধে করয়ত পায়র, 
কযমন মানসসক অবসাে এবং 
উয়বেয়গর ময়তা সাধারণ করাগ, 
এবং কসই সায়থ বুসধেমতিা হ্াস 
এবং/বা আত্মহতথ্যার ঝুাসক 
বৃসধেরও সম্াবনা থায়ক। 

বেস্ক বথ্যসতি, সবয়শষত নারী যারা একা থায়কন বা সাধারণ 
পসরসস্সতয়ত সীসমত সামাসজক কযাগায়যাগ রায়খন, বা 
ঝুাসকপপূণ্ট পসরসস্সতয়ত বসবাসকারী বেস্ক বথ্যসতিয়ের (কযমন 
োসরদ্থ্য, শরণাথীতী  পসরসস্সত, সসহংসতা ও সনয্টাতন, বা 
জরাজীণ্টতা), নতুন ককানও মানসসক করাগ এবং স্ােসবক 
করায়গর লষেণ কেখা কেওোর ঝুাসকও কবসশ থাকয়ত পায়র। 
সকছু বেস্ক বথ্যসতির িাপযুতি ঘটনাে আরও কজারায়লা 
প্সতসক্রো হয়ত পায়র এবং িাপ কথয়ক আয়রাগথ্যলাি করয়ত 
আরও কবসশ সমে সনয়ত পায়রন, যা তায়ের মানসসক এবং 
শারীসরক স্াস্থ্য উিয়ের ষেসত করয়ত পায়র। ককাসিড-১৯ 
এর সবস্তার করাধ করয়ত এবং বেস্ক 
বথ্যসতিয়ের সুরসষেত রাখয়ত (কযমন 
সশস্ডং) কয পেয়ষেপগুসল কনওো 

হয়েয়ছ তা তায়ের জনথ্য অসতসরতি 
অথ্টননসতক িাপ এবং কবাঝা বতসর 
কয়রয়ছ। আরথকিক উয়বেগগুসলর ময়ধথ্য 
রয়েয়ছ পসরবায়রর সেয়সথ্যর িাকসর 
হারায়না বা আে না থাকা এবং স্াস্থ্য 
ও সমাজকলথ্যাণ কসবাগুসলর জনথ্য 
আরও কবসশ পসরমায়ণ অথ্ট বথ্যে 
করা, কারণ সম্ে ও সংস্ান সসরয়ে 
সনয়ে ককাসিড-১৯ কমাকায়বলাে সনয়োসজত করা হয়ছি।

বেস্ক নারী এবং পুররুয়ষর কগাষ্ঠীর ময়ধথ্য ("বেস্ক বথ্যসতিবগ্ট") 
বেস এবং সষেমতার সবরাট ববসিরেথ্য রয়েয়ছ। এই 
জনসাধারয়ণর ববসিরেথ্য, অনথ্যানথ্য বেয়সর কগাষ্ঠীর  ময়তাই, 
তায়ের ঝুাসকর স্তয়রর উপর একটি সনধ্টারণকারী প্িাব 
কফয়ল। কজন্ডার, বেস, প্সতবসধিতা, জাসতগত উৎস, কযৌন 
অসিমুসখতা (এলসজসবটিসকউআই+), সামাসজক সংয়যাগ, 
সাষেরতার স্তর, োসরদ্থ্য, কায়জর সয়ুযাগ এবং অনথ্যানথ্য 
সবষেগুসল, ককানও বথ্যসতি কী পসরমাণ ঝুাসকয়ত রয়েয়ছন 
অথবা তারা সম্প্রোেয়ক সহােতা করয়ত পারয়বন সকনা তা 
সনধ্টারয়ণ মপূল িপূ সমকা পালন করয়ব। উোহরণস্রূপ, বেস্ক 
বথ্যসতিরা যারা বসবায়সর জনথ্য সনয়জর কেশ কথয়ক অনথ্য 
কেয়শ এয়সয়ছন -তায়ের সামাসজক সংয়যাগ কম থাকয়ত 
পায়র অথবা মহামারী সম্রককিত তথথ্য প্ধানত কয িাষাে 
কেওো হয়ছি তা নাও জানয়ত পায়রন। অনথ্যানথ্য বেস্ক বথ্যসতিরা 
হেত তায়ের বধুিয়ের সসক্রেিায়ব সহােতা করয়ছন অথবা 
হটলাইন/কহল্পলাইন কসবার মাধথ্যয়ম জররুসর সাড়াোন 
প্য়িষ্টাে অংশ সনয়ছিন।
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উদ্দেশ্য

এই সক্রোকলায়পর টুলসকয়টর উয়দেশথ্য হয়লা বেস্ক বথ্যসতিয়ের পরামশ্ট কেওো কয কীিায়ব তারা সনয়জয়ের স্াস্থ্য এবং সসু্তা 
রষো করয়বন এবং কসইসায়থ তারাও কীিায়ব ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী িলাকালীন এবং তার পয়র তায়ের আয়শপায়শর 
মানুষয়ের সহােতা প্োন করয়ত পায়রন। টুলসকটটিয়ত পাািটি বড় সসিরে কপাস্টার রয়েয়ছ যা সপ্ন্ করা যাে বা স্কীয়ন কেখায়না 
যাে, এবং প্য়তথ্যকটিয়ত সননেসলসখত প্শ্নগুসলর একটি সনয়ে আয়লািনা করা হয়েয়ছ:

১. আসম কীিায়ব সসু্ থাকয়ত পাসর?
২. আমার কমজাজ িায়লা করয়ত আসম কী করয়ত পাসর?
৩. আসম কীিায়ব আমার পসরবার ও সম্প্রোয়ের সায়থ যতুি থাকয়ত পাসর?
৪. আমার প্য়োজন হয়ল আসম ককাথাে সাহাযথ্য কপয়ত পাসর?
৫. আসম কীিায়ব কশাক ও সপ্েজনয়ক হারায়নার কষ্ট সাময়ল উেয়ত পাসর?

কপাস্টারগুসলর লষেথ্য হল এমন একটি সহজয়বাধথ্য ফরমথ্যায়ট এই প্শ্নগুসলর উতির কেওো যায়ত নপূনথ্যতম পড়ার েষেতা 
লায়গ। এগুয়লা সব্টজনীন এবং এয়ত সবসিন্ন সংসৃ্কসত, পসরসস্সত এবং অঞ্চল উপস্াপন করা হয়েয়ছ; তয়ব সিরেগুসল সনয়ে 
আয়লািনার সমে সামাসজক-সাংসৃ্কসতক, অথ্টননসতক এবং কজন্ডার সম্রককিত কপ্ষোপট সবয়বিনাে কনওো উসিৎ। প্সতটি 
কপাস্টায়র সঞ্চালয়কর কনায়ট এই সবষেটি সবশয়ে আয়লািনা করা হয়েয়ছ এবং এগুসল এমনিায়ব বতসর করা হয়েয়ছ যায়ত 
এককিায়ব প্সতটি কপাস্টার সনয়ে আয়লািনা করা যাে। কসই কারয়ণ সনয়ে্ট শাবলী মায়ঝ মায়ঝ সকছুটা পুনরাবৃসতিমপূলক ময়ন 
হয়ত পায়র। তয়ব, কসটা প্সতটি কপাস্টার পৃথকিায়ব যায়ত বথ্যবহার করা যাে কসই জনথ্য করা হয়েয়ছ। সিরেগুসল কয়থাপকথয়ন 
সেকসনয়ে্ট শনা সেয়ত পায়র এবং েশ্টকয়ক(কের) সিরে সনয়ে আয়লািনাে উৎসাসহত করয়ত পায়র। প্সতটি কপাস্টার সক্রোকলাপ 
সহসায়ব বথ্যবহার করা কযয়ত পায়র; বেস্ক বথ্যসতিরা কসগুসল সনয়ে সমে কাটায়ত পায়রন এবং 
পাািটি মপূল প্য়শ্নর উতির সনয়জ বা েলগতিায়ব খুায়জ সনয়ত পায়রন।

সক্রোকলাপগুসল েয়লর একজন কনতা পসরিালনা করয়ল সবয়িয়ে িায়লা হে, সতসন একজন 
মানসসক স্াস্থ্য ও ময়নাসামাসজক সহােতা (MHPSS) কমীতী  বা ককানও কস্ছিায়সবক হয়ত 
পায়রন, সযসন সনরেকিষ্ট সম্প্রোে বা কপ্ষোপয়ট বেস্ক নারী এবং পুররুষয়ের িাসহোর সায়থ পসরসিত। 
তয়ব, বেস্ক বথ্যসতিরা সনয়জরাও কপাস্টারগুসল পয্টায়লািনা করয়ত পায়রন, এয়ক অপয়রর সায়থ 
কয়থাপকথয়ন করয়ত পায়রন বা সামাসজক সমায়বয়শ আয়লািনার সবষে সহসায়ব এটি বথ্যবহার 
করয়ত পায়রন।

স্ায়স্থ্যর ঝুাসক কবসশ থাকার কারয়ণ, বেস্ক বথ্যসতিরা সম্বত 
জনসাধারয়ণর কসই কগাষ্ঠীগুসলর ময়ধথ্য একটি যায়ের জনথ্য 
লকডাউন সবার কশয়ষ কতালা হে এবং এই কারয়ণ তারা 
আরও েীঘ্ট সমে সামাসজক সবসছিন্নতাে কাটান। যসে 
ককাসিড-১৯ করায়গর সংক্রময়ণর হার কবসশ থায়ক, তাহয়ল 
করাগ সংক্রান্ত বাধাসনয়ষধ প্তথ্যাহার করার পয়র বেস্ক 
বথ্যসতিয়ের সংক্রময়ণর ঝুাসকও কবসশ থায়ক। বেস্ক বথ্যসতিরা 
সবয়শষিায়ব ককাসিড-১৯ বোরা সংক্রসমত হওোর অথবা 
পসরবার ও বধুিয়ের সংক্রসমত করার িে কপয়ত পায়রন। 

ককাসিড-১৯ সম্রককিত মানসসক িাপ তায়ের মৃতুথ্য বা 
একাকী মারা যাওো সম্য়ক্ট  সবেথ্যমান িে ও উয়বেগয়ক 
বাসড়য়ে সেয়ত পায়র। এইসব কারয়ণ, ববসবিক মহামারী 
িলাকালীন প্বীণয়ের মানসসকিায়ব সুস্ ও সসক্রে 
থাকাটা জররুরী।
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সঞ্ালদ্ের জন্য প্নাট

আপসন শুররু করার আয়গ, কায্টকলাপটির পসরিালনার জনথ্য সকছু সাধারণ সনয়ে্ট শাবলী এবং পরামশ্ট কেওো হল:

• টুলসকয়টর সবষেবস্তু এবং সিরেগুসলর সায়থ সনয়জয়ক পসরসিত কররুন। আপনার সনরেকিষ্ট সম্প্রোে বা কপ্ষোপয়টর সায়থ 
মানানসই কয়র কীিায়ব কপাস্টায়রর সবষেগুসল সনয়ে আয়লািনা শুররু করা যাে তা সনয়ে সিন্তািাবনা কররুন।

• আপসন েয়ল বা বথ্যসতিগত কসশয়নর মাধথ্যয়ম কায্টক্রম পসরিালনা করয়ত পায়রন। সাংসৃ্কসতক বা সামাসজকিায়ব প্য়োজন হয়ল, 
কায্টক্রমটি সলগি সবিসতির মাধথ্যয়ম পসরিালনার আয়োজন করা উসিৎ।

