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প্াক-ডায়ারেটিস

প্রাক-ডরায়রাবেটিস অর্থ আপনরার রবতের শক্থ ররা স্রাভরাবেবকর চেবয় চেবশ। বকন্তু টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস 
হওয়রার মত যবরষ্ট উচ্চ নয়। 

 z প্রাপ্ত-েয়স্ক আবমবরকরানবের প্বত 3 জবনর মব্যে 1 জবনর চেবশর প্রাক-ডরায়রাবেটিস আবে।
 z 10 জবনর মব্যে 9 জবনই জরাবননরা তরাবের এটরা আবে।

আপনরার যবে প্রাক-ডরায়রাবেটিস ররাবক তরাহবে আপনরার খুে সম্ভেত হবে:

 z ডরায়রাবেটিস
 z হৃেবররাগ 

 z চট্রাক

সুসংেরাে হে ওজন কমরাবে এেং শরারীবরকভরাবে সবরিয় ররাকবে আপনরার টরাইপ 
2 ডরায়রাবেটিস হওয়রার ঝঁুবক অব ্্থক কবম চযবত পরাবর।

সূত্র: CDC
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Prevent T2 (টি2 প্নিররাধ করুি) লক্ষ্য

Prevent T2 একটি এক েেবরর কম্থসূবে। এটি প্রাক-ডরায়রাবেটিস আরিরান্ত মরানষুবের জনযে 
ততবর। এটি চসইসে মরানষুবের জনযেও যরাঁররা টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিবসর উচ্চ ঝঁুবকবত আবেন এেং 
যরাঁররা তরাঁবের ঝঁুবক কমরাবত েরান। 

প্থর ছয় রারসর শশরে, আপিার লক্ষ্য হরলা:
 ► আপনরার প্রারবম্ভক ওজবনর অন্তত 5 চরবক 7 শতরাংশ কমরান 

 ► প্বত সপ্তরাবহ অন্তত 150 বমবনট শরারীবরক শরাবরবরকভরাবে সবরিয় ররাকুন করুন

নবিিীয় ছয় রারসর শশরে, আপিার লক্ষ্য হরে:
 ► চয ওজন কবমবয়বেন তরা ্বর ররাখরা
 ► অভীষ্ট ওজবনর েবষে করাজ কবর যরাওয়রা যতষেন পয্থন্ত করাব্ষিত ওজবন 
নরা চপৌঁেরান।
 ► েরাইবে আবররা ওজন কমরান
 ► প্বত সপ্তরাবহ অন্তত 150 বমবনট শরারীবরক বরিয়রাকেরাপ করবত ররাকুন

ওজি করারল:
 ► টাইপ 2 ডায়ারেটিস প্নিররাধ করা ো নেলনবিি করা 
 ► ঘুবমর সমসযেরা, আর্থররাইটিস এেং অেসরাে প্শবমত কবর।
 ► আপনরার রতেেরাপ এেং চকরাবেবটেরবের মরাত্ররা হ্রাস কবর 

 ► বনবজর সম্ববধে ভরাবেরা অনভুে কররায়

আররা শেনশ সনরিয় হরল:
 ► টাইপ 2 ডায়ারেটিস প্নিররাধ করা ো নেলনবিি করা 
 ► আপনরাবক আবররা চেবশ শবতে চেবে 

 ► আপনরার ভরাবেরা ঘুম হবত সরাহরাযযে করবে।
 ► আপনরার স্মরণশবতে, ভরারসরামযে, এেং নমনীয়তরা উন্নত করবে 

 ► আপনরার চমজরাজ ভরাবেরা ররাবখ 

 ► আপনরার রতেেরাপ চকরাবেবটেরবের মরাত্ররা কমরায় 

 ► আপনরার হৃেবররাগ এেং চট্রাবকর ঝঁুবক কমরায় 

 ► আপনরার েঃুবচিন্তরা কমরায় 

 ► আপনরার চপশী ও হরাড়গুবে আবররা শবতেশরােী করুন 
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টাইপ 2 ডায়ারেটিস

যখন আপবন খরােরার খরান, আপনরার শরীর খরােরারবক চভবগে গ্লুবকরাজ নরামক এক ্রবনর শক্থ ররায় 
পবরণত হয়।

চয সে মরানবুষর মব্যে টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস চনই, তরাবের মব্যে ইন্বুেন নরামক একটি হরবমরান রবতের 
চরবক চকরাবষ শক্থ ররার প্বেবশ সরাহরাযযে কবর।

চয সে মরানবুষর টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস আবে, তরাবের শরীর ইন্বুেন ততবর কবর নরা েরা তরা সঠিকভরাবে 
েযেেহরার কবর নরা। তরাই চকরাবষ যরাওয়রার পবরেবত্থ  শক্থ ররা রবতে ততরী হবত ররাবক।  
এেং চকরাবষ পয্থরাপ্ত শবতে উৎপন্ন হয় নরা।

টাইপ 2 ডায়ারেটিস আপিার শরীরর এইসে ক্নি কররি পারর:

 z হরাট্থ  এেং রতেেরাবহর ষেবত করবত পরাবর যরা হৃেবররাগ করারণ হবত পরাবর
 z নরাভ্থ  ষেবত করবত পরাবর
 z বকডবন ষেবত করবত পরাবর, যরার ফবে বকডবন করাজ কররা েধে কবর  
বেবত পরাবর
 z চেরাখ, যরা অধেববের করারণ হবত পরাবর 

 z পরা, যরা অগেবছেবের করারণ হবত পরাবর
 z মরাবড়র ষেবত করবত পরাবর
 z বেক

আপিার টাইপ 2 ডায়ারেটিস হোর সম্ােিা শেনশ থারক যন্ আপনি:

 z ওজন চেবশ হয় (মরাত্ররাবতবরতে ওজন েরা চমেেহুেতরা)
 z অবনকষেণ েবস েরা শুবয় ররাবকন
 z টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস আরিরান্ত মরাতরাবপতরা েরা ভরাইবেরান ররাবক
 z যবে আপবন অযেরাবরিকরান অযেরাবমবরকরান, স্যেরাবনশ, স্রানীয় অযেরাবমবরকরান, েরা এবশয়রান 
অযেরাবমবরকরান
 z েয়স 45 েের েরা তদ্রু্্থ। এর করারণ েয়বসর সরাবর সরাবর মরানবুষর সবরিয় ররাকরার পবরমরাণ 
কবম যরায় ও তরাবের ওজন েরাবড়। বকন্তু টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিবসর প্রােভু্থ রাে অল্প েয়স্কবের 
মব্যেও েরাড়বে।
 z গভ্থ েতী ররাকরাকরােীন ডরায়রাবেটিস হবয়বেে (চজবটেবশরানরাে ডরায়রাবেটিস)
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আরার ছয়- রারসর লক্ষ্য 

কাযদেকলারপর লক্ষ্য

পবরর েয় মরাবস, আমরাবক প্বত সপ্তরাবহ আমরাবক মরাঝরাবর গবতবত অন্তত 150 বমবনবটর জনযে 
শরারীবরকভরাবে ততপর ররাকবত হবে।

ওজি নিয়ন্ত্রণ

আমরার ওজন ______ পরাউন্ড।

পররর ছয় রারস, আনর:

আমরার শরীবরর ওজবনর অন্তত _______ (5/6/7) শতরাংশ কমরাবেরা

অন্তত _______ পরাউন্ড কমরাবেরা

অন্তত _______ পরাউবন্ড চপৌঁেবেরা
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সংখষ্যার পনররপ্নক্রি ওজি করারিা

এই কম্থসূবের একটি েষেযে হবেরা আপনরার প্রারবম্ভক ওজবনর অন্তত 5 চরবক 7 শতরাংশ কমরাবনরা পবরর েয় 
মরাবস। উেরাহরণস্রূপ, আপনরার ওজন যবে হয় 200 পরাউন্ড, আপবন 10 চরবক 14 পরাউন্ড কমরাবেন। 
পবরর েটুি পৃষ্রার েরাট্থ  চেখরাবে কত পরাউন্ড আপনরাবক কমরাবত হবে যরাবত কবর আপবন আপনরার অবভষ্ট 
েবষেযে চপৌঁেবত পরাবরন। চসটি েযেেহরার করবত:

1. চয নীে কেরাবম চেখরা আবে “Wt” তরার উপবর আগেেু ররাখুন। এটি আপনরার প্রারবম্ভক ওজন। 
আপনরার আগেেু বনবে নরামরান যতষেণ নরা আপবন আপনরার েত্থ মরান ওজবনর সংখযেরাটি খুবঁজ পরান। 

2. আপনরার আগেেু ডরানবেবক সররান। আপনরার আগেেু চসই কেরাবম ররামরান চযখরাবন চেওয়রা আবে চসই 
শতরাংবশর সংখযেরা যরা আপবন কমরাবত েরান আপনরার প্রারবম্ভক ওজন চরবক (5%, 6%, অরেরা 7%)।

