
মানিসক সু তা কবল মানিসক
রাগ থেক মু থাকাই নয়।

এ ট মানিসককল ােণর এমন
অব ান যখােন একজন তার 
িনজ  মতা উপলি  করেত পাের, 
জীবেন নেমআসা মানিসক 
চা পর মাকােবলা করেত পাের, 
কােজ উৎপাদনশীল হয় এবং 
সমােজর জন  িকছঅবদান 
রাখেত স ম হয়।

ভােলা থাকা এবং মানিসকসু তা
স েক সেচতন থাকা

মানিসককল াণ মানিসক রাগ

আমরা যখন জীবেন উ ান-পতেনর স ুখীন  হই, তখন আমরা িকভােব িচ া কির, অনুভব 
কির এবং আচরণ কির তাআমােদর মানিসক সু তার উপর িনভরকের।

মানিসক শ িকভা ব তির করা যায় যা আরও ভালভােব মানিসক চােপর মাকােবলা করেত, 
ভাল জিনস পছ  করেত এবং এেক অপেরর সােথ স ক াপনকরেত সহায়কতা শখাটা 

পূণ।

মানিসক রাগ হওয়াটা াভািবক, 
এবং য কােরাই হেত পাের।

এ িল দবুলতার ল ণ নয়।

অন ান  অেনক অসু তার মেতা 
মানিসক অসু তাও পিরেবেশর 
সােথ এক  জ ল সংিম ণ, 

যার মেধ  মানুষ বেড় ওেঠ, বাস 
কের এবং কাজ কের, যা মানিসক 

অসু তা থেক র া করেত বা 
মানিসকঅসু তার সূচনাও

করেত পাের।



িনেজর য করাটা, পিরবােরর য করাও বেট!

দেহর য িনন। িতিদন িকছটা িব াম িনন। ব ায়াম ক ন, খাওয়াদাওয়া
ক ন এবং ভালভােব ঘুমান। অসু হেল অিবলে িনকট MWMC- ত
সাহায চেয় িনন।

ব ু েদর সােথ যাগােযাগ ক ন, এেক অপেরর খাজঁ
িনন। সামািজক দরূ  বজায় রেখ এবং মুেখাশ পের
একসােথ িনরাপেদ ি য়াকলাপ উপেভাগ ক ন।

িনজ  িচ াভাবনা স েক সেচতন হন, িবেশষত যিদ 
স েলা নিতবাচক হয়। কৃত তা জানােত িশখুন
এবং িনেজেক, লখার মাধ েম, ধ ােনর মাধ েম কাশ 
ক ন। নিতবাচক িচ াভাবনার মেধ  কাজ করেত 
হেল সাথীেদর পরামশ ও সাহায  চেয় িনন।

দেহর য

আেবগ অনুভিতর খয়াল রাখা

সামািজক হওয়া

3

2

আপনার া অত পূণ।

আপিন িনেজর য কের দেশ থাকা পিরবােররও য করেছন! অবদিমত 
অনভূুিত এবং উে গ িলর আরও ভালভােব মাকােবলা কের ইিতবাচক এবং 
সুখী থাকার জন  িনেচর পরামশ িলঅনুসরণ ক ন!

ভােলা থাকা এবং মানিসকসু তা
স েক সেচতন থাকা



কখন সহায়তা চাইেত হেব তার সংেকত

এ  মেন রাখা পণূ য আপিন একা নন। আমরা আপনােক ব ু বা ব, 
পিরবােরর উপরআ া রাখ ত এবং হাউস অিফসার, সাথী নতােদর কােছ 
এবং িচিকৎসা ক িলেত সাহায চাইেত উৎসািহতকরিছ।

িনেজর িভতরকার িন িলিখত িকছ ল ণইআপনােক বলেব য সহায়তা পেল
আপিন উপকৃত হেত পােরন।

ঘুেমর তা বা অিতির  ঘুম

ওজন াস বা বিৃ

িবরি  বা রাগ

দনি ন কাজ স াদন ক ঠন
হেয় উঠা

ঘন ঘন ভয় পাওয়া এবং / অথবা 
ত ৎ েনর সােথ াসক  হওয়া 

িনজ  িচ াভাবনা িনয় ণ 
করেত অ ম হওয়া

???

আচরেণ পিরবতন ( যমন, 
অ াভািবক কথা বলা)

মেদর উপর িনভরশীলতা

আ হ হারােনার ল ণ

ভােলা থাকা এবং মানিসকসু তা
স েক সেচতন থাকা