• কপাস্টারগুসলর ককানও সনরেকিষ্ট ক্রম কনই। এই টুলসকয়টর কপাস্টার এবং সনয়ে্ট শাবলী এমনিায়ব নকশা করা হয়েয়ছ যায়ত প্সতটি 
কপাস্টারয়ক এককিায়ব বথ্যবহার করা যাে। কসই কপাস্টারটি সেয়ে শুররু করার পরামশ্ট কেওো হে যা আপনার সনরেকিষ্ট বেস্ক নারী 
ও পুররুষ ক্াতায়ের জনথ্য সবয়িয়ে কবসশ প্াসসগিক। এটি কপ্ষোপয়টর সিসতিয়ত (উোতঃ শহুয়র বনাম গ্রামীণ এলাকা, বা শরণাথীতী  
বনাম কহাস্ট জনসাধারণ), কজন্ডার-সনরেকিষ্ট পাথ্টকথ্য, পছন্দ বা ধমীতী ে অনুশীলন, এবং তার পাশাপাসশ বেস্ক বথ্যসতির(কের) 
সনরেকিষ্ট ককানও সমসথ্যার সিসতিয়ত সনব্টািন করা কযয়ত পায়র।

• কপাস্টারগুসল A3 কাগয়জ সপ্ন্ করা (নপূথ্যনতম আকার A4 কাগজ) বা বড় স্কীয়ন কেখায়না িায়লা (দ্ষ্টবথ্য কমাবাইল কফান 
বা টথ্যাবয়লয়ট নে)। কপাস্টারগুসল কেখায়নার জনথ্য ককান ফরমথ্যাট অথবা মাধথ্যম বথ্যবহার করা হয়ব তা আপনার সনরেকিষ্ট 
েশ্টকবৃয়ন্দর ববসশষ্টগুসল সনধ্টারণ করয়ব।

• েলগত অথবা বথ্যসতিগত অসধয়বশন িলাকালীন, শারীসরক েপূরত্ব বজাে রাখা (জাতীে স্তয়র সুপাসরশকৃত সনয়ে্ট শনা অনুসায়র) 
এবং ককাসিড-১৯ কথয়ক সুরষো এবং স্াস্থ্যসবসধর জনথ্য যথাযথ বথ্যবস্া কনওো সনসচিত কররুন। এয়ত অন্তিু্টতি রয়েয়ছ:

- ঘন ঘন আপনার হাত ধুয়ে সনন । সাবান এবং পাসন অথবা অথ্যালয়কাহলযুতি হথ্যান্ড সথ্যাসনটাইজার বথ্যবহার কররুন।
- কায়রা কাসশ অথবা হা াসি হয়ল তার কথয়ক সনরাপে েপূরয়ত্ব থাকুন।
- যখন শারীসরক েপূরত্ব বজাে রাখা সম্ব না তখন একটি মাস্ক পড়ুন।
- আপনার কিাখ, নাক  অথবা মুখ স্পশ্ট করয়বন না
- যখন আপনার কাসশ বা হা াসি হয়ব তখন আপনার নাক এবং মুখটি আপনার কনুইয়ের সাহায়যথ্য অথবা টিসুথ্য কপপার 

সেয়ে ঢাকুন।
- আপসন অসুস্ কবাধ করয়ল বাসড়য়ত থাকুন।
- যসে আপনার জ্বর, কাসশ অথবা বিাসকষ্ট হে,তাহয়ল সিসকৎসয়কর কায়ছ যান।

• উষ্ণ এবং বধুিত্বপপূণ্ট পসরয়বশ বতরী কররুন, বেস্ক বথ্যসতিয়ের কথা শুনুন, এবং তায়ের অনুিপূ সতগুসলয়ক গুররুত্ব সেন।
• কিোর বা আসনগুসল সব ধরয়ণর প্সতবধিী মানয়ুষর স্াছিয়ন্দথ্যর জনথ্য যায়ত উপযুতি এবং পয্টাপ্ত হে তা সনসচিত কররুন, কসই 

সায়থ প্য়বশবোরগুয়লায়ত রথ্যাম্ স্াপন কররুন যায়ত িলায়ফরাে সমসথ্যা আয়ছ এমন বেস্ক মানুষরা প্য়বশ করয়ত পায়রন। 
• আপসন যায়ত বেস্ক বথ্যসতির(কের) মুয়খামসুখ থাকয়ত পায়রন তা সনসচিত কররুন যায়ত কয়থাপকথয়নর পাশাপাসশ আপসন কিাখ 

বা িাবিসগিমার মাধথ্যয়ম তায়ের সায়থ িাব সবসনমে করয়ত পায়রন, এবং এটাও সবয়বিনাে রাখুন কয আপনায়ের হেত মাস্ক 
পয়র থাকয়ত হয়ব। কজায়র এবং পসরষ্ারিায়ব কথা বলুন যায়ত বেস্ক মানুষ যায়ের শুনয়ত অসুসবধা হে তারা আপনার কথা 
বুঝয়ত পায়রন। সজজ্ঞাসা কররুন কয তায়ের কপাস্টারগুসল পড়ার জনথ্য িশমার প্য়োজন আয়ছ সকনা।

• কথা কশানার জনথ্য যয়থষ্ট সমে হায়ত রাখুন এবং আপসন কযসব তথথ্যগুয়লা সেয়ছিন কসগুসল বেস্ক মানুষরা িায়লািায়ব বুঝয়ত 
কপয়রয়ছন সকনা তা সনসচিত হওোর জনথ্য কসগুয়লার সংয়ষেয়প পুনরাবৃসতি কররুন, এবং তায়েরয়কও তারা কী বুয়ঝয়ছন তার 
সংয়ষেয়প পুনরাবৃসতি করয়ত বলুন। উোহরণস্রূপ, আপসন সজয়জ্ঞস করয়ত পায়রন “আমার কথা সক পসরষ্ারিায়ব কবাঝা 
কগয়ছ? আপসন/আপনারা সক িান আসম এটা আবার বসল?” অথবা সজজ্ঞাসা কররুন “আপসন/আপনারা কীিায়ব এয়গায়ত 
িান?”



প্পাস্ার ১: আভম েীিাদ্ব সুস্থ থােদ্ে পাভর?

এটা প্েন গুরুত্বপূর্ণ?
ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী িলাকালীন মায়ঝ মায়ঝ উসবেগ্ন, িীত, সিসন্তত, সবিসলত অথবা একাকী অনিুব করা খুবই স্ািাসবক। এটি 
সবয়শষততঃ কসই সমস্ত বেস্ক পুররুষ এবং মসহলায়ের কষেয়রে হয়ত পায়র যারা একা থায়কন অথবা যায়ের বেনসন্দন সামাসজক কযাগায়যাগ কম। 
যসেও, িায়পর সমে মানসসক সুস্তা রষো করার জনথ্য বেস্ক বথ্যসতিরা সবসিন্ন সক্রোকলাপ করয়ত পায়রন। বেস্কয়ের জনথ্য শারীসরকিায়ব সসু্ 
এবং সসক্রে থাকা সবয়শষিায়ব প্য়োজন কারণ ককাসিড-১৯ করাগ সংক্রান্ত সবসধসনয়ষয়ধর জনথ্য  তায়ের েীঘ্ট সমে লকডাউয়ন থাকয়ত হয়ত 
পায়র। একটি সসক্রে ও সুস্ জীবননশলী তায়ের েীঘ্ট কমোয়ে শারীসরক এবং মানসসক সুস্তা বজাে রাখয়ত, নমনীে এবং িলমান থাকয়ত 
এবং শারীসরক সষেমতা বা বুসধের অবনসত কমায়ত সাহাযথ্য করয়ত পায়র ১।  

মূল বাে্ণ া
ববসবিক মহামারীর সমে শারীসরক ও মানসসকিায়ব সুস্ থাকার জনথ্য, বেস্ক নারী এবং পুররুষয়ের জনথ্য এগুসল করা গুররুত্বপপূণ্ট:
• করাজকার ররুটিন বজাে রাখুন অথবা নতুন ররুটিন বতরী কররুন
• প্য়তথ্যকসেন একই সমে খাওোোওো কররুন এবং ঘুয়মান
• পয্টাপ্ত পসরমায়ন জল পান কররুন এবং স্াস্থ্যকর খাবার খান
• শারীসরকিায়ব সসক্রে থাকুন (প্সতসেন অন্তত ৩০ সমসনট হালকা বথ্যাোম করার কিষ্টা কররুন)২

• মানসসকিায়ব সসক্রে থাকুন। মানসসক কায্টকলায়পর ময়ধথ্য পায়জল, শব্দছক অথবা মানসসক সফটয়নয়সর বথ্যাোম, বােথ্যযন্ত্র বাজায়না,-
োবা অথবা কডাসময়নাস কখলা ইতথ্যাসে করয়ত পায়রন।) 

• সিসকৎসকয়ের কেওো সব ওষুধপরে সনেসমত গ্রহণ করয়বন এবং সিসকৎসক না বলয়ল ওষুধপরে কনওো কখয়নাই বধি করয়বন না।

কপাস্টায়র আপসন কেখয়ত পায়বন একজন কলাক অথবা একেল কলাক সননেসলসখতগুসল করয়ছন:

১  সববি স্াস্থ্য সংস্ার সনয়ে্ট সশকা: বসুধে এবং স্ৃসতশসতি হ্ায়সর ঝুাসক কমায়না। কজয়নিা: সববি স্াস্থ্য সংস্া; ২০১৯ https://www.who.int/publications-detail/risk-
reduction-of-cognitive-decline-and-dementia 
২ শারীসরক কায্টকলাপ এবং  শারীসরক সনস্রিে আিরণ সম্য়ক্ট  সববি স্াস্থ্য সংস্ার সনয়ে্ট সশকা. কজয়নিা: সববি স্াস্থ্য সংস্া, ২০২০।  https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

1. জসগং 
2. একই সময়ে করাজ ঘুম কথয়ক ওো এবং ঘুয়মায়ত যাওো
3. বাগায়ন কাজ করা ও গৃহস্াসলর কাজ করা
4. খবয়রর কাগজ পড়া
5. স্াস্থ্যকর খাবার খাওো এবং সনেসমত সময়ে
6. বাইসাইয়কল িালায়না 
7. সামাসজকিায়ব যুতি এবং মানসসকিায়ব সসক্রে থাকার জনথ্য 

সনরাপে েপূরত্ব বজাে করয়খ কখলা করা। শারীসরক েপূরত্ব বজাে 
রাখার মায়ন সামাসজক সবসছিন্নতা নে

8. হা াটা
9. িা বানায়না 
10. যয়থষ্ট পসরমায়ন পাসন খাওো, যখন আপসন বাইয়র থাকয়বন 

তখনও (কযমন পায়ক্ট  কবয়ঞ্চ বয়স থাকার সমে)
11. সিসকৎসয়কর কেওো ওষুধগুসল গ্রহণ করা। সিসকৎসয়কর 

কেওো ওষুধগুসল সনেম ময়তা গ্রহণ করা গুররুত্বপপূণ্ট: আপনার 
সিসকৎসয়কর অনুমসত ছাড়া ওষুধ কনওো থামায়বন না 

12. বাসড়র বাইয়র প্শান্ত থাকার বথ্যাোম করা/তাই িী
13. ওষুয়ধর কোকান কথয়ক সিসকৎসয়কর কেওো ওষুধগুসল 

কনওো: আয়গ কথয়ক ওষুধ কনওো এবং নতুন কপ্সসক্রপশন 
কনওোর পসরকল্পনা কয়র রাখয়বন। আপনার সনয়জর জনথ্য 
সরমাইন্ডার রাখুন 

14. মুসেখানার সজসনসপরে ককনা যায়ত করাজকার অিথ্যাস বজাে 
থায়ক এবং স্াস্থ্যকর খাবার কখয়ত পায়রন। আপনার সনেসমত 
ররুটিয়ন পসরবত্ট ন আনার প্য়োজন হয়ত পায়র (মুয়খ মাস্ক 
পরয়বন, স্ানীে বাজায়র বথ্যস্ত সমেগুসল এসড়য়ে িলুন, অনথ্য-
কের সাহাযথ্য করয়ত বলুন)।

7

https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


ভনদ্দ্ণ শাবলী

যথাসম্ব স্ানীে সবসধসনয়ষধ কময়ন িলুন; এর জনথ্য 
শারীসরক েপূরত্ব বজাে রাখা এবং মাস্ক পরার প্য়োজন 

হয়ত পায়র।

ককাসিড-১৯ িলাকালীন আসম কীিায়ব 
কপাস্টায়র কেখায়না কাজগুসল করয়ত পাসর?