3. চসই সংখযেরাটি চেখুন চযবেবক আপনরার আগেেু বনবে্থশ করবে। চসটিই হবেরা কত পরাউন্ড আপনরাবক 
কমরাবত হবে যরাবত কবর আপবন আপনরার অবভষ্ট েবষেযে চপৌঁেবত পরাবরন।
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Wt 5% 6% 7% Wt 5% 6% 7% Wt 5% 6% 7% Wt 5% 6% 7%
130 7 8 9 166 8 10 12 202 10 12 14 238 12 14 17
131 7 8 9 167 8 10 12 203 10 12 14 239 12 14 17
132 7 8 9 168 8 10 12 204 10 12 14 240 12 14 17
133 7 8 9 169 8 10 12 205 10 12 14 241 12 14 17
134 7 8 9 170 9 10 12 206 10 12 14 242 12 15 17
135 7 8 9 171 9 10 12 207 10 12 14 243 12 15 17
136 7 8 10 172 9 10 12 208 10 12 15 244 12 15 17
137 7 8 10 173 9 10 12 209 10 13 15 245 12 15 17
138 7 8 10 174 9 10 12 210 11 13 15 246 12 15 17
139 7 8 10 175 9 11 12 211 11 13 15 247 12 15 17
140 7 8 10 176 9 11 12 212 11 13 15 248 12 15 17
141 7 8 10 177 9 11 12 213 11 13 15 249 12 15 17
142 7 9 10 178 9 11 12 214 11 13 15 250 13 15 18
143 7 9 10 179 9 11 13 215 11 13 15 251 13 15 18
144 7 9 10 180 9 11 13 216 11 13 15 252 13 15 18
145 7 9 10 181 9 11 13 217 11 13 15 253 13 15 18
146 7 9 10 182 9 11 13 218 11 13 15 254 13 15 18
147 7 9 10 183 9 11 13 219 11 13 15 255 13 15 18
148 7 9 10 184 9 11 13 220 11 13 15 256 13 15 18
149 7 9 10 185 9 11 13 221 11 13 15 257 13 15 18
150 8 9 11 186 9 11 13 222 11 13 16 258 13 15 18
151 8 9 11 187 9 11 13 223 11 13 16 259 13 16 18
152 8 9 11 188 9 11 13 224 11 13 16 260 13 16 18
153 8 9 11 189 9 11 13 225 11 14 16 261 13 16 18
154 8 9 11 190 10 11 13 226 11 14 16 262 13 16 18
155 8 9 11 191 10 11 13 227 11 14 16 263 13 16 18
156 8 9 11 192 10 12 13 228 11 14 16 264 13 16 18
157 8 9 11 193 10 12 14 229 11 14 16 265 13 16 19
158 8 9 11 194 10 12 14 230 12 14 16 266 13 16 19
159 8 10 11 195 10 12 14 231 12 14 16 267 13 16 19
160 8 10 11 196 10 12 14 232 12 14 16 268 13 16 19
161 8 10 11 197 10 12 14 233 12 14 16 269 13 16 19
162 8 10 11 198 10 12 14 234 12 14 16 270 14 16 19
163 8 10 11 199 10 12 14 235 12 14 16 271 14 16 19
164 8 10 11 200 10 12 14 236 12 14 17 272 14 16 19
165 8 10 12 201 10 12 14 237 12 14 17 273 14 16 19

সংখষ্যার পনররপ্নক্রি ওজি করারিা
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Wt 5% 6% 7% Wt 5% 6% 7% Wt 5% 6% 7% Wt 5% 6% 7%
274 14 16 19 310 16 19 22 346 17 21 24 382 19 23 27
275 14 17 19 311 16 19 22 347 17 21 24 383 19 23 27
276 14 17 19 312 16 19 22 348 17 21 24 384 19 23 27
277 14 17 19 313 16 19 22 349 17 21 24 385 19 23 27
278 14 17 19 314 16 19 22 350 18 21 25 386 19 23 27
279 14 17 20 315 16 19 22 351 18 21 25 387 19 23 27
280 14 17 20 316 16 19 22 352 18 21 25 388 19 23 27
281 14 17 20 317 16 19 22 353 18 21 25 389 19 23 27
282 14 17 20 318 16 19 22 354 18 21 25 390 20 23 27
283 14 17 20 319 16 19 22 355 18 21 25 391 20 23 27
284 14 17 20 320 16 19 22 356 18 21 25 392 20 24 27
285 14 17 20 321 16 19 22 357 18 21 25 393 20 24 28
286 14 17 20 322 16 19 23 358 18 21 25 394 20 24 28
287 14 17 20 323 16 19 23 359 18 22 25 395 20 24 28
288 14 17 20 324 16 19 23 360 18 22 25 396 20 24 28
289 14 17 20 325 16 20 23 361 18 22 25 397 20 24 28
290 15 17 20 326 16 20 23 362 18 22 25 398 20 24 28
291 15 17 20 327 16 20 23 363 18 22 25 399 20 24 28
292 15 18 20 328 16 20 23 364 18 22 25 400 20 24 28
293 15 18 21 329 16 20 23 365 18 22 26 401 20 24 28
294 15 18 21 330 17 20 23 366 18 22 26 402 20 24 28
295 15 18 21 331 17 20 23 367 18 22 26 403 20 24 28
296 15 18 21 332 17 20 23 368 18 22 26 404 20 24 28
297 15 18 21 333 17 20 23 369 18 22 26 405 20 24 28
298 15 18 21 334 17 20 23 370 19 22 26 406 20 24 28
299 15 18 21 335 17 20 23 371 19 22 26 407 20 24 28
300 15 18 21 336 17 20 24 372 19 22 26 408 20 24 29
301 15 18 21 337 17 20 24 373 19 22 26 409 20 25 29
302 15 18 21 338 17 20 24 374 19 22 26 410 21 25 29
303 15 18 21 339 17 20 24 375 19 23 26 411 21 25 29
304 15 18 21 340 17 20 24 376 19 23 26 412 21 25 29
305 15 18 21 341 17 20 24 377 19 23 26 413 21 25 29
306 15 18 21 342 17 21 24 378 19 23 26 414 21 25 29
307 15 18 21 343 17 21 24 379 19 23 27 415 21 25 29
308 15 18 22 344 17 21 24 380 19 23 27 416 21 25 29
309 15 19 22 345 17 21 24 381 19 23 27 417 21 25 29

সংখষ্যার পনররপ্নক্রি ওজি করারিা





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

Prevent T2 এর জি্য সনরিয় হহাি



2অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা: Prevent T2 এর জি্য সনরিয় হহাি

হসশরির মলূ লক্্য

শারীররকভাবে সররিয় থাকবে তা আপনাবক টাইপ 2 ডায়াবেটিস প্ররতবরাধ করবত অথো রেেরবিত 
করবত সাহায্য করবত পাবর। 

এই হসশরি আমরা হেসকল নিষয় নিরয় কথা িলি:

 z শারীররকভাবে তৎপর হওয়ার রকছু সুরেধা
 z শারীররকভাবে তৎপর হওয়ার রকছু উপায়

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি!  

পরামশদে: 
 ✓ এই সপ্াবহ আবরকটু বেশী শারীররকভাবে তৎপর  
থাকার বেষ্া করুন।

 ✓ রেরভন্ন ধরবনর কায্যকোবপর বেষ্া করুন। আপরন  
রনরচিতভাবে এমন রকছু পাবেন যা আপনাবক  
আনন্দ বেবে।

 



3অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা: Prevent T2 এর জি্য সনরিয় হহাি

নতওর কানহিী

টাইপ 2 ডায়াবেটিবসর ঝঁুরক আবছ রতওর। তার রেরকৎসক তাবক 20 পাউন্ড ওজন কমাবত েবেবছন এেং 
সপ্াবহ অন্তত 150 রমরনট কাজ করার কথা েবেবছন।

রতও ও তার স্তীর পােঁ সন্তান আবছ। োচ্াবের সেকটি বেোধূো কবর এেং রতও তাবেরবক রনবয় রেরভন্ন 
অনষু্াবন অবনক সময় কাটায়।

রতও রনবজও ফুে টাইম কাবজ যুক্ত। সপ্াহাবন্ত, বস পাট্য -টাইম কবর। যেন তার কাজ থাবক না হাবত সময় 
থাবক থাবক তেন টিরভবত োবকেটেে বেেবত ভাবোোবস বস, রকন্তু েুে কমই বস োবকেটেে বেবে। বস 
েবস প্রেুর সময় কাটায়।

রতও শারীররকভাবে তৎপর থাকার রকছু উপায় েুজঁবছ:

 z োচ্াবের ব্াট্য স ইবভবটের সময় বস সাইডোইন ধবর হাঁবট।
 z এছাড়াও প্ররতরেন োঞ্চ বরেবকর সময় বস তার েনু্র  
সবগে হাবঁট।
 z টিরভ বেোর েেবে বস তার োচ্াবের সবগে োবকেটেে 
বেবে।
 z বস রেবটের েেবে রসরঁড় ে্যেহার কবর।

যবতা সময় যাবছে রতও আবরা বেশী শারীররকভবে সররিয় হবয়বছ। 
আজকাে বস সপ্াবহ অন্তত 150 রমরনট কবর সররিয় কায্যকোপ 
কবর। তার ওজন কমবছ। ব্াড সুগার কমবছ। আবগর বথবক ভাবো 
ঘুম হবছে। এছাড়া, বস শারীররকভাবে তৎপর হওয়ার আবগ যা 
এনারজ্য  রছে এেন তার এনারজ্য  আবরা বেশী।
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শারীনরকভারি তৎপর হওয়ার উপায়

শারীররকভাবে তৎপর হওয়ার অবনক উপায় আবছ। আপরন রনরচিতভাবে এমন রকছু 
পাবেন যা আপনার ভাবো োবগ। এোবন রকছু আইরডয়া রবয়বছ।

1. আপরন েইবয়র ছয় পাতা পড়ার পর, উবে একটু হাঁটাহাটি করুন।

2. আপনার রপ্রয় গাবনর তাবেতাবে নােুন। 

3. আপনার সন্তান ো নারত/নাতরনবের বেোধূোর অনষু্াবনর সাইডোইবন 
বেৌঁড়ান। 

4. প্ররতরেন আপনার সন্তানবের সবগে ো বপাব্্যর সবগে 15 বথবক 30 রমরনট 
কবর বেেনু। 

5. ররেোর গারড় রনবয় না বেরড়বয় হাঁটুন। 

6. যেন রকছু েোর থাবক মবতা রে্য় থাবক তেন বেৌড়ান ো হাঁটুন। 

7. সররিয় থাকবেন এমন অভ্যাস করবত শুরু করুন বযমন োইরকং 
ও হাইরকং। 

8. পররোবরর সবগে ো আপনার রডনার করার পর অল্প হাঁটাহাটি করুন।

9. বপবডারমটার রেবয় আপনার পেবষেপ ট্্যাক করুন। প্ররতরেন 10,000 ো 
তার বেশী পেবষেপ হাঁটুন। 

10. বফাবন কথা েোর সময় হাঁটাহাটি করুন। 

11. বকনাকাটা করার সময় সররিয়ভাবে হাঁটুন। 

12. এসক্যাোটবরর মাধ্যবম উপর ও নীে করার েেবে রসরঁড় বভবগে উেুন। 

13. প্ররতরেন আপনার কুকুর রনবয় হাঁটবত যান। 

14. টিরভ বেোর সময় রেজ্াপবনর সময় োঁরড়বয় হাঁটােো করুন ো টুরকটারক 
কাজ করুন। 

শারীররকভাবে তৎপর হওয়ার জন্য আপরন রকভাবে প্্যান করবেন?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

সতূ্র: American College of Sports Medicine (আবমররকান কবেজ অফ ব্াট্য স বমরডরসন)  
(https://www.acsm.org/docs/brochures/reducing-sedentary-behaviors-sitting-less-and-moving-more.pdf) 
এেং Heart Foundation (হাট্য  ফাউবন্ডশন) 
(https://heartfoundation.org.au/images/uploads/publications/PA-Sitting-Less-Adults.pdf)
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আপনি নক শারীনরকভারি তৎপর হওয়ার জি্য প্রস্তুত?

