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cÖv_wgK Av‡jvPbvi welqt
1| ুষ্টি

প্রতিতিন চাতিা অনুমায়ী বাি, রুষ্টি ফা অনযানয যজািীয় খািয গ্রণ; বাি ও রুষ্টিয াথে ডার-ভাছ-ভাাং-তডভজািীয়
খাফাথযয ভন্থয় তিতয খািয গ্রণ; চার অতিভাত্রায় না ধুথয় ফাবাি যান্না ও গ্রণ; রার চার ও রার আিা থরা প্প্রাষ্টিন,
আঁ, প্ির, খতনজ রফণ ও তবিাতভথনয উৎ প্ জনয াযিথে এগুথরা প্ফত কথয গ্রণ। প্রতিতিন ভাঝাতয আকাথযয
১-৪ িুকযা ভাছ-ভাাং এফাং ১ প্েথক ১/২ কা ডার (৩০-৬০ গ্রাভ) গ্রণ; প্রাতণজ প্প্রাষ্টিথনয অনুতিতিথি বাি ও ডার
অেফা ভুত ও প্ছারায ওজথনয আি শ অনুাি ৩:১ ফজায় যাখা; প্রতিতিন কভথে ২ষ্টি প্ভুতভ পর (১০০ গ্রাভ) গ্রণ
কযা। ১ষ্টি চাা করা, ১ষ্টি আভা এফ খাওয়া; খািয গ্রথণয য আয়যথনয তযথালণ ফাাথনায জনয তবিাতভন ত ভৃদ্ধ
পর প্মভন আভরকী, প্য়াযা, জাম্বুযা, াকা আভ খাওয়া; প্রতিতিন অন্তি ১০০ গ্রাভ ফা ১ আঁষ্টি াক এফাং ২০০ গ্রাভ ফা ২
কা ফজজ গ্রণ; ুিিায জনয প্রতিতিন কভথে ১ কা (১৫০ তভতরতরিায) িুধ ফা আধা কা িই গ্রণ করুন।
২। ফযায়াভ

কাথজয চা াভার তিথি তগথয় তভতভ খাথেন? ভানতক প্রাতন্তয জনয ারকা যীযচচশা কযথর উকায প্থি
াথযন। এ জনয কভথেথত্রই
শ
ারকা ফযায়াভ করুন। কাথজয পাঁথক পাঁথক িু-একফায অল্প ভথয়য জনয থরও াযীতযক
তযশ্রভ করুন। একথঘথয় অবযাথয প্রবাফ অতপকভীথিয আচায-আচযথণও থ। তনয়তভি কাথজয ভাঝখাথন তফযতি
তনথয় াি-া ছতথয় যীথযয আথভাা বাঙথর অেফা াঁিাাঁষ্টি কযথর ও ধীযগতিথি প্িাথর ুি োকায ম্ভাফনা ফৃজদ্ধ
ায়। অতপথয প্চয়ায-প্িতফথর প্রতিতিন একিানা িীঘেণ
শ
কাজ কথয অবযস্ত ভানুথলযা াধাযণ প্ভরুিণ্ড ও প্কাভথযয
তনথচয অাংথয ফযোয় আক্রান্ত ন। তঠ ও ঘাথয ফযো প্েথক প্যাই াওয়ায জনযও ারকা তকছু ফযায়াভ কযা প্মথি
াথয।
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৩। ভািকাজি

ভািকাজি একষ্টি ইকার ও যকার ধাংকাযী প্না। এিা াযীতযক, ভানতক ও যথরতকক তফময়শ প্ডথক আনথি
াথয। ভািকাজি প্রতিথযাথধ করথক জম্মতরি বাথফ এতগথয় আা উতচৎ। ভািকাজি প্রতিথযাথধ িাতয়ত্ব ফিশায় মাযা
ভািকদ্রফয প্রস্তুি, এয প্রচরন ও যফযা কাথজ জতি িাথিযথক জািীয় স্বাথে শ এ ঘৃণয কাজ প্েথক তফযি োকা উতচৎ।
প্ি ও জাতিয ভূ েতিাধন কযি তনথজথিয আতেক
শ পায়িা রুিায ভানতকিায তযফিশন কযা িযকায।প্রথিযক
তযফাথযয প্রধাথনয উতচৎ িাযা প্মন তনথজথিয ন্তান-ন্ততিথিয ভািকদ্রথফযয েতি ম্পথকশ উত্তভ প্রতেণ িান কথযন
এফাং তনথজথিয ন্তানথিয ভথধয এ অবযা প্মন প্কানভথি গথ উঠথি না াথয প্ ফযাথয িা িকশ োথকন। অৎ ও
িুশ্চতযত্রফান ফন্ধু-ফান্ধফ গ্রথনয তযফথিশ প্মন ৎ চতযত্রফান াচম গ্রথনয
শ
উথি িান কথযন।
৪। ধুভান