ভে ধরদ্নর রেশ্ন আসদ্ে পাদ্র?

এই সিরেগুসল সাব্টজনীন। এগুসল সারা সবয়বির মানুষ বথ্যবহার করয়ত 
পায়রন।  সকছু মানুষ/েশৃথ্য অনথ্যগুয়লার কিয়ে কবসশ পসরসিত বয়ল ময়ন 

হয়ত পায়র। আপনার কল্পনাশসতি বথ্যবহার কররুন: আপনার স্ানীে 
পসরয়বয়শ সবসিন্ন কাজ, নারী/পুররুষ বা বাসড়ঘর সকরকম কেখায়ব?

না, কপাস্টারটিয়ত আপনায়ক সবসিন্ন ধরয়ণর কাজ কেখায়না হয়েয়ছ। 
কসই কাজগুসল কবয়ছ সনন কযগুয়লা আপনার িাল কলয়গয়ছ এবং যা 

আপনার বেনসন্দন ররুটিয়নর জনথ্য সবয়িয়ে উপযতুি হয়ব।

কস্ছিায়সবামপূলক বা ধমীতী ে কায়জ অথবা মসহলা/পুররুষয়ের সায়থ 
েলগত কায়জ কযাগ সেয়ল তা আপনায়ক সকয়লর সায়থ সংযতুি, 

অনুপ্াসণত কবাধ করয়ত এবং মানুষ আপনায়ক মপূলথ্য কেে তা 
অনুিব করয়ত সহােতা করয়ত পায়র।

মাস্ক পরা আপনায়ক এবং অনথ্যয়েরয়ক সংক্রমণ 
কথয়ক রষো কয়র। বাসড়য়ত একা থাকয়ল মাস্ক পরার 

েরকার কনই। 

মানুষ, পসরয়বশ এবং সাংসৃ্কসতক কপ্ষোপট 
পসরসিত ময়ন হয়ছি না।  এর মায়ন সক কাজগুসল 

আমার জনথ্য প্য়যাজথ্য নে?

সুস্ থাকার জনথ্য সক কপাস্টায়র কেখায়না 
সব কাজগুসল করয়ত হয়ব?

বাসড়য়ত যারা একা রয়েয়ছন কেখায়না 
হয়েয়ছ তারা মাস্ক পয়র কনই ককন?

আসম যসে সম্প্রোয়ের ময়ধথ্য কস্ছিায়সবামপূলক কাজ 
কসর তাহয়ল সক কসটা আমায়ক সুস্ থাকয়ত সাহাযথ্য 

করয়ব?

রেস্াভবে উত্তরসমূহ
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আপনারা কীিায়ব 
সনজয়েরয়ক সুস্ 

রাখয়ছন? 

কপাস্টারটি কেখায়নার আয়গ, 
বেস্ক বথ্যসতিয়ক(কের) সজজ্ঞাসা 
কররুন:

এবার তায়ের কপাস্টারটি কেখান। যসে 
কাগয়জ সপ্ন্ করা হে তয়ব এটি কমপয়ষে 
A4 সাইয়জর হওো উসিত, A3 সাইয়জর 
হয়ল আরও িাল । তায়ের বলুন: 

এই কপাস্টারটা একবার কেখুন 
আর সকছুটা সমে সনয়ে এটা সনয়ে 

সিন্তািাবনা কররুন।

বেস্ক বথ্যসতিয়ক (কের)  
িাবনাসিন্তা করার জনথ্য 
সমে সেন এবং  তারা যা 
বলয়বন তা সলয়খ রাখুন। 

তায়ের কপাস্টারটি 
িায়লািায়ব 
পয্টায়লািনা করার 
জনথ্য সমে সেন। 
কপাস্টায়রর সিরেগুসল 
কেখার সমে তায়ের 
প্সতসক্রোগুসল 
লষেথ্য কররুন।

              সকছু সমে পয়র, আয়লািনা শুররু করার জনথ্য সনয়ে্ট শনামপূলক প্শ্ন সজজ্ঞাসা কররুন। এখায়ন সকছু উোহরণ কেওো হল: ৫

কপাস্টায়র কয কাজকম্টগুয়লা 
কেখয়ত পায়ছিন কসগুয়লার 

ককায়নাটা সক আপসন/আপনারা 
ইসতময়ধথ্যই করয়ছন?

সসু্ থাকার জনথ্য কপাষ্টায়র কেখায়না 
ককান কাজটি িসবষথ্যয়ত  আপসন 

করয়ত িান?

কপাস্টারটি কেয়খ আপনার সক অনথ্য ককানও 
সকছু করার কথা মাথাে এয়সয়ছ? ককাসিড-১৯ 
মহামারীর সময়ে শারীসরকিায়ব সুস্ থাকয়ত 

আপসন আর কী করয়ত পায়রন?



যসেও ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী িলাকালীন শারীসরক সসু্তা বজাে রাখার জনথ্য সকছু সজসনস কময়ন িলা গুররুত্বপপূণ্ট, কযমন সনেসমত 
হাত পসরষ্ার করা, শারীসরক েপূরত্ব বজাে রাখা, হা াসি-কাসশর সশষ্টািার কময়ন িলা, মাস্ক পড়া ইতথ্যাসে, তয়ব এই কপাস্টার এবং কায্টকলায়পর 
টুলসকয়ট মপূলততঃ মানসসক স্াস্থ্য এবং ময়নাসামাসজক সহােতার (MHPSS) ওপর ময়নায়যাগ কেওো হয়েয়ছ।
বেস্ক বথ্যসতিয়ের জনথ্য সাধারণ স্াস্থ্য পরাময়শ্টর জনথ্য, এখায়ন কেখুন:
“কয়রানািাইরাস করাগ (ককাসিড-১৯): বেস্ক বথ্যসতিয়ের জনথ্য ঝুাসক এবং সুরষো” 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
“বেস্ক বথ্যসতি ও ককাসিড -১৯”
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 

সকছু বেস্ক বথ্যসতি কপাস্টায়র সবসিন্ন েশৃথ্যপট, স্ান এবং সংসৃ্কসত কেয়খ সবভ্রাসন্ত কবাধ করয়ত পায়রন।
• তায়ের েশৃথ্যগুসল বথ্যাখথ্যা করয়ত এবং  ককান েশৃথ্যগুসল তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে কবসশ প্াসসগিক তা সবয়বিনা করয়ত উৎসাসহত কররুন। 
• এটা অবশথ্যই উয়লেখ করয়বন কয সুস্ থাকার অয়নক উপাে রয়েয়ছ এবং তার সবগুসল কপাস্টায়র কেখায়না হেসন। 
• বেস্ক নারী এবং পুররুষয়ের সজয়জ্ঞস কররুন কয সুস্ থাকার জনথ্য তারা কী করয়ছন এবং কপাস্টার কথয়ক নতুন ককান উপাে কপয়েয়ছন যা 

তারা সুস্ থাকার জনথ্য আয়গ সবয়বিনা কয়রন সন।
• কপাস্টায়র কেখায়না কাজগুসলর সম্য়ক্ট  বেস্ক নারী এবং পুররুষয়ের সিন্তা করয়ত উৎসাসহত কররুন কয ককানগুয়লা তায়ের জয়নথ্য সবয়িয়ে 

উপযুতি হয়ত পায়র। তারা ককান কাজটি কিষ্টা কয়র কেখয়ত িান?

পরামশ্ণ - সেে্ণ ো
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বেস্ক বথ্যসতিয়ের জনথ্য আরও স্াস্থ্য পরাময়শ্টর জনথ্য ককাসিড-১৯ ও বেস্ক বথ্যসতিয়ের সনয়ে সববি স্াস্থ্য সংস্ার ওয়েবসাইট কেখুন: https://
www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19


প্পাস্ার ২: আমার প্মজাজ িাদ্লা েরদ্ে আভম েী েরদ্ে পাভর?

এটা প্েন গুরুত্বপূর্ণ?
বেস্ক বথ্যসতিয়ের ককাসিড-১৯ িাইরাস কথয়ক গুররুতর অসসু্ হবার ঝুাসক কবসশ।  এই কারয়ণ তারা সংক্রাসমত হওো, মারা যাওো বা একা মারা 
যাওো বা পসরবার এবং বধুিয়ের সংক্রাসমত করা সনয়ে িে কপয়ত পায়রন। তায়ের হেত ঘসনষ্ঠ বধুি বা পসরবায়রর ককউ মারা যাবার অসিজ্ঞতা 
হয়েয়ছ এবং তারা হেত কশষকৃয়তথ্য অংশ সনয়ত পায়রনসন। বেস্ক বথ্যসতিরা সবসধসনয়ষয়ধর কারয়ণ সামাসজকিায়ব সবসছিন্ন অনুিব করয়ত পায়রন 
এবং তায়ের ঝুাসক কবসশ থাকার কারয়ণ আরও েীঘ্ট সমে লকডাউন বা সশস্ডং এ কাটায়ত পায়রন। বেস্ক বথ্যসতিয়ের সনয্টাসতত এবং অবয়হসলত 
হওোর ঝুাসকও কবসশ। সব সময়ল এই সবষেগুয়লা বেস্ক বথ্যসতিয়ের সবেথ্যমান মানসসক সমসথ্যা এবং/বা স্ােুয়রায়গর লষেণ কবয়ড় যাওো বা 
তায়ের নতুন মানসসক ও স্ােসবক সমসথ্যার লষেণ কেখা কেওোর ঝুাসক বৃসধে করয়ত পায়র যা তায়ের সকছু করার ইছিা ও মনস্তাস্বিক সুস্তায়ক 
ষেসতগ্রস্ত করয়ত পায়র।   