আপনার জন্য বযটি সঠিক বসটিবত রেেরৃতটিবত টিক রেন। আপরন যরে এক ো 
একারধক আইবটবম টিক বেন তাহবে রনরচিতভাবে শারীররকভাবে তৎপর হওয়ার 
আবগ আপনার স্াস্্যবসো প্রোনকারীবক বেোন।

 � আমার েয়স 50 এর বেশী এেং েীঘ্যরেন ধবর শারীররকভাবে তৎপর না। আরম 
েুে শারীররকভাবে তৎপর হওয়ার পররকল্পনা কররছ। 

 � আরম গভ্য েতী। আমার স্াস্্যবসো প্রোনকারী আমাবক শারীররকভাবে তৎপর 
হওয়ার সেজু সংবকত বেনরন। 

 � অল্পস্ল্প সররিয় হবত বগবেও আমার েুে শ্াসকষ্ হয়। 

 � আমার স্স্্য সমস্যা ো অন্য সমস্যা আবছ যা এোবন তরেকাভুক্ত বনই, আরম 
সররিয় হবত বগবে এই সমস্যার রেবক নজর রেবত হবে। 

 � আমার হাবট্য র সমস্যা আবছ। আমার স্াস্্যবসো প্রোনকারী আমার কায্যকোবপর 
উপর নজর রােবত োন। 

 � আমার হাবড়র ো জবয়বটের সমস্যা আবছ যার কারবে দ্রুত হাঁটবত আমার অসুরেধা হয়। 

 � আমার েবুক ে্যথা আবছ। গত মাস বথবক এটি শুরু হবয়বছ। 

 � মাথা ঘুরবে আরম অজ্ান হবয় যায় ো পবড় যায়। 

 � ে্যায়াম করার সময় ো তার পবর, প্রায়ই আমার ঘাড়, োম কাবঁধ, ো হাবত 
ে্যাথা কবর। 

 � আমার স্াস্্যবসো প্রোনকারী োন বয আরম উচ্ রক্তোপ ো হাবট্য র সমস্যার জন্য 
ও্ুধ রনই। 

সতূ্র: American Heart Association (আবমররকান হাট্য  অ্যাবসারসবয়শন)  
(http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@mwa/documents/downloadable/ucm_432990.pdf)



6অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা: Prevent T2 এর জি্য সনরিয় হহাি

শারীনরকভারি তৎপর থাকুি, নিরাপ্ থাকুি

যরে আপরন আঘাত পান, তাহবে আপনাবক শারীররকভাবে তৎপর থাকা বথবক রেররত রনবত হবত 
পাবর। রনরাপবে ে্যায়াম করার এইসে পরামশ্য অনসুরে করুন।

1. আপরন শারীররকভাবে তৎপর থাকার জন্য প্রস্তুত রকনা তা আপনার স্াস্্যবসো 
প্রোনকারীবক রজজ্াসা করুন। (5 নং পাতায় “আপরন শারীররকভাবে তৎপর হওয়ার জন্য 
প্রস্তুত” বেেুন।)

2. কায্যকোবপর জন্য বপাশাক। সঠিক জবুতা ও বপাশাক পররধান কবরন। প্রবয়াজন মবতা 
রনরাপত্ার সরঞ্াম ে্যেহার করুন। 

3. ে্যায়াবমর আবগ, ে্যায়াবমর সময় এেং ে্যায়াবমর পর পারন/জে পান করুন। 

4. আপনার শরীর রক োইবছ তা েঝুুন। যরে আপরন েুে ক্ান্ত, অসুস্ বোধ কবরন ো জ্ান 
হারান ো আপনার বগবঁট ে্যাথা হয় তাহবে গরত কমান ো থামান। 

5. রমরেবয় রমরশবয় করুন। রেরভন্ন রকবমর কায্যকোপ করুন। এইভাবে করবে আপনার 
শরীবরর বকাবনা একটি অংশ টান োগবে না। 

6. ধীবর ধীবর শুরু করুন। যরে আপরন েুে বেশী প্ররশষেে বনন ো েুে ঘন ঘন বনন 
তাহবে আপনার আঘাত োগবত পাবর। ধীবর ধীবর গরত োড়াবনার বেষ্া করুন। 

7. ে্যায়াবমর আবগ ওয়াম্য-আপ কবর রনন। ে্যায়াম করার পর রেশ্াম রনন। প্ররতটির জন্য 
5 বথবক 10 রমরনট সময় রনন। 

8. বেেুন। সােধান থাকুন যাবত বহাঁেট না োন ো বকাবনা রকছুর সবগে ধাক্া না োন। 

9. আেহাওয়া অনসুাবর কাজ করুন। োইবর েুে গরম ো োন্ডা থাকবে রভতবর  
ে্যায়াম করুন। যরে আপনার েুে বেশী গরম োবগ তাহবে আপনার মাথাে্যাথা  
হবত পাবর ো হৃে্ন্দন বে বড় বযবত পাবর। আপনার মাথা ঘুরবত পাবর, আপনার 
বপবট সমস্যা হবত পাবর ো জ্ান হারাবত পাবরন। 

10. শরক্তর প্ররশষেবের সময় ভাবো কবর সংগঠিত করুন। 

সতূ্র: National Institute of Aging/National Institutes of Health: Staying Safe During Exercise and Physical Activity 
(ন্যাশনাে ইনরটিটিউট অে এরজং/ন্যাশনাে ইনরটিটিউট অে বহেথ: ে্যায়াম এেং শারীররক কম্যকাবডের সময় রনরাপে থাকুন) 
(https://go4life.nia.nih.gov/sites/default/files/StayingSafe.pdf) 
Harvard Health Publications (http://www.health.harvard.edu/healthbeat/10-tips-for-exercising-safely)
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নকভারি চ্যারলঞ্জগুনল সামলারিি

শারীররকভাবে তৎপর হওয়া ে্যাবেরঞ্ং হবত পাবর। এোবন রকছু সাধারে ে্যাবেঞ্ বেওয়া হবো এেং তা 
সামোোর রকছু উপায়। “কাটিবয় ওোর অন্যান্য উপায়” কোবম আপনার রনবজর আইরডয়া রেেুন। 
আপরন বযসে আইরডয়া বেষ্া কবরবছন বসগুরেবত টিক রেন।

চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

িাইররর অিস্া 
খুি গরম, ঠান্া 
িা আর্দে ।

 � রভতবর ে্যায়াম করুন।

 � আেহাওয়া অনযুায়ী বপাশাক পরুন।

 � গরম আেহাওয়ায় সাঁতার কাটুন।

 � _____________

 � _____________

 � ________________

আমার কারে 
সময় হিই।

হেরকারিা সমরয় সসু্ থাকরত:

 � আপনার 150 রমরনট এর েবন্ড ভাগ কবর রনন।

 � আপরন বযোবন োন তার অবনক েবূর আপনার গারড় 
পাক্য  করুক।

 � োস ো বট্ন বথবক এক টিপ আবগ বনবম পরুন। োরক 
পথ টুকু বহঁবট েেনু।

 � রেবটের েেবে রসরঁড় ে্যেহার করুন।

 � একটি রফটবনস অ্যাপ ে্যেহার করুন।

িাসায় সসু্ থাকরত:

 � আপনার কুকুর রনবয় েটপবট হাঁটুন। 

 � আপনার বমবঝ েটপট কবর ঝাঁট রেন ো েতা রেবয় 
মছুুন।

 � েটপবট আপনার গারড় পররষ্ার করুন।

 � টিরভ বেোর সময় ব্রেে করুন রসট-আপ করুন ো 
রনচিে সাইবকবে প্যাবডে করুন।

 � আপনার েনটি ছাঁটুন। ো পাতা বছঁবট রেন।

 � সেরজ ো ফুবের োগাবনর জন্য গাছ পুতুঁন এেং তার 
পররেয্যা করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________
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চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

আমার কারে 
সময় হিই।

কমদেস্রল সসু্ থাকরত:

 � করফ বরেক ো োঞ্চ বরেবকর সময় একটু হাঁটাহাঁটি করুন। 
আপনার বকাবনা েনু্বক আপনার সবগে বযবত েেনু।

 � কম্যস্বে ে্যায়াবমর বকাবনা কম্যসূরে থাকবে বসটিবত 
অংশ রনন। 

 � কাছাকারছ বকান রজবম বযাগ রেন। কম্যস্বে যাওয়ার 
আবগ ো পবর বভবগে বভবগে যাত্া করুন ো োঞ্চ বরেবকর 
সময়।

 � অরফবসর সটেেে টিবম ো ওয়ারকং গ্রুবপ বযাগোন 
করুন।

 � োসার অন্য প্রাবন্ত থাকা একটি করপ বমরশন ে্যেহার 
করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আমার নশশু 
পনরচেদো হিই।