ধুভান স্বাথিযয জনয েতিকয প্জথনও অথনথক ধুভান ছাথি াথযন না। তকন্তু ছাথি প্চষ্ঠা কথয প্িথখথছন কী?
ফথচথয় আথগ িযকায আনায ইো জি।ধূভাথনয েতিকয তিকগুথরা তনথয় আথরাচনা করুন এফাং না কযায ফযাাথয
তনথজথক উৎাতি করুন। ষ্টঠক প্কান প্কান ভয় আতন ধূভান কথযন এফাং িখন আতন কী কথযন প্ষ্টি প্নাি
করুন। যফিী ভথয় ওই কাজ কযায ভয় আয ধূভান কযথফন না। তগাথযথিয ফিথর ফযাং ফািাভ, রথজন্স, চুইাংগাভ
এগুথরা প্খথি াথযন।এক ভা থযয একষ্টি তিন ষ্টঠক কথয প্পরুন এফাং তনথজথক কো তিন ওই তিথনয য আতন আয
কখথনা ধূভান কযথফন না।শুরুথি একাথে িুষ্টি তগাথযথিয প্ফত তকনথফন না। তগাথযি না প্কনায কাযথণ প্রতিতিন
প্ম িাকা জভথফ িা একষ্টি কাথচয াথত্র যাখুন মাথি িাকাগুথরা ফাতয প্েথক প্িখা মায়। এক ভা য ওই িাকায়
তপ্রয়জনথক ুন্দয তকছু প্িওয়ায তযকল্পনা করুন।তগাথযি খাফায ভয় থরই অনযতকছুথি তনথজথক ফযস্ত কথয প্পরুন।
গান শুনুন, প্গভ প্খরুন অেফা ফাগাথন নিু ন প্কাথনা গাছ রাগান।
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৫। প্রজনন স্বািয

প্রজনন স্বাথিযয ধাযণা শুধুভাত্র ভািৃস্বাথিযয ভথধয ীভাফদ্ধ নয়। প্রজনন স্বাথিযয তযচমা শ প্ম প্কান ফয়থয নাযী ও
ুরুথলয জনয প্রথমাজয। প্রজনন স্বািয মত্দ গবশফিী ভাথয়থিয চাতিা ূযণ কযথরও মাযা গবশধাযণ কযথি চায় ফা চায় না
িাযাও এয আওিাবুি।তফশ্ব স্বািয াংিা প্রজনন স্বাথিযয াংজ্ঞাথক এবাথফ উত্থান কথযথছ – ‘প্রজনন স্বািয শুধুভাত্র
প্রজননিথেয কাম শএফাং প্রজনন প্রজক্রয়ায াথে ম্পতকশি প্যাগ ফা অুিিায অনুতিতিথকই প্ফাঝায় না, এিা াযীতযক,
ভানতক ও াভাজজক করযাণকয এক তযূণ শ ুিয অফিায ভধয তিথয় প্রজনন প্রজক্রয়া ম্পািথনয একষ্টি অফিাথক
প্ফাঝায়’।স্বািয ও জনাংখযা খাি কভূশ তচয আওিায় প্রজনন স্বাথিযয উািানগুথরা থরা-তনযাি ভািৃত্ব,তযফায
তযকল্পনা,প্রজনন াংক্রভণ/প্মনফাতি প্যাগ/ এইড,ভাথয়থিয ুষ্টি,অতনযাি গবশাি,তকথায-তকথাযীথিয স্বািয
প্ফা,ফন্ধযাত্ব,নফজািথকয প্ফা।
৬। ভানতক ুিিা