মূল বাে্ণ া
মহামারী িলাকালীন বেস্ক নারী এবং পুররুষয়ের কমজাজ িায়লা করয়ত সহােতার জনথ্য তায়ের এগুসল করা গুররুত্বপপূণ্ট:
• একটি বেসনক ররুটিন অনুসরণ করা
• কসইসব কাজকম্ট করা যা তায়ের করয়ত িায়লা লায়গ  
• তায়ের পসরবার এবং বধুিয়ের সায়থ সনেসমত কথা বলা
• এমন কায়জ মন কেওো যা তায়ের আনন্দ কেে এবং কসই কাজগুয়লায়ক প্সতসেয়নর ররুটিয়নর অংশ কয়র কতালা 
• প্শান্ত থাকার বথ্যাোম, ধথ্যান, বিাসপ্বিায়সর বথ্যাোম ও অনথ্যানথ্য হালকা শারীসরক বথ্যাোম করার কিষ্টা করা  
• বারবার খবর কেখা কথয়ক সবরত থাকা (অথবা অন্তত িারসামথ্য রাখা) যায়ত তায়ের মন আতঙ্ক ও িাপপপূণ্ট সমসডোর খবরগুয়লা কথয়ক 

খাসনকটা করহাই কপয়ত পায়র।
• পসরসস্সতর সায়থ কমাকায়বলাে তায়ের শসতি, অসিজ্ঞতা এবং জ্ঞানয়ক বথ্যবহার করা

কপাস্টায়র আপসন কেখয়ত পায়বন একজন কলাক অথবা একেল 
কলাক সননেসলসখতগুসল করয়ছন:
1. তারার সেয়ক তাকায়না, ময়নায়যাগী হওো, তায়ের জীবয়ন যা 

যা িায়লা রয়েয়ছ কসগুয়লা সনয়ে িাবয়ছন, কৃতজ্ঞতা অনুিব 
করয়ছন আর তার অনুশীলন করয়ছন

2. কসলাই করয়ছন, উল বুনয়ছন
3. কপইন্ং/ছসব আাকয়ছন
4. পসরবার অথবা বধুিয়ের সায়থ খাবার উপয়িাগ করয়ছন
5. পসরবার এবং বধুিয়ের সায়থ সনেসমত কফায়ন কথা বলয়ছন
6. মাটির সজসনস বতসর করয়ছন বা অনথ্যানথ্য হায়তর কাজ 

করয়ছন
7. পসরবার অথবা বধুিয়ের সায়থ তাস কখলয়ছন
8. বই পড়য়ছন 
9. বাসড়র বাইয়র যায়ছিন এবং/অথবা অনথ্যয়ের কযয়ত সাহাযথ্য 

করয়ছন
10. প্শান্ত থাকার বথ্যাোম/ধথ্যান/বিায়সর বথ্যাোম করয়ছন
11. বাগান করয়ছন
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ভনদ্দ্ণ শাবলী

বিায়সর বথ্যাোম বা প্শান্ত থাকার 
বথ্যাোমগুয়লা কী? কসগুয়লা কীিায়ব কাজ 

কয়র? 

আপনার কমজাজ িায়লা করার জনথ্য সবসিন্ন উপাে রয়েয়ছ কযমন 
প্াতথ্যসহক ররুটিন বতসর করা, আনন্দোেক কাজকয়ম্ট সনয়জয়ক বথ্যস্ত 

রাখা এবং শারীসরক েপূরত্ব বজাে রাখা ও মুয়খ মাস্ক পরার মত স্ানীে 
সবসধসনয়ষধ কময়ন সামনাসামসন অথবা কফায়নর মাধথ্যয়ম পসরবার ও 

বধুি-বাধিবয়ের সায়থ কথা বলা।

এই বথ্যাোমগুয়লা আপনার প্শাসন্ত এবং বিাস-প্বিায়সর উপর ময়নাসনয়বশ 
করয়ত সহােতা কয়র, যা আপনার েসুচিন্তা কমায়ত এবং িালিায়ব ঘুমায়ত 

সহােতা করয়ব।

না, কপাস্টারটিয়ত আপনায়ক সবসিন্ন ধরয়ণর কাজ কেখায়না হয়েয়ছ। কসই 
কাজগুসল কবয়ছ সনন কযগুয়লা আপনার িাল কলয়গয়ছ এবং যা আপনার 

বেনসন্দন ররুটিয়নর জনথ্য সবয়িয়ে উপযুতি হয়ব।

মাস্ক পরা আপনায়ক এবং অনথ্যয়েরয়ক সংক্রমণ 
কথয়ক রষো কয়র। বাসড়য়ত একা থাকয়ল মাস্ক পরার 

েরকার কনই। 

ককাসিড-১৯ সবষেক ককান সবসধসনয়ষয়ধর ফয়ল যসে 
আসম আমার পসরবার ও বধুিয়ের সায়থ কেখা করয়ত না 
পাসর তয়ব কীিায়ব আসম আমার কমজাজ িায়লা করয়ত 

পাসর?

সসু্ থাকার জনথ্য সক কপাস্টায়র কেখায়না 
সব কাজগুসল করয়ত হয়ব?

বাসড়য়ত যারা একা রয়েয়ছন কেখায়না 
হয়েয়ছ তারা মাস্ক পয়র কনই ককন?

এই সিরেগুসল সাব্টজনীন। এগুসল সারা সবয়বির মানুষ বথ্যবহার করয়ত পায়রন।  
সকছু মানুষ/েশৃথ্য অনথ্যগুয়লার কিয়ে কবসশ পসরসিত বয়ল ময়ন হয়ত পায়র। আপনার 
কল্পনাশসতি বথ্যবহার কররুন: আপনার স্ানীে পসরয়বয়শ সবসিন্ন কাজ, নারী/পুররুষ 

বা বাসড়ঘর সকরকম কেখায়ব?

মানুষ, পসরয়বশ এবং সাংসৃ্কসতক কপ্ষোপট 
পসরসিত ময়ন হয়ছি না।  এর মায়ন সক কাজগুসল 

আমার জনথ্য প্য়যাজথ্য নে?

আপসন একসায়থ একটি বথ্যাোম অনুশীলন করয়ত িান?
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আপসন আপনার 
কমজাজ িায়লা করয়ত
কী করয়ত পায়রন?

কপাস্টারটি কেখায়নার আয়গ, 
বেস্ক বথ্যসতিয়ক(কের) সজজ্ঞাসা 
কররুন:

এবার তায়ের কপাস্টারটি কেখান। যসে 
কাগয়জ সপ্ন্ করা হে তয়ব এটি কমপয়ষে 
A4 সাইয়জর হওো উসিত, A3 সাইয়জর 
হয়ল আরও িাল । তায়ের বলুন: 

এই কপাস্টারটা একবার কেখুন 
আর সকছুটা সমে সনয়ে এটা সনয়ে 

সিন্তািাবনা কররুন।

বেস্ক বথ্যসতিয়ক (কের)  
িাবনাসিন্তা করার জনথ্য 
সমে সেন এবং  তারা যা 
বলয়বন তা সলয়খ রাখুন। 

তায়ের কপাস্টারটি 
িায়লািায়ব 
পয্টায়লািনা করার 
জনথ্য সমে সেন। 
কপাস্টায়রর সিরেগুসল 
কেখার সমে তায়ের 
প্সতসক্রোগুসল 
লষেথ্য কররুন।

             সকছু সমে পয়র, আয়লািনা শুররু করার জনথ্য সনয়ে্ট শনামপূলক প্শ্ন সজজ্ঞাসা কররুন। এখায়ন সকছু উোহরণ কেওো হল: ৫
কপাস্টায়র কয 

কাজকম্টগুয়লা কেখয়ত পায়ছিন 
কসগুয়লার ককায়নাটা সক আপসন 

সক ইসতময়ধথ্যই করয়ছন?

কমজাজ িায়লা করার জনথ্য কপাষ্টায়র 
কেখায়না ককান কাজটি িসবষথ্যয়ত আপসন 

করয়ত িান?

সংবাে কেখা/পড়া/
কশানা আপনার ময়ন ককমন 

অনিুপূ সত জাগাে? 

কপাস্টারটি কেয়খ 
ককান ধরয়নর িাবনা বা 
ধারনা ময়ন এয়সসছল? 

ভে ধরদ্নর রেশ্ন আসদ্ে পাদ্র? রেস্াভবে উত্তরসমূহ



ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী িলাকালীন প্িুর পসরমায়ণ বাসড়য়ত সসহংসতা বৃসধের খবর পাওো যায়ছি, যায়ত বেস্কয়ের সায়থ ঘটা সসহংসতাও 
অন্তিু্টতি রয়েয়ছ। সসহংসতার লষেণগুয়লা সিসনিত কররুন এবং উপযুতি হয়ল সহােতা প্য়োজন সকনা সজজ্ঞাসা কররুন। বথ্যসতিগত সসহংসতা 
করাধ এবং প্শসমত করার জনথ্য সববি স্াস্থ্য সংস্ার এই সনয়ে্ট শনায়ত উসলেসখত গুররুত্বপপূণ্ট পেয়ষেপগুসল আপনায়ক সাহাযথ্য করয়ত পায়র: 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1 
সকছু বেস্ক বথ্যসতি কপাস্টায়র সবসিন্ন েশৃথ্যপট, স্ান এবং সংসৃ্কসত কেয়খ সবভ্রাসন্ত কবাধ করয়ত পায়রন।

• তায়ের েশৃথ্যগুসল বথ্যাখথ্যা করয়ত এবং  ককান েশৃথ্যগুসল তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে কবসশ প্াসসগিক তা সবয়বিনা করয়ত উৎসাসহত কররুন। 
ইসতবািকিায়ব সিন্তা করার এবং কমজাজ িায়লা করার জনথ্য কয আরও অয়নক উপাে রয়েয়ছ তা উয়লেখ করয়ত িুলয়বন না।

• বেস্ক মানুষয়ের সজজ্ঞাসা কররুন কয কপাস্টার কেয়খ তায়ের কমজাজ িায়লা করার নতুন ককান আইসডো বা কাজকম্ট ময়ন এয়সয়ছ সকনা, 
যা তারা আয়গ সবয়বিনা কয়রনসন। তারা ককান কাজটি কিষ্টা কয়র কেখয়ত িান?

• কপাস্টায়র কেখায়না কাজকম্টগুয়লার ময়ধথ্য ককানগুয়লা তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে িায়লা হয়ব কস বথ্যাপায়র সিন্তািাবনা করার জনথ্য বেস্ক পুররুষ 
ও নারীয়ের উৎসাসহত কররুন।

• বেস্ক পুররুষ ও নারীয়ের সজজ্ঞাসা কররুন কয তারা কীিায়ব এবং ককাথা কথয়ক সংবাে জায়নন এবং কসগুয়লা তায়ের িাসহো পপূরণ কয়র 
সকনা। যসে প্য়োজন হে, তায়ের প্য়োজনীে খবর জানা এবং অয়নক কবসশ আতঙ্ক ও িাপ বতসর কয়র এমন খবর কেখা/পড়ার মায়ঝ 
িারসামথ্য রষো করয়ত সহােতা কররুন।

ককাসিড-১৯ ববসবিক মহামারী িলাকালীন কীিায়ব িায়পর কমাকায়বলা করয়বন কস সম্য়ক্ট  আরও জানয়ত কেখুন: https://www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

পরামর্শ - সতর্শ তা
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পপাস্ার ৩: আমার পররবার এবং সম্প্রদায়ের সায়ে সংযকু্ত োরয়ত আরম রী ররয়ত পারর?