 � আপনার োচ্াবের সবগে শারীররকভাবে তৎপর থাকুন।

 � বকাবনা েনু্র সবগে রশশু পররেয্যার েেোেেরে করুন।

 � আপনার েনু্ ো পররোরবক আপনাবক সাহায্য করবত 
েেনু।

 � রজবমর রশশু পররেয্যা ে্যেহার করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আমার হকারিা 
গানি হিই।

 � আপনার োসায় ো এোকায় ে্যায়াম করুন।  � _____________

 � _____________

 � _____________

আনম অপ্রস্তুত 
হনছি।

 � আপনার োসায় ে্যায়াম করুন।

 � আপনার েনু্র সবগে ে্যায়াম করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আমার এলাকা  
নিরাপ্ িয়।

 � আপনার োসায় ে্যায়াম করুন।

 � রজবম ো করমউরনটি বসটোবর ে্যায়াম করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

নকভারি চ্যারলঞ্জগুনল সামলারিি
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চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

এর খরচ খুি 
হিশী।

 � রেনামবূে্য করা যায় এমন ররিয়াকোবপ জরড়ত থাকুন 
বযমন হাঁটা।

 � শরীরেে্য ার কাপড় এেং সরঞ্াম রকননু বসবে।

 � পাোগাবর ো করমউরনটি বসটোবর রেনামবূে্য সুস্াবস্্যর 
ক্াবসর বোঁজ করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

এটা নিরক্তকর।  � নােুন।

 � আপনার োচ্ার সবগে বেেনু।

 � আপনার েনু্র সবগে ে্যায়াম করুন।

 � একটি রফটবনস অ্যাপ ে্যেহার করুন। 

 � আপরন শারীররকভাবে তৎপর থাকার সময় গান শুননু, 
টিরভ বেেুন ো বফাবন কথা েেনু। 

 � আপনার পছবন্দর রকছু না পাওয়া পয্যন্ত বেষ্া কবর যান।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

খুি েন্ত্রণা্ায়ক 
িা ক্ানতি্ায়ক।

 � আপনার জন্য বকান কায্যকোপ সঠিক তা জানবত 
আপনার স্াস্্যবসো প্রোনকারীবক রজজ্াসা করুন।

 � ে্যায়াম করার রনরাপত্া (পরেততী রেরেপত্ বেেুন)।

 � যেন আপনার সেবেবয় বেশী এনারজ্য  থাবক তেন 
ে্যায়াম করুন।

 � আবতে আবতে হাঁটুন ো সাঁতার কাটুন।

 � বযাগা করুন ো তাই রে করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

এটা আমার চুল 
খারাপ করর 
ন্রয়রে।

 � োন্ডা জায়গায় ে্যায়াম করুন।

 � নতুন বহয়ার বপ্রাডাক্ট ও টিাইে কবর বেেুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

নকভারি চ্যারলঞ্জগুনল সামলারিি





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

আপিার নরিয়াকলাপ ট্র্াক করুি
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সেশরির মলূ লক্র্

আপনার কার্যকলাপপর সময়সীমা ট্র্াক করপল তা আপনাপক টাইপ 2 ডায়াপেটিস 
প্রততপরাধ করপত অথো তেলতবিত করপত সাহারর্ করপত পাপর। 

এই সেশরি আমরা সেেকল নিষয় নিরয় কথা িলি:
 z ট্র্াক করার উপদেশর্
 z তকভাপে আপনার কার্যকলাপপর উপর নজর রাখপেন

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি! 

পরামশদে: 
 ✓ প্রতততিন আপনার কার্যকলাপপর সময় ট্র্াক করপত আপনার 
তিটপনস লগটি ের্েহার করুন। 

 ✓ প্রততটি সসশপনর শুরুপত এটা আমাপক সিখান।

 ✓ অন্তত একটি মধর্ম গততর তরিয়াকলাপ ট্র্াক করুন। এর মাপন  
হল এই সর আপতন এর মাধর্পম কথা েলপত পাপরন তকন্তু গাইপত 
পারপেন না।

 ✓ প্রতততিপনর কার্যকলাপ সরমন ঘর সমাছা ও লপন লতাপাতা থাকপল 
তা ছাঁটুন।
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নকভারি আপিার কােদেকলারপর উপর িজর রাখরিি

আপিার কােদেকলাপ েময়েনূি নিরদোরণ করার উপায়:

 z ঘতি
 z সটতেল ঘতি
 z টাইমার
 z তিটপনস ট্র্াকার
 z স্াট্য পিাপনর অর্াপ
 z কতপিউটাপরর অর্াপ

আপিার কােদেকলারপর েময় সরকরদে  করার উপায়:

 z স্াইরাল সনাটেকু
 z স্রেডশীট 

 z তিটপনস ট্র্াকার
 z স্াট্য পিাপনর অর্াপ
 z কতপিউটাপরর অর্াপ
 z কন্ঠ সরকতড্য িং

পনররশরষ, আপনি আপিার নিটরিে লরে আপিার কােদেকলারপর 
েময় সরকরদে  কররত িাইরিি।
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নকভারি ির্ারলঞ্জগুনল োমলারিি 

আপনার কার্যকলাপ ট্র্াক করা চর্াপলত্জিং হপত পাপর। এখাপন তকছু সাধারণ চর্াপল্জ সিওয়া হপলা এেিং 
তা সামলাোর তকছু উপায়। “কাটিপয় ওঠার অনর্ানর্ উপায়” কলাপম আপনার তনপজর আইতডয়া 
তলখুন। আপতন সরসে আইতডয়া সচষ্া কপরপছন সসগুতলপত টিক তিন।

ির্ারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার অির্াির্ উপায়

আনম খুিই ির্স্ত।  � ট্র্াক করার জনর্ সময় োর করুন।

 � সকন আপতন ট্র্াক করপছন তা মপন রাখুন—আপনার 
টাইপ 2 ডায়াপেটিপসর ঝঁুতক রপয়পছ!

 � ________________

 � _________________

 � ________________

আমার পড়রত 
এিং নলখরত 
েমের্া হরছে।

 � স্াট্য পিান ো অনর্ তডভাইপসর মাধর্পম আপনার ভপয়স 
সরকড্য  করুন। 

 � আপনার তিটপনস লপগ আপনার কার্যকলাপপর সময় 
তলখপত আপনার সকাচ, েনু্পির ো পতরোপরর 
সিসর্পিরপক সাহারর্ করপত েলনু। 

 � ________________

 � _________________

 � ________________

 � ________________

আনম ভুরল 
োনছে।

 � আপনার প্রতততিপনর রুটিপনর অিংশ ট্র্াক করুন।

 � আপনার সিাপন ো কতপিউটাপর একটি তরমাইন্ার তিপয় 
রাখুন!

 � টাইমার সসট করুন।

 � আপতন সিখপত পাপেন এমন জায়গায় সনাট সছপি তিন।

 � েনু্ ও পতরোরপক েলনু আপনাপক মপন কতরপয় তিপত।

 � ________________

 � _________________

 � ________________

 � ________________

 � ________________

আমার ট্র্াক 
কররত ভারলা 
লারে িা।

 � আপনার িলািল সিয়াপল ো অনলাইপন সপাস্ট করুন।

 � আপনার কার্যকলাপপর লপষ্র্ সপৌঁছাপনার জনর্ তনপজপক 
সছাটখাপটা (খাির্-নয়-এমন) পুরস্ার তিন।

 � একজন েনু্র সাপথ প্রততপরাতগতা করুন। সিখুন সক 
সেশীষ্ণ কার্যকলাপপ রুক্ত থাকপত পাপরন। 

 � স্াট্য পিান ও কতপিউটাপরর অর্াপ তিপয় সচষ্া করুন।

 � ________________

 � _________________

 � ________________

 � ________________

 � ________________
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Prevent T2 এর জি্য ভার�া খাবার খাি
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সেশরির ম�ূ নবষয়গুন�

ভাল�া খাবার টাইপ ২ ডায়ালবটিস প্রতিলরাধ বা তব�তবিি করলি সাহায্য কলর।

এই সেশরি আমরা আর�াচিা করব:

 z তক কলর স্াস্্যকর খাবার খাওয়া যায়
 z তকভালব স্াস্্যকর খাদ্য তিতর করা যায়
 z প্রতিটি খাদ্যলরেণীর উপাদানগুত� 

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি! 

পরামশদে: 
 ✓ আমরা ঔষতধ গাছ, মশ�া, ল�বরু রস, এবং কম-ফ্যালটর লরেতসং  
ব্যবহার করলি পাতর যালি সবতির স্াদ আলরা ভাল�া হয়।

 ✓ আঁশযুক্ত খাবার এবং পাতন দ্ারা পাকস্�ী পূণ্ণ করুন।

 ✓ বনু্-বান্ব ও পতরবালরর সালে স্াস্্যকর খাবার লকনাকাটা করুন, 
রান্া করুন এবং খাবার খান।

মরি রাখরত হরব:

এমন খাবার তনব্ণাচন করুন যা: 
 z কম ক্যা�তর, ফ্যাট, এবং তচতন কম যুক্ত আলছ
 z লবতশ আঁশ এবং পাতনযুক্ত
 z তভটাতমন, খতনি পদাে্ণ এবং লপ্রাটিলন পতরপূণ্ণ 

এমন খাবার পতরহার করুন করুন যালি: 

 z ক্যাল�াতর, ফ্যাট, তচতন লবশী
 z ফাইবার ও পাতন কম আলছ
 z কম মাত্ায় তভটাতমন, খতনি পদাে্ণ এবং লপ্রাটিন আলছ
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একটি স্াস্্যকর খাবার

 

আপনি ততনর কররত চাইরবি

 � আপনার ললেলটর অলধ্ণকটা হ� স্াচ্ণ তবহীন সবতি (লযমন ব্রলকাত�, ল�টুস, লগা�মতরচ) 

 � আপনার ললেলটর এক-চিুে্ণাংশ শস্য এবং স্াচ্ণ যুক্ত খাদ্য (লযমন আ�,ু ওটতম�)