ভানতক ুিিা থরা মখন ভানুল তনথজয ম্ভাফয জিয জায়গা গুতর থজই ফুথঝ মায়, জীফথনয নানা মাথয়য
শ
চাথয
াথে বাথরা বাথফ ভাতনথয় তনথি াথয, কভথেথত্র
শ
বাথরা ও পরপ্রূ বাথফ কাজ কযথি াথয এফাং ভাথজয জনয িায
মথেি অফিান োথক।তচন্তা ভাথনই িুজশ্চন্তা নয়, আফায ভন খাযা থরই িা তফলণ্নিা নয়। তিনজন্দন জীফথনয কাজগুথরা
গুতছথয় কযথি থর এগুথরা তনথয় নূযনিভ তকছু তচন্তা আথফ, এিাই স্বাবাতফক। তকন্তু অতিতযি তচন্তা কযা, প্মথকাথনা
তফলথয়য খাযা তিকিাই তচন্তা কযা, অকাযথণই ফ ভয় প্কাথনা তকছু প্েথক বয় ফা েতিয আঙ্কা প্ফাধ কযায ভথিা
রেণ থি াথয িুজশ্চন্তা প্যাথগয রেণ। িুজশ্চন্তা প্যাথগ আক্রান্ত ফযজিয গরা শুতকথয় আা, ফুক ধপ কযা, িভফন্ধ
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অনুবূতি ওয়া, ফাযফায ফােরুথভ মাওয়ায ভথিা রেণ প্িখা তিথি াথয। িুজশ্চন্তায প্যাগী অতিযিায় প্বাথগন, স্বজস্ত,
আথয় ফা আযাভ ান না। িুজশ্চন্তায প্যাগীয জীফথন ধযাফাঁধা ছথকয ফাইথয প্কাথনা তকছু থর তফলয়ষ্টিথক জবাথফ তনথি
াথযন না।চযভ িুজশ্চন্তাগ্রস্ত অফিায় স্বজস্তিায়ক শ্বাথয ফযায়াভ প্ফ কামকয।
শ
নাক তিথয় গবীযবাথফ শ্বা প্নওয়া এফাং
ভুখ তিথয় ধীথয ধীথয শ্বা ছাায ভাধযথভ এই ফযায়াভ কযা মায়। প্কাথনা কাযণ ছাাই ছয় ভা ফা িায প্ফত ভয় ধথয এ
ধযথনয রেণ োকথর তচতকৎথকয যাভ শ প্নওয়া উতচি। কাউথন্সতরাং, তযরযাথেন প্েযাত এফাং ওলুথধয ভাধযথভ এয
তচতকৎা ম্ভফ। িুজশ্চন্তাগ্রস্ত ফযজি ভথনাথমাগ তিথয় কাজ কযথি াথযন না ফথর িাঁয স্বাবাতফক কভিেিা
শ
কথভ আথি
াথয।
৭। তফশুদ্ধ াতন ও জ্বথরয ুফযফিা

প্রতিতিন চাতিা অনুমায়ী একজন ভানুথলয তিতনক ২-৩ তরিায াতনয প্রথয়াজন িাই প্রথয়াজন অনুমায়ী তফশুদ্ধ
াতনয যফযা কযা কাযখানায কিৃ
শ থেয িাতয়ত্ব। কাযখানা কিৃ
শ ে শ্রতভকথিয জনয াফেতনক
শ
তফশুদ্ধ াতনয
ফযফিা কথযথছন এফাং উি াতন তফশুদ্ধ কযায জনয কাযখানায ছাথি তপ্াথযথনয ফযফিা কথযথছন। প্রতি ছয় ভা
অন্তয কাযখানায াতন ফুথয়ি কিৃক
শ তফশুদ্ধিা যীো কথয উি তযথািশ খাফায াতনয িাথন ঝুতরথয় প্িয়া য়।

kªwg‡Ki PjvP‡ji ¯^vaxbZvi Dci †Kvb wb‡lavÁv Av‡ivc Z_v nqivbx Kiv nq bv| cvwb cvb, Lvevi
mgq, Lvev‡ii RvqMvq, Uq‡jU e¨envi, cÖ‡qvRbxq wPwKrmv †mev MÖn‡Yi †¶‡Î evav ‡`qv nq bv|
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৮। শ্রতভকথিয তি তচতকৎায ফযফিা কযা

একজন ুি কভী কাযখানায ম্পি, প্িথয ম্পি, তযফাথযয ম্পি, িাই শ্রতভকথিয ুিিায কো তফথফচনা কথয
কাযখানায় শ্রতভকথিয জনয াফেতনক
শ
প্ভতডথকর রুথভ প্যজজিাডশ এভতফতফএ তচতকৎক ও নাথিয
শ
দ্বাযা তফনা ভূথরয
শ্রতভকথিথিয তচতকৎা প্রিান কযা য়। এভনতক কাযখানা কিৃ
শ ে উন্নি তচতকৎায জনয তনকিি াািাথরয
াথে চুজিয ম্পন্ন কথযন। এভনতক আথযা উন্নি তচতকৎায প্রথয়াজন থর কিৃ
শ ে ফযফিা কথয োথকন।
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