এটা প্েন গুরুত্বপূর্ণ?
সামাসজকিায়ব সসক্রে থাকয়ল আপনার শরীয়র িায়পর প্িাব কম পয়ড়।  ময়ন রাখয়বন, শারীসরক েপূরত্ব বজাে রাখার অথ্ট সামাসজকিায়ব 
সবসছিন্ন থাকা নে এবং এর ফয়ল একাকীত্ব অনিুব করয়ত হয়ব, তাও নে। মানসসক সুস্তা ও বুসধেগত স্াস্থ্য বজাে রাখার জনথ্য সামাসজক-
িায়ব এয়ক অপয়রর সায়থ সংযুতি থাকা খুবই গুররুত্বপপূণ্ট। 

মূল বাে্ণ া
বেস্কয়ের তায়ের পসরবার ও সম্প্রোয়ের সায়থ সংযুতি আয়ছন অনুিব করার জনথ্য সনয়নোতি কাজগুসল করা জররুসর:
• পারয়ল অনথ্যয়ের সাহাযথ্য করা (কযমন, কস্ছিায়সবক হওো: ককানও অথ্টবহ কায়জ জসড়ত থাকয়ল বেস্ক বথ্যসতিরা সনয়জয়ক মপূলথ্যবান 

অনুিব করয়ত পায়রন।)
• তায়ের পসরবার এবং বধুিয়ের সায়থ সনেসমত কথা বলা
• সম্প্রোয়ের ময়ধথ্য, ধারমকিক এবং/অথবা আধথ্যাসত্মক কায়জ সনয়জয়ক জসড়ত রাখা িাসলয়ে কযয়ত হয়ব। উোহরণস্রূপ, আপসন সম্ব হয়ল 

কটসলসিশন, করসডও অথবা ইন্ারয়নয়টর মাধথ্যয়ম প্াথ্টনাে কযাগ সেয়ত পায়রন
• সম্প্রোে অথবা সপোর সায়পাট্ট  গ্ররুয়প কযাগোন কররুন অথবা কটসলয়ফান কহল্পলাইন অথবা থাকয়ল সামাসজক কযাগায়যাগ মাধথ্যয়মর 

গ্ররুপগুসল বথ্যবহার কররুন।
কপাস্টায়র আপসন কেখয়ত পায়বন একজন কলাক অথবা একেল 
কলাক সননেসলসখতগুসল করয়ছন:
1. তায়ের ধারমকিক/আধথ্যাসত্মক েয়লর সায়থ প্াথ্টনা করয়ছন 
2. তায়ের সম্প্রোয়ের েয়লর সায়থ আড্া সেয়ছিন 
3. বাচ্চায়ের বই পয়ড় কশানায়ছিন
4. কটসলসিশন কেয়খ পসরবায়রর সায়থ সমে কাটায়ছিন
5. পসরবার/বধুিয়ের সায়থ সনেসমত কযাগায়যাগ বজাে রাখয়ছন, 

কযমন, ইন্ারয়নট অথবা কটসলয়ফায়নর মাধথ্যয়ম কযাগায়যাগ 
রাখয়ছন

6. পসরবায়রর সায়থ কযাগায়যাগ রাখয়ছন এবং একসায়থ সবসিন্ন 
কাজকম্ট করয়ছন, কযমন সতন প্জন্ম একসায়থ পাসখর ঘর 
বতসর করয়ছন

7. প্সতয়বসশ অথবা বধুিয়ের সায়থ কযাগায়যাগ রাখয়ছন: কবড়ার 
পায়শ ো াসড়য়ে একটু কথা বয়ল সনয়ছিন

8. সহােতার প্য়োজন এমন বধুির সায়থ হা াটয়ছন বা একসায়থ 
হা াটার েল বতসর করয়ছন
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বত্ট মায়ন আপসন কীিায়ব 
কযাগায়যাগ রায়খন 

আপনার পসরবার এবং 
সম্প্রোয়ের সায়থ?

কপাস্টারটি কেখায়নার আয়গ, বেস্ক 
বথ্যসতিয়ক(কের) সজজ্ঞাসা কররুন:

এবার তায়ের কপাস্টারটি কেখান। যসে 
কাগয়জ সপ্ন্ করা হে তয়ব এটি কমপয়ষে 
A4 সাইয়জর হওো উসিত, A3 সাইয়জর 
হয়ল আরও িাল । তায়ের বলুন: 

এই কপাস্টারটা একবার কেখুন 
আর সকছুটা সমে সনয়ে এটা সনয়ে 

সিন্তািাবনা কররুন।

বেস্ক বথ্যসতিয়ক 
(কের)  িাবনাসিন্তা 
করার জনথ্য সমে 
সেন এবং  তারা যা 
বলয়বন তা সলয়খ 

রাখুন। 

তায়ের কপাস্টারটি 
িায়লািায়ব 
পয্টায়লািনা করার 
জনথ্য সমে সেন। 
কপাস্টায়রর সিরেগুসল 
কেখার সমে তায়ের 
প্সতসক্রোগুসল 
লষেথ্য কররুন।



আপনার পসরবার এবং সম্প্রোয়ের সায়থ যুতি থাকার নানা উপাে 
রয়েয়ছ। কযমন বধুি, পসরবার সকংবা প্সতয়বশীয়ের সায়থ কফায়ন এবং 

অনলাইয়ন কথা বলয়ত পায়রন সকংবা স্ানীে সবসধসনয়ষধ কময়ন েপূরত্ব করয়খ 
কথা বলয়ত পায়রন ( শারীসরক েপূরত্ব বজাে করয়খ এবং মাস্ক পয়র)।

না, কপাস্টারটিয়ত আপনায়ক সবসিন্ন ধরয়ণর কাজ কেখায়না 
হয়েয়ছ। কসই কাজগুসল কবয়ছ সনন কযগুয়লা আপনার িাল কলয়গয়ছ 
এবং যা আপনার বেনসন্দন ররুটিয়নর জনথ্য সবয়িয়ে উপযতুি হয়ব।

মাস্ক পরা আপনায়ক এবং অনথ্যয়েরয়ক সংক্রমণ কথয়ক রষো কয়র। 
বাসড়য়ত একা থাকয়ল মাস্ক পরার েরকার কনই। 

যসে ককাসিড-১৯ সম্রককিত সবসধসনয়ষয়ধর কারয়ণ 
আসম আমার বধুিয়ের বা পসরবায়রর সায়থ কেখা-সাষোৎ 
করয়ত না পাসর তাহয়ল কীিায়ব আসম আমার পসরবার বা 

সম্প্রোয়ের সায়থ যুতি থাকয়ত পাসর?

সুস্ থাকার জনথ্য সক কপাস্টায়র কেখায়না 
সব কাজগুসল করয়ত হয়ব?

বাসড়য়ত যারা একা রয়েয়ছন কেখায়না হয়েয়ছ 
তারা মাস্ক পয়র কনই ককন?

এই সিরেগুসল সাব্টজনীন। এগুসল সারা সবয়বির মানুষ বথ্যবহার করয়ত পায়রন।  
সকছু মানুষ/েশৃথ্য অনথ্যগুয়লার কিয়ে কবসশ পসরসিত বয়ল ময়ন হয়ত পায়র। আপনার 

কল্পনাশসতি বথ্যবহার কররুন: আপনার স্ানীে পসরয়বয়শ সবসিন্ন কাজ, নারী/পুররুষ বা 
বাসড়ঘর সকরকম কেখায়ব?

মানুষ, পসরয়বশ এবং সাংসৃ্কসতক 
কপ্ষোপট পসরসিত ময়ন হয়ছি না।  এর মায়ন 
সক কাজগুসল আমার জনথ্য প্য়যাজথ্য নে?

সকছু বেস্ক বথ্যসতি কপাস্টায়র সবসিন্ন েশৃথ্যপট, স্ান এবং সংসৃ্কসত কেয়খ সবভ্রাসন্ত কবাধ করয়ত পায়রন।
• তায়ের েশৃথ্যগুসল বথ্যাখথ্যা করয়ত এবং  ককান েশৃথ্যগুসল তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে কবসশ প্াসসগিক তা সবয়বিনা করয়ত উৎসাসহত কররুন। 

পসরবার ও সম্প্রোয়ের মানুয়ষর সায়থ যুতি থাকার নানা রকম উপাে আয়ছ তা অবশথ্যই উয়লেখ কররুন।
• বেস্কয়ের কায়ছ জানয়ত িান কয কপাস্টার কথয়ক নতুন সক ধারণা পাওো যাে, পসরবার ও সম্প্রোয়ের মানয়ুষর সায়থ যুতি থাকার জনথ্য 

সবসিন্ন কাজও হয়ত পায়র যা তারা আয়গ িায়বনসন।
• কপাস্টায়র কেখায়না কাজকম্টগুয়লার ময়ধথ্য ককানগুয়লা তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে িায়লা হয়ব কস বথ্যাপায়র সিন্তািাবনা করার জনথ্য বেস্ক পুররুষ 

ও নারীয়ের উৎসাসহত কররুন।
• ময়ন রাখয়ত হয়ব প্যসুতিগত বাধা ও বথ্যবধান বেস্ক নারী ও পুররুষয়ের প্িাসবত কয়র, যা তায়েরয়ক শুধু সামাসজক কযাগায়যাগই বথ্যহত কয়র 

না বরং এর মাধথ্যয়ম সিসকৎসা কসবা ও পনথ্য ককনা-কাটার কসবা কনওোর  কষেয়রে বাধা প্োন কয়র। আপনার এলাকাে পয্টাপ্ত ও সহজলিথ্য 
কসবা থাকয়ল তা উপস্াপন করয়ত পায়রন। 

ককাথাে, কখন এবং কীিায়ব মাস্ক পরয়বন কস সম্রককিত তয়থথ্যর জয়নথ্য মাস্ক-পরা সনয়ে সববি স্াস্থ্য সংস্ার কপইজ কেখুন: https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

পরামর্শ - সতর্শ তা
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           সকছু সমে পয়র, আয়লািনা শুররু করার জনথ্য সনয়ে্ট শনামপূলক প্শ্ন সজজ্ঞাসা কররুন। এখায়ন সকছু উোহরণ কেওো হল: ৫
কপাস্টারটি কেয়খ 

ককান ধরয়নর িাবনা বা 
ধারনা ময়ন এয়সসছল? 

কপাস্টায়র কয কাজকম্টগুয়লা 
কেখয়ত পায়ছিন কসগুয়লার ককায়নাটা সক 
আপসন/আপনারা ইসতময়ধথ্যই করয়ছন?

সকয়লর সায়থ যুতি থাকার জনথ্য কপাস্টায়র 
কেখায়না ককান কাজটি আপসন িসবষথ্যয়ত করয়ত 

িাইয়বন?

ভে ধরদ্নর রেশ্ন আসদ্ে পাদ্র? রেস্াভবে উত্তরসমূহ

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


পপাস্ার ৪:  যরদ প্রয়োজি হে সাহায্য পপয়ত আরম রী ররয়ত পারর?