 � ললেলটর বাতক এক চিুে্ণাংশ হ� লপ্রাটিন িািীয় খাবার (লযমন মরুতগ মাংস, ফ্যাটহীন মাংস, মাছ)

এছাড়াও আপনি নিরত পাররি: 

 � অল্প পতরমালন লডয়াতর (1 কাপ তকিম তমল্ক)

 � অল্প পতরমালন ফ� (একটি আলপ�, অলধ্ণকটি ক�া, ½ কাপ লবতর)

 � একটি পানীয় যালি কম ক্যা�তর আলছ বা যা ক্যা�তরতবহীন (পাতন/ি�, স্াক্ণ ত�ং ওয়াটার,  
তচতন ছাড়া কতফ)

লডয়াতর- 
1 কাপ তকিম তমল্ক

ফ�- 
1 টি আলপ�

লপ্রাটিন খাদ্য- 
মরুতগ

শস্য এবং স্াচ্ণ  
িািীয় খাদ্য- 
আ�ু

স্াচ্ণ -তবহীন
সবতি- 
স্যা�াড

পানীয়- 
পাতন/ি�



4অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা: Prevent T2 এর জি্য ভার�াভারে খাি

আপিার সলেট ততনর করুি

প্রতিটি �াইলন সঠিক খাদ্য গ্রুলপর সংখ্যা ত�খুন। একটি স্াস্্যকর খাদ্য তিতর 
করুন এমন খাদ্যবস্তু িাত�কাভুক্ত কলর যা আপতন পছন্দ কলরন। এ সবিলন্ 
ধারণা লপলি পৃষ্া 5-7 এ “লবলছ লনওয়ার খাদ্য” ব্যবহার করলি পালরন।

খাবাররর গ্রুপগুন�
 1. স্াচ্ণ -তবহীন সবতি
 2. শস্য এবং স্াচ্ণ  িািীয় খাদ্য
 3. লপ্রাটিন খাদ্য
 4. লডয়াতরিাি খাদ্য
 5. ফ�
 6. পানীয়
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সবরছ সিওয়ার খা্্য

স্াচদে -নবহীি েবনজ:

 � অ্যাসপাগ্ণাস
 � ব্রলকাত� 

 � বাঁধাকতপ
 � গাির
 � লসল�রী
 � শসা
 � পািাও�া সবতি
 � মাসরুম
 � লপয়ঁাি
 � লগা�মতরচ
 � টম্যালটা
 � আপনার পছন্দসই:

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

উৎস: CDC, ADA

শে্য এবং স্াচদে  জাতীয় খা্্য:

 � 100% ভুট্ার লটাটি্ণ �া
 � 100% লগাটা দানার খাদ্যশস্য
 � 100% সমূ্ণ্ণ গলমর রুটি
 � কাল�া তবন
 � বাদামী চা�
 � ভুট্া
 � সবিু লমাটর
 � মসুর ডা�
 � ওটতম�
 � পপকন্ণ
 � আ�ু
 � কুমলড়া
 � রাঙ্া আ�ু
 � আপনার পছন্দসই:

____________________________ 

____________________________ 

____________________________
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সবরছ সিওয়ার খা্্য

উৎস: CDC, ADA

 
স্াটিি খা্্য: 

 � তডম (তকন্তু কুসুম সীতমি করুন)

 � মাছ এবং সামতুরিক খাদ্য (মাগুর মাছ,  
কডমাছ, তচংতড়)

 � ফ্যাটতবহীন মাংস (ফ্যাটতবহীন গ্াউন্ড 
তবফ, চামড়াতবহীন মরুতগ এবং টাতক্ণ , 
শুওলরর কটিলদশ)

 � বাদাম, (সীতমি করুন কারণ এলি উচ্চ 
মাত্ায় ফ্যাট আলছ)

 � আপনার পছন্দসই:

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

সেয়ানরজাত খা্্য:

 � কম-ফ্যালটর তচি
 � সাধারণ কম-ফ্যালটর সয় বা আমন্ড দধু
 � সাধারণ ফ্যাটহীন না কম-ফ্যালটর দই
 � তকিম বা কম-ফ্যালটর দধু
 � আপনার পছন্দসই:

____________________________ 

____________________________ 

____________________________
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পািীয়:

 � তচতন ছাড়া কতফ
 � স্াক্ণ ত�ং ওয়াটার (লসাডা পাতন/ি�)

 � তচতন ছাড়া চা
 � পাতন/ি�
 � আপনার পছন্দসই:

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

উৎস: CDC, ADA

ফ�:

 � আলপ�
 � লখাবাতন
 � ব্লুলবতর
 � িাতরখ
 � আঙুর ফ�
 � আঙুর
 � কম�াল�বু
 � স্ট্রলবতর
 � আপনার পছন্দসই:

____________________________ 

____________________________ 

____________________________

সবরছ সিওয়ার খা্্য
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েীনমত করার খা্্য

নমনটি খা্্য:

 � ক্যাতন্ড
 � কুতক
 � ভুট্ার তসরাপ
 � মধু
 � আইস তরিম
 � গুড়
 � প্রতরিয়ািাি টুতকটাতক খাদ্য
 � তচতন
 � অন্যান্য উদাহরণ:

____________________________ 

____________________________ 

____________________________

ফ্যাটজাত খা্্য:

 � মাখন
 � কৃতম স্যা�াড লরেতসং
 � ছাকা লিল� ভািা (লরেঞ্চ রোই)

 � ফ্যাটযুক্ত মাংস (লবকন, লবা�না, সাধারণ 
গ্াউন্ড তবফ)

 � সমূ্ণ্ণ-ফ্যালটর তচি
 � ফ্যাট
 � সংতষিপ্তকরণ
 � লহা� তমল্ক
 � অন্যান্য উদাহরণ:

____________________________ 

____________________________ 

____________________________
উৎস: CDC, ADA
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নকভারব চ্যার�ঞ্জগুন� োম�ারবি

স্াস্্যকরভালব লকনাকাটা করা, এবং ভাল�া খাওয়া চ্যাল�ত্জং হলি পালর। এখালন তকছু সাধারণ চ্যাল�্জ লদওয়া 
হল�া এবং িা সাম�াবার তকছু উপায়। “কাটিলয় ওঠার অন্যান্য উপায়” ক�ালম আপনার তনলির আইতডয়া 
ত�খুন। আপতন লযসব আইতডয়া লচষ্া কলরলছন লসগুত�লি টিক তদন। 

চ্যার�ঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

এইভারব 
সকিাকাটা করার  
খরচ অরিক|

 � কুপন ব্যবহার করুন।
 � লবতশ পতরমালন তকননু।
 � লসল� তিতনসপত্ তকননু।
 � আপনার তনলির সবতি এবং ফ� ফ�ান।
 � িমালনা সবতি এবং ফ� তকননু।
 � মরশুতম সবতি এবং ফ� তকননু।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

এইভারব 
সকিাকাটাএবং 
রান্া করর�তা 
অরিক সবনশ েময় 
নিরয় সিই|

োধারণত েময় বাঁচারত:

 � আলরা লবতশ সংগঠিি হন।
 � পতরবার এবং বনু্লদর ব�নু আপনালক সাহায্য 
করলি কাি লশষ করার িন্য।

 � আপনার তশশুলদর আপনার সালে তনন মতুদর 
লদাকালন এবং লসটি একটি মিাদার সফলর 
পতরবতি্ণ ি করুন।

স্াস্্যকর খাবাররর জি্য সকিাকাটা করার 
েময় বার করুি:

 � সপ্তাহালতে লকনাকাটা করুন।
 � লবতশ পতরমালন লকনাকাটা করুন।
 � একটি িাত�কা তিতর করুন আপনার যা 
প্রলয়ািন িা সব আপতন তনলছেন িা তনতচিি 
করলি।

 � স্াস্্যকর সুতবধািনক বস্তু তকননু লযমন 
প্রাক-লধৌি স্যা�াড।

স্াস্্যকর খাবার রান্া করার েময় সবর কররত:
 � দ্রুি স্াস্্যকর খাবার রান্া করার খাদ্য 
প্রণা�ী খুিঁনু।

 � সকাল� কালির আলগ তকছু প্রস্তুতির কাি 
করুন।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________
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চ্যার�ঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

এই খাবাররর স্া্ 
আমার পছন্দ িয়|

 � আপনার পছন্দসই খাবারগুত� পতরবি্ণ ন 
করুন যালি লসগুত� আলরা স্াস্্যকর হয়। 

 � এমন তচি লবলছ তনন যা স্াদ লিারাল�া এবং 
ফ্যাট কম, লযমন পালম্ণতসয়ান এবং লফটা। 

 � ভাল�া মালনর তিতনস লবলছ তনন। 
 � তকছু বস্তু তনব্ণাচন করুন যালি অলনক স্াদ, 
বয়ন, গন্, এবং রঙ আলছ। 

 � সবিু তবন এবং ব্রলকাত� িািীয় সবতি 
হা�কাভালব রান্া করুন যালি লসগুত� সলিি 
এবং বণ্ণময় োলক। 

 � গাছড়া, ল�বরু রস, তভতনগার, সা�সা, মশ�া, 
ঝা� সস, সাধারণ ফ্যাটহীন দই, টম্যালটা সস, 
বা কম-ফ্যালটর স্যা�াড লরেতসং তদলয় খাবার 
সতজিি করুন। 

 � সবতি ও মাংস তগ্� বা লরাস্ করুন যালি 
িালদর স্াদ প্রসু্টিি হয়।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

এইভারব খাওয়া 
সকিাকাটা করা, 
রান্া করা এবং 
খাওয়া অপছিেই/
নবরনতিকর/কঠিি 
হরত পারর|

 � লকনাকাটা করুন, রান্া করুন, এবং 
স্াস্্যকরভালব খান বনু্ ও পতরবালরর সালে।

 � নিুন রন্ন পদ্ধতি এবং প্রণা�ী তশখুন বই, 
রচনা এবং তভতডও লেলক। অেবা, একটি 
স্াস্্যকর রান্ার ক্াস করুন।

 � নিুন উপাদান ব্যবহার কলর লদখুন।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

নকভারব চ্যার�ঞ্জগুন� োম�ারবি





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

আপিার খাবার ট্র্াক করুি
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সেশরির মলূ নবষয়গুনল

প্রত্যহ আপনার খাবার চিচনিত করলে তা আপনালক টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রচতলরাধ 
করলত অথবা চবেচবিত করলত সাহায্য করলত পালর। 

এই সেশরি আমরা এইেব নবষয় নিরয় কথা বলব:

 z খাবার চিচনিত করার উলদেশ্য
 z চকভালব আপনার খাবার চিচনিত করলবন
 z ফুড লেলবে সম্পলককে  চকভালব জানলবন

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি! 

পরামশদে: 
 ✓ প্রচতচিন আপনার খাবার চিচনিত করার লিষ্া করুন।

 ✓ আলরা লবশী ট্্যাক করুন। আপচন কখন এবং চক খালবন তা 
চিচনিত করার মাধ্যলম শুরু করুন। যখন আপচন এর সলগে 
সামঞ্জস্য হলয় যালবন, তখন আপচন কতটা খান এবং ক্যােচর 
ট্্যাক  করা শুরু করলত পালরন।
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ের্ানলর কানহিী

স্যাচের টাইপ 2 ডায়ালবটিলসর ঝঁুচক আলে। চতচন 15 পাউন্ড কমালত িান। চতচন 
প্রচত সপ্ালহ ভালো খাবার খাওয়ার লিষ্া কলরন। একমাস পর স্যাচে তার বান্ধবী 
টিনালক জানান লয চতচন হতাশ। এখনও তার একটুও ওজন কলমচন। এই শুলন 
অবাক হলয় টিনা স্যাচে চক খায় তা জানলত িান। স্যাচে টিনালক তার খাবালরর 
চবষলয় জানান। 

চনলির েলক লিখা যালছে যা স্যাচে প্রচত লবোয় লখলয়েন। এটা লথলক জানা যালছে 
লয প্রচতটি লবোয় স্যাচে সচত্যই চক খান। এলত আরও লিখা যালছে স্যাচে অচতচরক্ত 
ক্যােচর চক লখলয়লেন। 

সরেকফাস্ট

ের্ানল নক থারক বরল  
মরি করর কর্ালনর ের্ানলর  

েনতর্ই নক ররয়রে কর্ালনর অনতনরক্ত  
কর্ালনর

িধু সহ এক পাত্র খাি্যশস্য
100 (খাি্যশস্য)

100 (িধু)

8 আউন্স লহাে চমল্ক সহ 1½ 
কাপ খাি্যশস্য

150 (খাি্যশস্য)
150 (িধু)

1501 লটচবে িামলির লহাে চমল্ক 
এবং 2 িামলির চিচন সহ কচফ

50  
(িধু এবং চিচন)

সরেকফাস্ট সমাট 200 সরেকফাস্ট সমাট 350

্পুরুরর খাবার

ের্ানল নক থারক বরল  
মরি করর কর্ালনর ের্ানলর  

েনতর্ই নক ররয়রে কর্ালনর অনতনরক্ত  
কর্ালনর

হ্যাম স্যান্ডউইি
150 (রুটি)
200 (হ্যাম)
150 (মালয়া)

2 ফাচে রুটি, 6 আউলন্সর হ্যাম 
এবং 1½ লটচবে িামলির মালয়া

150 (রুটি)
200 (হ্যাম)
150 (মালয়া)

150আলপে 50 মাঝাচর মালপর আলপে 50

চিচন সহ আইস টি 150 (চিচন)

্পুরুরর খাবার সমাট 550 ্পুরুরর খাবার সমাট 700
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জলখাবার

ের্ানল নক থারক বরল  
মরি করর কর্ালনর ের্ানলর  

েনতর্ই নক ররয়রে কর্ালনর অনতনরক্ত  
কর্ালনর

গালনকোো বার 200

250
1 লটচবে িামলির লহাে চমল্ক 
এবং 2 িামলির চিচন সহ কচফ

50  
(িধু এবং চিচন)

জলখাবার সমাট 0 জলখাবার সমাট 250

রারতর খাবার

ের্ানল নক থারক বরল  
মরি করর কর্ালনর ের্ানলর  

েনতর্ই নক ররয়রে কর্ালনর অনতনরক্ত  
কর্ালনর

স্যাোড 100
2 লটচবে িামলির নীে চিজ 
লরেচসং সহ স্যাোড

50 (স্যাোড)
150 (লরেচসং)

275

আে ুমাখা 100
লহাে চমল্ক ও 3 লটচবে িামি 
মাখলনর সলগে 1 কাপ আে ুমাখা

100 (আে)ু 
100 (মাখন)

মালের চপস 200

3 আউন্স মাে 200

চিচন সহ 8 আউলন্সর  
আইস টি 75 (চিচন)

রারতর খাবাররর সমাট 400 রারতর খাবাররর সমাট 675

সেজাটদে

ের্ানল নক থারক বরল  
মরি করর কর্ালনর ের্ানলর  

েনতর্ই নক ররয়রে কর্ালনর অনতনরক্ত  
কর্ালনর

লোট পালত্রর আইসক্ীম 175 1 কাপ আইসক্ীম 320
145

সেজারটদে র সমাট 175 সেজারটদে র সমাট 320

প্রনতন্রির সমাট 1,325 প্রনতন্রির সমাট 2,295
সমাট অনতনরক্ত 
কর্ালনর 970

ের্ানলর কানহিী
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নকভারব আপিার খাবার ট্র্াক কররবি

আপনি কতটা খাি তা জািার উপায়:

 z কাপ এবং িামি পচরমাপ করা
 z রান্াঘলরর লকেে
 z ফুড লেলবে 

 z ক্যােকুলেটর

আপনি কখি, নক এবং কতটা খাি তা সরকেদে  করার উপায়:

 z স্াইরাে লনাটবকু
 z ল্রেডশীট 

 z স্াটকে লফালনর অ্যাপ
 z কচম্পউটালরর অ্যাপ
 z কন্ঠ লরকচডকে ং
 z আপনার খাবালরর েচব

অবলশলষ, আপনি আপিার ফুে লরে এইেব নবশ্ নববণ নলখরত 
চাইরবি।
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প্রনতন্রির নজনিে ও পনররবশরির পনরমাণ
আপচন প্রচতচিলনর চজচনস পচরলবশলনর পচরমাণ মালপর জন্য ব্যবহার করলত পালরন। এখালন চকেু উিাহরণ রলয়লে:

পনররবশরির পনরমাণ উরদেশর্

2 লটচবেিামি চপং-পং বে

1 আউলন্সর চিজ 4 ডাইস

3 আউলন্সর মাংস বা  
মরুগীর মাংস

আপনার হালতর তাে,ু  
অথবা কাডকে

¼ কাপ গল্ফ বে

½ কাপ লটচনস বে

1 কাপ লবসবে

1 টি মাঝাচর আকালরর লবক করা আেু কচম্পউটালরর মাউস

1 টি মাঝাচর মালপর আলপে লটচনস বে

1 টি মাঝাচর মালপর ওয়ালফে CD
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হাত এবং পনররবশরির মাপ

আপচন আপনার হাত পচরলবশলনর পচরমাণ মালপর জন্য ব্যবহার করলত পালরন।

প্রায় 3 আউন্স প্রায় 1 িা িামি

ফলের 1 পচরলবশন

প্রায় 1 লটচবে িামি

প্রায় 1 কাপ প্রায় ¼ কাপ
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ফুে সলরবরলর অথদে বঝুুি

েতূ্র: FDA (http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm274593.htm#see3)

মর্াকারনি এবং পনিররর জির্ িমিুা সলরবল

1 পনররবশরির  
পনরমাণ

2 কর্ালনর

3 এইেব নিউনট্রয়ন্ট
েীনমত করুি
(হলু্  আইরটম)

পনুটি নবষয়েমহূ
পচরলবশলনর মাত্রা 1 কাপ (228 গ্া.)
পচরলবশন প্রচত পাত্র 2

প্রনত োনভদে ংরয় পনরমাণ

কর্ালনর 250 ফ্যাট লথলক ক্যলোচর 110

 দ্নিক পনরমাণ %
সমাট ফর্াট 12 গ্াম 18%

      সম্পপৃক্ত ফ্যাট 3 গ্া 15%

      ট্ান্স ফ্যাট 3 গ্া

সকারলরস্টরল 30 চমগ্া 10%

সোনেয়াম 470 চমগ্া 20%

সমাট কারবদোহাইররেট 31 গ্াম 10%

    খাি্যতাচেকাগত ফাইবার 0 গ্া. 0%

    চিচন 5 গ্া.

সপ্রাটিি 5 গ্া.