এটা প্েন গুরুত্বপূর্ণ?
বেস্করা হেয়তা জায়নন না কয কীিায়ব বা ককাথাে সাহাযথ্য িাইয়ত হয়ব, সবয়শষ কয়র যসে কসবায়কন্দ্রগুয়লা বধি থায়ক। সকছু বেস্ক বথ্যসতি আয়ছন, 
যায়ের ময়ধথ্য প্সতবধিী, বুসধে প্সতবসধিতা বা স্ৃসতভ্রষ্টতাসহ (সডয়মনসশো) বথ্যসতিরাও অন্তিু্টতি, যারা বেনসন্দন জীবন এবং বথ্যবহাসরক কায়জর 
জনথ্য অয়নথ্যর উপর সনি্ট র কয়রন, তারা লকডাউয়নর সমে সকংবা তায়ের কসবাোনকারী অসসু্ হয়ে পড়য়ল হেয়তা প্য়োজনীে সহােতা 
সনয়ত পারয়বন না। একই সময়ে, কয বেস্ক বথ্যসতিরা কসবা সনি্ট র তারা কসবাোনকারীয়ের কাছ কথয়ক সকংবা তায়ের বসবায়সর পসরয়বয়শর 
কারয়ণ (কযমন মানসবক সংকয়টর পসরসস্সত) অসধকতর সংক্রময়ণর ঝুাসকয়ত থাকয়ত পায়রন। সংক্রমণ প্সতয়রাধ এবং সনেন্ত্রয়ণর সনয়ে্ট সশকা 
অনুসরণ করয়তও তা ায়ের সমসথ্যা হয়ত পায়র, সবয়শষ কয়র যায়ের প্সতবসধিতা, বসুধেসিসতিক ষেসতগ্রস্ততা বা স্ৃসতভ্রষ্টতা (সডয়মনসশো) আয়ছ।  
নারীরা (বেস্ক সকংবা তররুণী) প্ােই (অনানুষ্ঠাসনকিায়ব) বেস্কয়ের কেখাশুনা কয়রন, যার ফয়ল তায়ের সংক্রমণ ও করাগ হওোর  ঝুাসক কবসশ 
থায়ক।  অয়নক োো-োেীরা তা ায়ের নাসত নাতনীয়ের সকছু সময়ের জনথ্য কেখাশুনা কয়রন; ককাসিড-১৯ সম্রককিত সবসধসনয়ষয়ধর কারয়ণ তারা 
হেত পসরবায়রর সেসথ্যয়ের কসইিায়ব কেখাশুনা করয়ত পারয়ছন না, যা পসরবায়রর মাসনয়ে কনওোর ককৌশল এবং সহােতার সবকল্পগুসলর ওপর 
কনসতবািক প্িাব কফলয়ছ।

লকডাউন িলাকালীন সকছু বেস্ক মানুষ হেত সংক্রসমত হবার িয়ের কারয়ণ এবং/বা ককাসিড-১৯ সম্রককিত সবসধসনয়ষয়ধর জয়নথ্য িলািয়ল 
সীমাবধেতার কারয়ণ সকছু জররুসর অপসরহায্ট কসবা ও সুরষো সনয়ত পারয়ছন না, কযমন খােথ্য, ঔষধ, আ্ে, কযৌন এবং প্জনন স্াস্থ্য কসবা 
এবং অনথ্যানথ্য সংস্ান।

মূল বাে্ণ া
প্য়োজন হয়ল বেস্কয়ের সাহাযথ্য পাওোর জনথ্য এগুসল করা গুররুত্বপপূণ্ট:
• তা ায়ের স্াস্থ্য বা সমাজয়সবা কমীতী র সায়থ কযাগায়যাগ করা, সবয়শষ কয়র যসে টানা কসেন মানসসক িাপ, উয়বেগ সকংবা সবষণ্ণতার কারয়ণ 

তায়ের বেনসন্দন কাজকম্ট বথ্যাহত হে
• তায়ের পসরবার এবং বধুিয়ের সায়থ কথা বলা
• তায়ের সম্প্রোয়ের কনতা অথবা ধমীতী ে বা আধথ্যাসত্মক কনতায়ের সায়থ পরামশ্ট করা।

কপাস্টায়র আপসন কেখয়ত পায়বন একজন কলাক অথবা 
একেল কলাক সননেসলসখতগুসল করয়ছন:
1. একজন স্াস্থ্য বা সমাজ কমীতী র সায়থ সাষোৎ 

করয়ছন
2. সম্প্রোে, ধমীতী ে সকংবা আধথ্যাসত্মক কনতার সায়থ 

কথা বলয়ছন
3. পসরবার বা বধুিয়ের সায়থ কথা বয়ল সামাসজক 

সহােতা িাইয়ছন
4. একজন স্াস্থ্য বা সমাজ কমীতী র সায়থ বাসড়য়ত 

সাষোৎ করয়ছন
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রিয়দ্শ রাবলী

আপসন যসে বাসড় কথয়ক কবর হয়ত না পায়রন তাহয়লও সাহাযথ্য পাওোর 
জনথ্য সবসিন্ন উপাে আয়ছ। কযমন আপনার স্াস্থ্য বা সমাজ কমীতী র সায়থ 

কফায়ন কথা বলা, কটসলয়ফান কহল্প লাইন বা কসমউসনটি ও সপোর সায়পাট্ট  
গ্ররুপ বথ্যবহার করা, বা বধুি এবং পসরবারয়ক কল করা।

না, কপাস্টারটিয়ত আপনায়ক সবসিন্ন ধরয়ণর কাজ কেখায়না হয়েয়ছ। কসই 
কাজগুসল কবয়ছ সনন কযগুয়লা আপনার িাল কলয়গয়ছ এবং যা আপনার বেনসন্দন 

ররুটিয়নর জনথ্য সবয়িয়ে উপযুতি হয়ব।

মাস্ক পরা আপনায়ক এবং অনথ্যয়েরয়ক সংক্রমণ কথয়ক রষো কয়র। 
বাসড়য়ত একা থাকয়ল মাস্ক পরার েরকার কনই। 

ককাসিড-১৯ জসনত বাধাসনয়ষয়ধর কারয়ণ যসে 
আসম বাসড় কথয়ক কবর হয়ত না পাসর তাহয়ল আসম 

কীিায়ব সাহাযথ্য কপয়ত পাসর?

সুস্ থাকার জনথ্য সক কপাস্টায়র কেখায়না 
সব কাজগুসল করয়ত হয়ব?

বাসড়য়ত যারা একা রয়েয়ছন কেখায়না হয়েয়ছ তারা 
মাস্ক পয়র কনই ককন?

এই সিরেগুসল সাব্টজনীন। এগুসল সারা সবয়বির মানুষ বথ্যবহার করয়ত পায়রন।  
সকছু মানুষ/েশৃথ্য অনথ্যগুয়লার কিয়ে কবসশ পসরসিত বয়ল ময়ন হয়ত পায়র। আপনার 

কল্পনাশসতি বথ্যবহার কররুন: আপনার স্ানীে পসরয়বয়শ সবসিন্ন কাজ, নারী/পুররুষ বা 
বাসড়ঘর সকরকম কেখায়ব?

মানুষ, পসরয়বশ এবং সাংসৃ্কসতক কপ্ষোপট 
পসরসিত ময়ন হয়ছি না।  এর মায়ন সক 

কাজগুসল আমার জনথ্য প্য়যাজথ্য নে?

সকছু বেস্ক বথ্যসতি কপাস্টায়র সবসিন্ন েশৃথ্যপট, স্ান এবং সংসৃ্কসত কেয়খ সবভ্রাসন্ত কবাধ করয়ত পায়রন।
• তায়ের েশৃথ্যগুসল বথ্যাখথ্যা করয়ত এবং  ককান েশৃথ্যগুসল তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে কবসশ প্াসসগিক তা সবয়বিনা করয়ত উৎসাসহত কররুন। 

সাহাযথ্য পাওোর অয়নক উপাে আয়ছ তা অবশথ্যই উয়লেখ কররুন।
• বেস্কয়ের কায়ছ জানয়ত িান কয কপাস্টার কথয়ক নতুন সক ধারণা পাওো যাে, সাহাযথ্য িাওোর সবসিন্ন উপাে সক সক হয়ত পায়র যা তারা 

আয়গ িায়বনসন।   
• কপাস্টায়র কেখায়না কাজকম্টগুয়লার ময়ধথ্য ককানগুয়লা তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে িায়লা হয়ব কস বথ্যাপায়র সিন্তািাবনা করার জনথ্য বেস্ক পুররুষ 

ও নারীয়ের উৎসাসহত কররুন। ককান কাজটি তারা কিষ্টা কয়র কেখয়ত িান?
• ককান ককান সংস্া / সহয়যাগী প্সতষ্ঠান আপনায়ক সাহাযথ্য করয়ত পায়র তায়ের আঞ্চসলক কফান নাম্বার এবং কযাগায়যায়গর ঠিকানা 

সলখুন।
স্াস্থ্যয়সবা ককয়ন্দ্র যাওো সংক্রান্ত গুররুত্বপপূণ্ট পরামশ্ট কপয়ত, এখায়ন কেখুন: https://www.who.int/images/default-source/health-
topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/

পরামর্শ - সতর্শ তা
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সাহাযথ্য কপয়ত আপসন 
সক করয়ত পায়রন যসে 

আপনার তা প্য়োজন হে?

কপাস্টারটি কেখায়নার আয়গ, 
বেস্ক বথ্যসতিয়ক(কের) সজজ্ঞাসা 
কররুন:

এবার তায়ের কপাস্টারটি কেখান। যসে 
কাগয়জ সপ্ন্ করা হে তয়ব এটি কমপয়ষে 
A4 সাইয়জর হওো উসিত, A3 সাইয়জর 
হয়ল আরও িাল । তায়ের বলুন: 

এই কপাস্টারটা একবার কেখুন 
আর সকছুটা সমে সনয়ে এটা সনয়ে 

সিন্তািাবনা কররুন।

বেস্ক বথ্যসতিয়ক (কের)  
িাবনাসিন্তা করার জনথ্য 
সমে সেন এবং  তারা যা 
বলয়বন তা সলয়খ রাখুন। 

তায়ের কপাস্টারটি 
িায়লািায়ব 
পয্টায়লািনা করার 
জনথ্য সমে সেন। 
কপাস্টায়রর সিরেগুসল 
কেখার সমে তায়ের 
প্সতসক্রোগুসল 
লষেথ্য কররুন।

           সকছু সমে পয়র, আয়লািনা শুররু করার জনথ্য সনয়ে্ট শনামপূলক প্শ্ন সজজ্ঞাসা কররুন। এখায়ন সকছু উোহরণ কেওো হল: ৫
কপাস্টায়র কয কাজকম্টগুয়লা 

কেখয়ত পায়ছিন কসগুয়লার ককায়নাটা 
সক আপসন সক ইসতময়ধথ্যই করয়ছন?

আপনার যসে সাহায়যথ্যর প্য়োজন হে 
তয়ব কপাস্টায়র কেখায়না ককান কাজটি আপসন 
িসবষথ্যয়ত করার বথ্যাপায়র সবয়বিনা করয়বন?

কপাস্টারটি কেয়খ ককান 
ধরয়নর িাবনা বা ধারনা 

ময়ন এয়সসছল? 

ভে ধরদ্নর রেশ্ন আসদ্ে পাদ্র? রেস্াভবে উত্তরসমূহ

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/


পপাস্ার ৫:  আরম রীভায়ব পরার এবং রপ্রেজিয়র হারায়িার রষ্ট সাময়ল উঠয়ত পারর?