চভটাচমন এ 4%

চভটাচমন চস 2%
ক্যােচসয়াম  20%

আয়রন 4%

4 এইেব নিউনট্রয়ন্ট  
পরদোপ্তভরব  
গ্রহণ করুি  
(িীল আইরটমগুনল) 
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ফুে সলরবরলর অথদে বঝুুি

এইসব সংখ্যা এই চবচেপলত্রর প্রথম পপৃষ্ার ম্যাকারচন এবং পচনলরর জন্য নমনুা লেলবে লবাঝালছে।

1. পনররবশরির পনরমাণ

পচরলবশলনর আকালরর চিলক েক্্য কলর শুরু করুন। এটি হে এক পচরলবশলনর আকার। লেলবলের 
অন্যান্য তথ্য এই পচরমাণ চভচতিক।

এোড়াও প্যালকলজ পচরলবশলনর পচরমাণ লিখুন। এই প্যালকলজ িটুি পচরলবশন রলয়লে তাই আপচন যচি 
সম্পপূণকে প্যালকজটি লখলয় লফলেন, তাহলে লেলবলের অন্যান্য চজচনসগুচেলক আপনালক িইু চিলয় গুণ করলত 
হলব। প্রলয়াজন হলে একটি ক্যােকুলেটর ব্যবহার করুন।

2. কর্ালনর 

ক্যােচর জানলে তা আপনালক স্াস্্যকর ওজলন লপৌেঁালত বা থাকলত সাহায্য করলব। 
ক্যােচর হে এই খাবার লখলয় আপচন লয পচরমাণ শচক্ত পান। অলনক আলমচরকান 
প্রলয়াজলনর তুেনায় লবশী ক্যােচর পান। ফ্যাট লথলক 30 শতাংলশর কম ক্যােচর 
পাওয়ার লিষ্া করুন।

3. এইেব নিউনট্রয়ন্ট েীনমত করুি

লবশীরভাগ এই চনউচট্লয়ন্ট পযকোপ্ভালব খান বা খুব লবশী কলর খান। খুব লবশী 
পচরমালণ সম্পপৃক্ত ফ্যাট, ট্ান্স ফ্যাট, লকালেলটেরে বা লসাচডয়াম জাতীয় খাবার 
লখলে আপনার চকেু স্াস্্য সমস্যা লিখা লিওয়ার ঝঁুচক থাকলত পালর। এগুচে হে 
হালটকে র লরাগ, চকেু ক্যান্সার এবং উচ্চ রক্তিাপ।

সমাট ফর্াট 12 গ্া 18%
     সম্পপৃক্ত ফ্যাট 3 গ্া 15%
     ট্ান্স ফ্যাট 3 গ্া
সকারলরস্টরল 30 চমগ্া 10%
সোনেয়াম 470 চমগ্া 20%
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ফুে সলরবরলর অথদে বঝুুি

4. এইেব নিউনট্রয়ন্ট পরদোপ্তভারব খাি 

লবশীরভাগ আলমচরকান ফাইবার, চভটাচমন এ, চভটাচমন চস, 
ক্যােচসয়াম এবং আয়রন খান না। এইসব চনউচট্লয়ন্ট পযকোপ্ভালব 
লখলে আপনার স্ালস্্যর উন্চত হলব এবং চনচিকেষ্ স্াস্্য সমস্যার ঝঁুচক 
কমলব। 

উিাহরণস্রূপ, পযকোপ্ ক্যােচসয়াম আপনার হাড় ও িাঁত শচক্তশােী 
করলত সহায়তা কলর। পযকোপ্ পচরমালণ ফাইবার জাতীয় খাবার লখলে 
তা আমালির ওজন ও লকালেলটেরে কমায়।

পনুটি তথর্ পাওয়ার অির্াির্ উপায়:

 z কচম্পউটালরর অ্যাপ
 z স্াটকে লফালনর অ্যাপ
 z ওলয়বসাইট

    খাি্যতাচেকাগত ফাইবার 0 গ্া. 0%

চভটাচমন A 4%
চভটাচমন C 2%
ক্যােচসয়াম  20%
আয়রন 4%
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নকভারব চর্ারলঞ্জগুনল োমলারবি 

আপনার খাবার ট্্যাক করা ি্যালেচঞ্জং হলত পালর। এখালন চকেু সাধারণ ি্যালেঞ্জ লিওয়া হলো এবং তা 
সামোবার চকেু উপায়। “কাটিলয় ওঠার অন্যান্য উপায়” কোলম আপনার চনলজর আইচডয়া চেখুন। 
আপচন লযসব আইচডয়া লিষ্া কলরলেন লসগুচেলত টিক চিন।

চর্ারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার অির্াির্ উপায়

আনম খুবই বর্স্ত।  � ট্্যাক করার জন্য সময় বার করুন। প্রচতবার খাবালরর 
পর এটি মাত্র কলয়ক চমচনট সময় লনলব।

 � লকন আপচন ট্্যাক করলেন তা মলন রাখুন—আপনার 
টাইপ 2 ডায়ালবটিলসর ঝঁুচক রলয়লে!

 � ________________

 � _________________

 � ________________

আমার পড়রত 
এবং নলখরত 
েমের্া হরছে।

 � স্াটকে লফান বা অন্য চডভাইলসর মাধ্যলম আপনার ভলয়স 
লরকডকে  করুন। 

 � আপনার খাবালরর েচব তুেনু।

 � আপনার ফুড েলগ আপনার খাবার চেখলত আপনার 
লকাি, বনু্ধলির বা পচরবালরর সিস্যলিরলক সাহায্য 
করলত বেনু।

 � ________________

 � _________________

 � ________________

 � ________________

 � ________________

আনম ভুরল 
রানছে।

 � আপনার প্রচতচিলনর রুটিলনর অংশ ট্্যাক করুন।

 � আপনার লফালন বা কচম্পউটালর একটি চরমাইন্ডার চিলয় 
রাখুন!

 � টাইমার লসট করুন।

 � আপচন লিখলত পালবন এমন জায়গায় লনাট লেলড় চিন।

 � বনু্ধ ও পচরবারলক বেনু আপনালক মলন কচরলয় চিলত।

 � ________________

 � _________________

 � ________________

 � ________________

 � ________________

 � ________________

আমার ট্র্াক 
কররত ভারলা 
লারে িা।

 � আপনার ফোফে অন্যলির সলগে লশয়ার করুন।

 � চনলজলক লোটখালটা (খাি্য-নয়-এমন) পুরষ্ার চিন 
চনলজর সুস্তার েলক্্য লপৌঁেলত পারার জন্য।

 � বনু্ধ ও পচরবারলকও বেনু তালির খাবার ট্্যাক করলত।

 � স্াটকে লফান ও কচম্পউটালরর অ্যাপ চিলয় লিষ্া করুন। 

 � ________________

 � _________________

 � ________________

 � ________________

 � ________________
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আররা বেনশ সনরিয় হরয় উঠুি
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বসশরির মলূ নেষয়গুনল

শারীররকভাবে আবরা বেরশ তৎপর থাকা আপনাবক টাইপ 2 ডায়াবেটিস বরাধ করবত ো 
রেলরবিত করবত সাহায্য করবত পাবর। 

এই বসশরি আমরা এইসে নেষয় নিরয় কথা েলে:

 z শারীররকভাবে আবরা বেরশ তৎপর হওয়ার উবদেশ্য
 z শারীররকভাবে আবরা বেরশ তৎপর হওয়ার বেশ রকছু উপায়
 z রকভাবে শারীররক সক্ষমতার ে্যাপাবর আবরা রেশদভাবে ট্াক করা ো নজর 
রাখা যায়

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররেি!  

পরামশদে: 
 ✓ আপরন যাবত একটি মাঝারর গরতবত শারীররক কসরৎ  
কবরন তা রনরচিত করবত, টক বটস্টটি ে্যেহার করুন।  
তার মাবন হল আপনার কম্মকান্ড চলাকালীন আপরন কথা 
েলবত পাবরন, রকন্তু গান গাইবত পারবেন না।

 ✓ প্ররত সপ্াবহ একটু বেরশ কবর শারীররকভাবে তৎপর  
হওয়ার বচষ্া করুন। 
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ওলগার গল্প

ওলগার টাইপ 2 ডায়াবেটিস হওয়ার ঝঁুরক রবয়বছ। বসজন্যই বস প্ররত সপ্াবহ একটু বেরশ কবর শারীররকভাবে 
তৎপর হওয়ার বচষ্া করবছ। তার লক্ষ্য হল প্ররত সপ্াবহ মাঝারর গরতবত অন্ততঃ 150 রমরনট শারীররকভাবে 
তৎপর থাকা।

সপ্াহ 1. ওলগা ব্লবকর চারপাবশ হালকা পায়চারী কবর বনয়। এবত তার 10 রমরনট সময় লাবগ। বস এটি বসই 
সপ্াবহ 3 রদন ধবর কবর।

সপ্াহ 2. ওলগা ব্লবকর চারপাবশ 2 োর হাঁবট। এবত তার 17 রমরনট সময় লাবগ। বস এটি বসই সপ্াবহ 5 রদন 
ধবর কবর।

সপ্াহ 3. ওলগা ব্লবকর চারপাবশ 3 োর হাঁবট। এবত তার 21 রমরনট সময় লাবগ। বস এটি বসই সপ্াবহ 7 রদন 
ধবর কবর।

সপ্াহ 4. 3 য় সপ্বহর মতও ওলগাএকই হাঁটার সূচী 
অনসুরণ করবছ। এছাডাও বস তার যাওয়ার পবথ 
পাহারড স্ান বযাগ কবর। একরদন বস বররসস্ট্যান্স ে্যান্ড 
রনবয় 3 োর কবর 2 টি বসট কবর। 

সপ্াহ 5. 3 য় সপ্বহর মতও ওলগাএকই হাঁটার সূচী 
অনসুরণ করবছ। বসই সপ্াবহ 2 রদবনর জন্য বস 
বররজট্যান্স ে্যান্ড রনবয় 5 োর কবর 3 টি বসট কবর।

আজকাল, ওলগা তার সররিয়তার লক্ষ্য পূরণ কবর 
চলবছ। বস ওজন ঝররবয়বছ। এেং বস শারীররক কসরৎ 
শুরু করার আবগ তার রক্তশক্ম রা যা রছল এখন তার 
বথবক অবনক কম আবছ।
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আররা শারীনরকভারে তৎপর হওয়ার উপায়

1. একজায়গায় দাঁরডবয় কুচকাওয়াজ করার সময় এক ক্যান খাোর রনবয় োইবসপ কাল্ম করুন। 

2. আবরা বেরশ পুনরােরৃতি ো বসট করুন। 

3. আবরা ভারী ওজন তুলনু। 

4. যখন আপরন পায়চারী করবেন তখন একটি বট্ালার বেলনু। 

5. প্ররত সপ্াবহ ো প্ররত রদন আবরা বেরশ পদবক্ষপ রনন। 

6. যখন হাঁটবেন তখন এক পাউন্ড হ্যান্ড ো অ্যাঙ্কল ওবয়ট ে্যেহার করুন। 

7. আবরা দবূর হাঁটুন। 

8. বজাবর হাঁটুন। 

9. বেরশক্ষণ হাঁটুন। 

10. খাডাই পাহাবড হাঁটুন। 

পবরর কবয়ক সপ্াহ ধবর আপরন রকভাবে বেরশ সররিয় থাকবেন?