এটা প্েন গুরুত্বপূর্ণ?
সকয়লর ময়তাই যখন একজন বেস্ক বথ্যসতি ককাসিড-১৯ করায়গ পসরবায়রর ককানও সেসথ্য অথবা বধুিয়ক হারান, তারা সবসিন্ন ধরয়ণর আয়বগ 
অনুিব করয়ত পায়রন কযমন সবষণ্ণতা, অপরাধয়বাধ, একাকীত্ব, কষোি, সকংবা (অস্পষ্ট) ষেসতর অনিুপূ সত।৪  তায়ের ঘুয়মর সমসথ্যা হয়ত পায়র, 
লোসন্ত বা অবসন্নতা অনুিব করয়ত পায়রন। তারা সনয়জর মৃতুথ্য ও মরণশীলতা সম্রককিত সিন্তাে কবসশ মগ্ন থাকয়ত পায়রন, যা আরও কবসশ 
উয়বেগ বতসর করয়ত পায়র। এগুয়লা স্ািাসবক অনিুপূ সত এবং কশাক বা হারায়নার বথ্যথা সাময়ল কনবার সঠিক বা িুল বয়ল ককান উপাে কনই।  
জাতীে বা স্ানীে সবসধসনয়ষয়ধর কারয়ণ হেত মৃত বথ্যসতিয়ক কেখয়ত যাওো সম্ব হয়ব না; কশষকৃয়তথ্যর অনষু্ঠায়নর অনুমসতও নাও থাকয়ত 
পায়র। এসব সনয়ে কষ্ট অনিুব করা স্ািাসবক, এবং এটি কশায়কর প্সক্রোয়ক আরও কঠিন কয়র কতায়ল। যথাযথ সাংসৃ্কসতক, আধথ্যাসত্মক 
ও ধমীতী ে িি্ট া ও আিারগুয়লায়ক যতটা সম্ব পালন করয়ত সেয়ল তা কষ্ট প্শসমত করয়ত পায়র, (অস্পষ্ট) ষেসতর কষ্ট সাময়ল ওোর প্সক্রো 
শুররু হে এবং সম্প্রোয়ের ময়ধথ্য কশাক ও েতুঃখ প্শময়ন সাহাযথ্য কয়র।৫,৬ 

মূল বাে্ণ া
বেস্ক বথ্যসতিয়ের জনথ্য কশাক ও সপ্েজনয়ক হারায়নার কষ্ট কাটিয়ে উেয়ত এগুসল করা গুররুত্বপপূণ্ট কয তারা কযন: 
• সনয়জয়ক সমে কেো। তারা িাবয়ত পায়রন তায়ের েতুঃখ-কষ্ট কখয়নাই েপূর হয়ব না, সকন্তু অসধকাংশ কষেয়রেই তা এক সমে িয়ল যাে।  

কশায়কর তীরিতা সাধারণত মৃত বথ্যসতি কবায়ি থাকয়ত তার প্সত তায়ের িালবাসার কয তীরিতা সছল তার সায়থ সম্রককিত। 
• কময়ন কনো কয পসরবায়রর একজন সেসথ্য বা বধুি হারায়না একটি খুব কঠিন পসরসস্সত, যা অয়নক ধরয়ণর অনুিপূ সতর জন্ম সেয়ত পায়র। 

এগুয়লা স্ািাসবক অনুিপূ সত এবং অনুিুসত বা কশাক প্কায়শর সঠিক বা িুল বয়ল ককান উপাে কনই। 
• মৃত বথ্যসতির সায়থ কাটায়না সয়ুখর মুহপূত্ট  ও স্ৃসতগুয়লা স্রন করা।
• সনেসমত তায়ের অনুিপূ সতগুয়লা সনয়ে তায়ের সববিস্ত মানুয়ষর সায়থ কথা বলুন। বধুি-বাধিব, পসরবার বা কসমউসনটির কস্ছিায়সবকয়ের 

সায়থ কযাগায়যাগ রাখুন তারা কশাক কাটিয়ে উেয়ত এবং সবার সায়থ যুতি থাকয়ত সাহাযথ্য করয়ত পায়র।
• তায়ের সম্প্রোয়ের কনতা অথবা ধমীতী ে বা আধথ্যাসত্মক কনতায়ের সায়থ পরামশ্ট করা। সকছু কলাক মানুয়ষর কশাক েপূর করয়ত, হারায়নার 

বথ্যথা কিালায়ত এবং জীবয়নর অথ্ট কবর করয়ত পারেশীতী  এবং তারা কশাকাক্রান্ত কলাকয়ের সাহাযথ্য করয়ত পায়র। 
• কযসব কাজ তায়ের আনন্দ কেে এবং তায়ের খুসশ কয়র কসগুয়লায়ত ময়নায়যাগ কেো। 

কপাস্টায়র আপসন কেখয়ত পায়বন একজন কলাক অথবা একেল কলাক 
সননেসলসখতগুসল করয়ছন:
1. মৃত বথ্যসতির সায়থ কাটায়না সুয়খর মুহপূত্ট  ও সমেগুয়লা স্রন 

করয়ছন।
2. মৃত বথ্যসতির স্ৃসতিারণ ও তার কথা ময়ন করার পাশাপাসশ বেন-

সন্দন ররুটিন বজাে রাখয়ছন
3. পসরবায়রর মৃত সেয়সথ্যর সায়থ অসতবাসহত সুখকর মুহপূত্ট  ও স্ৃসত-

গুয়লা সনয়ে কথা বলয়ছন
4. ছসবর এথ্যালবাম কেখয়ছন
5. গান শুনয়ছন
6. মৃত বধুির সায়থ অসতবাসহত সুখকর মুহপূত্ট  ও স্ৃসতগুয়লা সনয়ে 

কথা বলয়ছন
7. সম্প্রোে বা ধমীতী ে বা আধথ্যাসত্মক কনতার সায়থ কেখা করয়ছন
8. প্াকৃসতক পসরয়বয়শ হা াটয়ছন
9. কসম্উটার বা কফায়ন ছসব কেখয়ছন

৪.  অস্পষ্ট ষেসত বলয়ত এমন অবস্ায়ক কবাঝাে কযখায়ন মানুষ সবসিন্ন কারয়ন কশাক কথয়ক কবর হয়ত পায়র না, তারা তায়ের প্শ্নসমপূয়হর উতির খুাজয়ত থায়কন।
৫.  সববি স্াস্থ্য সংস্ার mhGAP মানসবক সিসকৎসা সনয়ে্ট সশকা। কজয়নিা: সববি স্াস্থ্য সংস্া; ২০১৫। https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
৬.  জররুসর অবস্াে মানসসক স্াস্থ্য এবং ময়নাসামাসজক সহােতা সবষেক আইএএসসস (IASC) সনয়ে্ট সশকা। কজয়নিা: ইন্ার-এয়জসন্স স্টথ্যাসন্ডং কসমটি; ২০০৭। অথ্যাকশন 
সশট ৫.৩: সাম্প্রোসেক সাংসৃ্কসতক, আধথ্যাসত্মক ও ধমীতী ে কশাক প্শময়নর উপযুতি িি্ট াগুয়লা অনুসরণ করয়ত অনুকপূ ল অবস্া বতসর কররুন (পৃষ্ঠা ১০৬-১০৯); এবং অথ্যা-
কশন সশট ৮.২: মাসনয়ে কনওোর ইসতবািক পধেসত সম্য়ক্ট  তথথ্য প্োয়নর সুয়যাগ প্োন কয়র (পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৭)। https://interagencystandingcommittee.org/
system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf
 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf


রিয়দ্শ রাবলী

আপসন যসে আপনার মৃতুথ্য পথযারেী বধুি বা পসরবায়রর সেয়সথ্যর সায়থ 
কেখা করয়ত কযয়ত না পায়রন বা সৎকার কয়ম্ট অংশগ্রহন করয়ত না পায়রন 

তার কশাক এবং হারায়নার বথ্যথা কাটিয়ে উোর সবসিন্ন উপাে আয়ছ।  কযমন 
সনেসমত বধুিবাধিব ও স্জনয়ের সায়থ কফায়ন কথা বলা, সনজ সম্প্রোে, ধম্ট 
বা আধথ্যাসত্মক কনতায়ের সায়থ কথা বলা এবং আপনার কযসব কাজ করয়ত 

িায়লা লায়গ কসগুয়লায়ত মন কেওো।

না, কপাস্টারটিয়ত আপনায়ক সবসিন্ন ধরয়ণর কাজ কেখায়না হয়েয়ছ। 
কসই কাজগুসল কবয়ছ সনন কযগুয়লা আপনার িাল কলয়গয়ছ এবং যা 

আপনার বেনসন্দন ররুটিয়নর জনথ্য সবয়িয়ে উপযুতি হয়ব।

মাস্ক পরা আপনায়ক এবং অনথ্যয়েরয়ক সংক্রমণ কথয়ক রষো কয়র। 
বাসড়য়ত একা থাকয়ল মাস্ক পরার েরকার কনই। 

আসম সকিায়ব কশাক আর হারায়নার বথ্যথা 
কময়ন সনব যসে মৃতুথ্য পথযারেী বধুি বা পসরবায়রর 

সেসথ্যয়ক কেখয়ত কযয়ত না পাসর, বা সৎকার কায়য্ট 
কযাগ সেয়ত না পাসর?

সুস্ থাকার জনথ্য সক কপাস্টায়র কেখায়না সব 
কাজগুসল করয়ত হয়ব?

বাসড়য়ত যারা একা রয়েয়ছন কেখায়না হয়েয়ছ 
তারা মাস্ক পয়র কনই ককন?

এই সিরেগুসল সাব্টজনীন। এগুসল সারা সবয়বির মানুষ বথ্যবহার করয়ত 
পায়রন।  সকছু মানুষ/েশৃথ্য অনথ্যগুয়লার কিয়ে কবসশ পসরসিত বয়ল ময়ন হয়ত 

পায়র। আপনার কল্পনাশসতি বথ্যবহার কররুন: আপনার স্ানীে পসরয়বয়শ 
সবসিন্ন কাজ, নারী/পুররুষ বা বাসড়ঘর সকরকম কেখায়ব?

মানুষ, পসরয়বশ এবং সাংসৃ্কসতক কপ্ষোপট 
পসরসিত ময়ন হয়ছি না।  এর মায়ন সক কাজগুসল 

আমার জনথ্য প্য়যাজথ্য নে?

আপসন বথ্যাসতিগতিায়ব প্িসলত ধমীতী ে আিারঅনুষ্ঠান পালন 
করয়ত পায়রন, কযমন ধররুন মৃত বথ্যসতি আপনার একজন বধুি সছল, তার 

পসরবায়রর সেসথ্যয়ের কফান কয়র আপনার অনুিপূ সত এবং সময়বেনা 
জানায়ত পায়রন।
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আপসন সকিায়ব কশাক 
ও সপ্েজন হারায়নার 

কবেনা কাটিয়ে ওয়েন?

কপাস্টারটি কেখায়নার আয়গ, 
বেস্ক বথ্যসতিয়ক(কের) সজজ্ঞাসা 
কররুন:

এবার তায়ের কপাস্টারটি কেখান। যসে 
কাগয়জ সপ্ন্ করা হে তয়ব এটি কমপয়ষে 
A4 সাইয়জর হওো উসিত, A3 সাইয়জর 
হয়ল আরও িাল । তায়ের বলুন: 

এই কপাস্টারটা একবার কেখুন 
আর সকছুটা সমে সনয়ে এটা সনয়ে 

সিন্তািাবনা কররুন।

বেস্ক বথ্যসতিয়ক (কের)  
িাবনাসিন্তা করার জনথ্য 
সমে সেন এবং  তারা যা 
বলয়বন তা সলয়খ রাখুন। 

তায়ের কপাস্টারটি 
িায়লািায়ব 
পয্টায়লািনা করার 
জনথ্য সমে সেন। 
কপাস্টায়রর সিরেগুসল 
কেখার সমে তায়ের 
প্সতসক্রোগুসল 
লষেথ্য কররুন।

           সকছু সমে পয়র, আয়লািনা শুররু করার জনথ্য সনয়ে্ট শনামপূলক প্শ্ন সজজ্ঞাসা কররুন। এখায়ন সকছু উোহরণ কেওো হল: ৫
কপাস্টায়র কয কাজকম্টগুয়লা কেখয়ত 

পায়ছিন কসগুয়লার ককায়নাটা সক 
আপসন সক ইসতময়ধথ্যই করয়ছন?

কশাক ও সপ্েজন হারায়নার কষ্ট সাময়ল 
ওোর জনথ্য কপাস্টায়র কেখায়না ককান কাজটি 

আপসন িসবষথ্যয়ত করয়ত িাইয়বন?

কপাস্টারটি কেয়খ 
ককান ধরয়নর িাবনা বা 
ধারনা ময়ন এয়সসছল? 

ভে ধরদ্নর রেশ্ন আসদ্ে পাদ্র? রেস্াভবে উত্তরসমূহ



সকছু বেস্ক বথ্যসতি কপাস্টায়র সবসিন্ন েশৃথ্যপট, স্ান এবং সংসৃ্কসত কেয়খ সবভ্রাসন্ত কবাধ করয়ত পায়রন।
• তায়ের কপাস্টায়র কেখায়না েশৃথ্যগুসল বথ্যাখথ্যা করয়ত বলুন এবং  ককান েশৃথ্যগুসল তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে কবসশ প্াসসগিক তা সবয়বিনা করয়ত 

উৎসাসহত কররুন। উয়লেখ করয়ত িুলয়বন না কয, কশাক এবং ষেসতর কষেয়রে প্সতসক্রো করা এবং সাময়ল ওোর সবসিন্ন রকয়মর পধেসত 
রয়েয়ছ।

• বেস্ক মানুষয়ের সজজ্ঞাসা কররুন কয কপাস্টার কেয়খ তায়ের কশাক ও ষেসত সাময়ল ওোর নতুন ককান ধারণা বা কাজকম্ট ময়ন এয়সয়ছ সকনা 
যা তারা আয়গ সবয়বিনা কয়রনসন।

• কপাস্টায়র কেখায়না কাজকম্টগুয়লার ময়ধথ্য ককানগুয়লা তায়ের জনথ্য সবয়িয়ে িায়লা হয়ব কস বথ্যাপায়র সিন্তািাবনা করয়ত বেস্ক পুররুষ ও 
নারীয়ের উৎসাসহত কররুন।

• বেস্ক নারী ও পুররুষয়ের সনজ সনজ শসতির জােগা ও অসিজ্ঞতা কথয়ক ককৌশল শনাতি করয়ত উৎসাসহত কররুন কয ককৌশলগুয়লা তায়ের 
অতীয়ত কশাক ও হারায়নার অনুিপূ সত কমাকায়বলা করয়ত সাহাযথ্য কয়রয়ছ।

• কয সকল বেস্ক নারী ও পুররুয়ষর ময়ধথ্য কশায়কর জটিল প্িায়বর লষেণ কেখা যায়ছি অথবা যারা মানসসক অবসাে বা সনয়জর ষেসত 
করার ঝুাসকয়ত রয়েয়ছন তায়ের শনাতি কররুন।   অসতসরতি সনয়ে্ট শনা সেন এবং তায়েরয়ক সামাসজক কসবা, সুরষো সংস্া, স্াস্থ্যয়সবা 
সরবরাহকারী অথবা অনথ্যানথ্য উপলব্ধ কসবার জনথ্য করফার কররুন।

ককাসিড-১৯ মহামারীকায়ল সকিায়ব কশাক এবং ষেসত সাময়ল ওো যাে কস সংক্রান্ত আরও তথথ্য কপয়ত, সববি স্াস্থ্য সংস্ার বেস্ক বথ্যসতিয়ের 
জনথ্য প্য়শ্নাতির পাতা কেখুন: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-
safety-for-older-people

পরামশ্ণ - সেে্ণ ো
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আপনার মস্তিষ্ককে চ্াকেঞ্জ েরনু
আপনার ররাজোর রটুিন বজায় রাখনু অথবা নতুন রটুিন ততরী েরনু

প্রকত্েস্িন এেই সময় খাওয়ািাওয়া েরনু এবং ঘকুমান
পরা্প্ত পস্রমাকন জে পান েরনু এবং স্াস্্ের খাবার খান

শারীস্রেভাকব সস্রিয় থাকুন (প্রস্তস্িন অন্তত ৩০ স্মস্নট ব্ায়াম েরার রচষ্া েরনু)
আপনার ডাক্াকরর স্নকি্শমকতা সব ওষধুপত্র খান। আপনার ডাক্ার না বেকে রোনও ওষধু বন্ধ েরকবন না

কপাস্টারগুয়লা এ-৩ কাগয়জ ছাপা (নপূথ্যনতম এ-৪ মায়পর) বা বড় পে্ট াে কেখায়ত পায়রন (কমাবাইল কফান বা টথ্যায়ব নে)। 

হাই-করজথু্যসলউশয়ন এই পাািটি কপাস্টার কপয়ত এবং সপ্ন্ করার সনয়ে্ট শনার জনথ্য,  
কেখুন: https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic 
অথবা ইয়মইল কররুন: mhpss.refgroup@gmail.com.
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আপনার মস্তিষ্ককে চ্াকেঞ্জ েরনু
আপনার ররাজোর রটুিন বজায় রাখনু অথবা নতুন রটুিন ততরী েরনু

প্রকত্েস্িন এেই সময় খাওয়ািাওয়া েরনু এবং ঘকুমান
পরা্প্ত পস্রমাকন জে পান েরনু এবং স্াস্্ের খাবার খান

শারীস্রেভাকব সস্রিয় থাকুন (প্রস্তস্িন অন্তত ৩০ স্মস্নট ব্ায়াম েরার রচষ্া েরনু)
আপনার ডাক্াকরর স্নকি্শমকতা সব ওষধুপত্র খান। আপনার ডাক্ার না বেকে রোনও ওষধু বন্ধ েরকবন না



তিনস্দিন োকজর এেটা রটুিন েরনু
আপনার শখ/পছকদির োজেম ্েরনু

স্নকজর পস্রবার এবং বনু্ধকির সাকথ স্নয়স্মত েথা বেনু
এমন োকজ মন স্িন রা আপনাকে আনদি রিয় এবং এগসু্েকে আপনার প্রস্তস্িকনর রটুিন েকর তুেনু

ধ্ান, শীস্থোয়ন বা শ্াস-প্রশ্াকসর অনশুীেন েরকত পাকরন
আপনার মকধ্ অকনে শস্ক্ এবং স্বচক্ষনতা রকয়কছ



তিনস্দিন োকজর এেটা রটুিন েরনু
আপনার শখ/পছকদির োজেম ্েরনু

স্নকজর পস্রবার এবং বনু্ধকির সাকথ স্নয়স্মত েথা বেনু
এমন োকজ মন স্িন রা আপনাকে আনদি রিয় এবং এগসু্েকে আপনার প্রস্তস্িকনর রটুিন েকর তুেনু

ধ্ান, শীস্থোয়ন বা শ্াস-প্রশ্াকসর অনশুীেন েরকত পাকরন
আপনার মকধ্ অকনে শস্ক্ এবং স্বচক্ষনতা রকয়কছ

পারকে অন্কির সাহার্ েরনু
স্নকজর পস্রবার এবং বনু্ধকির সাকথ স্নয়স্মত েথা বেনু
সম্প্রিায়, ধমমীয় এবং/অথবা আধ্াস্মিে োজেম ্বজায় রাখনু
রটস্েস্ভশন, ররস্ডও বা ইন্ারকনকটর রসবা অনসুরণ েরনু
সম্প্রিাকরর় এবং সতীথ-্সহায়তা িেগসু্েকত (peer-support grup) ররাগিান েরনু বা রটস্েক�ান রহল্পোইন ব্বহার েরনু



রস্ি এেটানা েকয়ে স্িন ধকর মানস্সে চাপ বা স্বষণ্ণতার োরকণ আপনার তিনস্দিন োজেম ্ঠিেভাকব েরকত না পকরন, তকব আপনার স্াস্্ েমমী বা সমাজকসবা েমমীর সাকথ 
ররাগাকরাগ েরনু।

স্নকজর পস্রবার এবং বনু্ধকির সাকথ েথা বেনু
আপনার সম্প্রিাকয়র রনতা বা ধমমীয় বা আধ্াস্মিে রনতাকির সাকথ পরামশ ্েরনু।

মাকে মাকে উস্বিগ্ন, স্চস্ন্তত, চাপ বা এোেী রবাধ েরা স্াভাস্বে। এটা স্নকয় েথা বেকে আপস্ন ভাকো অনভুব েরকত পাকরন!



I 

স্নকজকে সময় স্িন। আপনার মকন হকত পাকর রর আপস্ন রর স্বষণ্ণতা এবং রবিনা অনভুব েরকছন তা েখনই িরূ হকব না, তকব রবস্শরভাগ রক্ষকত্রই সমকয়র সাকথ সাকথ িঃুখ েমকত থাকে।
পস্রবাকরর সিস্কির সাকথ োটাকনা আনদিিায়ে মহুুত্গকুো এবং স্মৃস্ত গকুো মকন েরনু।

আপনার সম্প্রিাকয়র অথবা আধ্াস্মিে রনতাকির সাকথ পরামশ ্েরনু। তারা মানষুকে রশাে ও স্প্রয়জকনর স্বকয়াগ রবিনা সামোকত সহায়তা েরায় িক্ষ এবং আপনাকে সামকে উঠকত সহায়তা েরকত পারকন।
এমন োজেকম ্মন স্িন রা েরকে আপনার এই সমকয় ভাকো োগকব। 

রস্ি এেটানা েকয়ে স্িন ধকর মানস্সে চাপ বা স্বষণ্ণতার োরকণ আপনার তিনস্দিন োজেম ্ঠিেভাকব েরকত না পকরন, তকব আপনার স্াস্্ েমমী বা সমাজকসবা েমমীর সাকথ 
ররাগাকরাগ েরনু।

স্নকজর পস্রবার এবং বনু্ধকির সাকথ েথা বেনু
আপনার সম্প্রিাকয়র রনতা বা ধমমীয় বা আধ্াস্মিে রনতাকির সাকথ পরামশ ্েরনু।

মাকে মাকে উস্বিগ্ন, স্চস্ন্তত, চাপ বা এোেী রবাধ েরা স্াভাস্বে। এটা স্নকয় েথা বেকে আপস্ন ভাকো অনভুব েরকত পাকরন!