সপ্াহ 1:   __________________________________________________     

সপ্াহ 2:   __________________________________________________     

সপ্াহ 3:  __________________________________________________  
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আপিার বপশী গডুি

ব্ওয়ারল পশু-আপ করুি

1. একটি বদওয়াবলর রদবক মখু করুন। এক হাবতর বথবক একটু বেরশ দবূর দাঁডান। আপনার পাবয়র পাতা 
বমবঝবত বসাজা কবর, কাঁবধর দরূত্ব অনসুাবর ফাঁক কবর রাখুন।

2. সামবনর রদবক ঝঁুকুন। আপনার হাবতর বচবটা কাঁবধর উচ্চতায় এেং কাবঁধর সমান ফাঁক কবর বদওয়াবল 
রাখুন।

3. আপনার কনইু বেকঁাবনার সাবথ সাবথ ধীবর ধীবর শ্াস রনন এেং আপনার উপবরর শরীরবক বদওয়াবলর 
রদবক নামান। একটি ধীর, রনয়র্রিত গরত ে্যেহার করুন। 

4. 1 বসবকন্ড বসই অেস্াবতই থাকুন।

5. রনশ্াস বফলনু। আপনার হাত বসাজা না হওয়া পয্মন্ত ধীবর ধীবর রনবজবক রপছবন বেলনু।

6. 10 বথবক 15 োর করুন।

7. রেশ্াম রনন। তারপর আবরা 10 বথবক 15 োর করুন।

ওজি নিরয় হাত বতালা

1. একটি শক্তবপাক্ত, হাতলছাডা বচয়াবর েসুন ো দাঁডান। আপনার পাবয়র পাতা 
বমবঝবত বসাজা কবর, কাঁবধর দরূত্ব অনসুাবর ফাঁক কবর রাখুন।

2. কাবঁধর উচ্চতায় আপনার পাশগুরলবত ওজন ধবর থাকুন। আপনার হাবত বচবটা 
সামবনর রদবক রাখুন। ধীবর শ্াস রনন।

3. আপনার হাত মাথার উপবর বতালার সাবথ সাবথ ধীবর ধীবর শ্াস ছাডুন। আপনার 
কনইু ঈষৎ বেকঁান। আপনার হাবত বচবটা সামবনর রদবক রাখুন।

4. 1 বসবকন্ড বসই অেস্াবতই থাকুন।

5. ধীবর ধীবর আপনার হাত নামাবনার সাবথ সাবথ শ্াস রনন।

6. 10 বথবক 15 োর করুন।

7. রেশ্াম রনন। তারপর আবরা 10 বথবক 15 োর করুন।

প্রথবম হালকা ওজন রদবয় শুরু করুন। ধীবর ধীবর ভারী ওজবনর রদবক এবগান। আপরন 
একোবর একটি হাত করবত পাবরন। যরদ আপরন চান, তাহবল সু্যপ ক্যান ো অন্যান্য  
েস্তু ে্যেহার করবত পাবরন।
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আপিার বপশী গডুি

বরনসস্ট্ান্স েট্ান্ড ন্রয় আমদে কালদে

1. একটি শক্তবপাক্ত, হাতলছাডা বচয়াবর েসুন। আপনার পাবয়র পাতা বমবঝবত বসাজা কবর, কাঁবধর 
দরূত্ব অনসুাবর ফাঁক কবর রাখুন।

2. বররসস্ট্যান্স ে্যাবন্ডর মাঝখানটি দটুি পাবয়র পাতার নীবচ রাখুন। হাবতর বচবটা সামবনর রদবক 
কবর ে্যাবন্ডর প্ররতটি প্রান্ত ধবর থাকুন। কনইুগুরল আপনার পাবশ রাখুন। ধীবর শ্াস রনন।

3. আপনার কব্ী বসাজা রাখুন। আপরন আপনার কনইু বেকঁাবনার সাবথ 
সাবথ ধীবর ধীবর শ্াস ছাডুন এেং আপনার হাতগুরলবক আপনার 
কাবঁধর রদবক আননু।

4. 1 বসবকন্ড বসই অেস্াবতই থাকুন।

5. ধীবর ধীবর আপনার হাত নামাবনার সাবথ সাবথ শ্াস রনন।

6. 10 বথবক 15 োর করুন।

7. রেশ্াম রনন। তারপর আবরা 10 বথবক 15 োর করুন।

একটি প্রসারণবযাগ্য ে্যান্ড রদবয় শুরু কুন। ধীবর ধীবর একটি শক্তবপাক্ত 
ে্যাবন্ডর রদবক এবগান।

যরদ আপনার বররসস্ট্যান্স ে্যাবন্ডর বকান হাতল থাবক, তাহবল বসটি শক্ত কবর ধবর থাকুন। যরদ ে্যাবন্ডর 
বকান হাতল না থাবক, তাহবল রপছবল যাওয়া এডাবত এটিবক আপনার হাবতর চারপাবশ জরডবয় রনন।

উৎস: National Institute on Aging (ন্যাশনাল ইনরস্টটিউট অফ এরজং). Exercise and Physical Activity: 
Your Everyday Guide (ে্যায়াম ও শারীররক কসরৎ : আপনার প্রাত্যরহক রনবদ্ম রশকা). Sample Exercises: 
Strength (নমনুা ে্যায়াম: শরক্ত) (https://www.nia.nih.gov/health/publication/exercise-physical-activity/
sample-exercises-strength).





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

যে ক্ালনর নিরছেি তার যেরে যেনশ ে্ে করুি
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যেশরির মলূ নেষেগুনল

ওজন কমালে তা আপনালক টাইপ 2 ডায়ালেটিস প্রততল�াধ ক�লত অথো তেেতবিত ক�লত সাহায্য 
ক�লত পাল�।

এই যেশরি েলা হরে:

 z ক্যােত� এেং ওজলন� মলধ্য সংলযাগ 

 z কত ক্যােত� আপতন গ্রহণ কল�ন তা তক কল� ট্্যাক ক�লেন?

 z কত ক্যােত� আপতন ে্যয় ক�লেন তা তক কল� ট্্যাক ক�লেন?

 z যা তনলছেন তা� চেলয় আল�া চেতি ক্যােত� তক কল� ে্যয় ক�লেন।

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররেি! 

পরামশদে:  

কত ক্যােত� আপতন ে্যয় ক�লেন তা চে� ক�লত  
আপনালক জানলত হলে:

 ✓ আপনা� ওজন কত

 ✓ আপনা� তরিয়াকোপ

 ✓ আতম তা কতক্ষণ কল�ন

 ✓ আপনা� গতত
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পরলর কানহিী

পলে� েয়স 47 েে� এেং তা� ওজন 240 পাউন্ড। তা� টাইপ 2 ডায়ালেটিলস� ঝঁুতক 
আলে। তা� তেতকৎসক তালক 40 পাউন্ড ওজন কমালত েলেলে সপ্ালহ 1 পাউন্ড হাল�।

তেলিষজ্ঞ�া েলেন সপ্ালহ 1 চথলক 2 পাউন্ড ওজন কমালনা চেতি� ে্যাগ প্রাপ্েয়স্কলে� জন্য 
স্াস্্যক� েক্ষ্য। রিমি ওজন কমালনা হলছে স্ায়ী পত�েত্ত ন ক�া� সঠিক উপায়।

সপ্ালহ 1 পাউন্ড কমালত পে প্রতত সপ্ালহ যত ক্যােত� চনয় তা� চেলয় 3,500 ক্যােত� চেতি 
তালক ে্যয় ক�লত হলে। তা হলো 500 ক্যােত� প্রতত তেন।

দ্নিক ক্ালনরর প্ররোজি নক?

আপনা� দেতনক ক্যােত�� প্রলয়াজন হলো চয ক্যােত� আপনা� প্রলয়াজন 
আপনা� ওজন েজায় �াখা� জন্য। এই সংখ্যাটি আপনা� েয়স, তেঙ্গ, 
উচ্চতা, গঠন, এেং ওজলন� উপ� তিততি ক�া। এটি আপনা� 
কায্তকোলপ� মাত্ালক তহলসলে চনয় না। 

প্রতততেন চস যা চনয় তা� চেলয় 500 ক্যােত� চেতি চপাড়াো� তকেু উপায় তক?

1. চস প্রতততেন 500 ক্যােত� কম তনলত পাল� তা� খাো� অি্যাস 
পত�েত্ত ন কল�।

2. চস 500 ক্যােত� চেতি ে্যয় ক�লত পাল� প্রতততেন আল�া চেতি 
কম্ততৎপ� হলয়।

3. অথো চস প্রতততেন 500 ক্যােত� কতমলয় চেেলত পাল� খাো� আ� 
কায্তকোলপ� সংতমশ্রলণ। 

পলে� প্রলয়াজন, 2,200 ক্যােত� প্রতততেন একই ওজলন থাকা� জন্য। চস 
প্রতততেন 500 ক্যােত� কমালে তা� 1,700 ক্যােত� চথলক যায়।

চসটা শুলন অলনক ক্যােত� েলে মলন নাও হলত পাল�। তকন্তু মলন �াখলেন:  
পে চসই েলক্ষ চপৌঁেলত পাল� খাো� আ� কায্তকোলপ� সংতমশ্রলণ। 
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পরলর কানহিী

আমরা য্নি পল নক করর রনেোর।

 z প্রথলম, চস একটি 400 ক্যােত�� চরেকোস্ট খায়।
 z তা�প� চস দ্রুত হাঁলট এেং 90 ক্যােত� খ�ে কল�।
 z পল�, চস একটি 200 ক্যােত�� মধ্য-সকালে� জেখাো� খায়। 

 z চস একটি 500 ক্যােত�� মধ্যাহ্নলিাজ কল�।
 z পল�, চস একটি দেকাতেক 100 ক্যােত�� জেখাো� খায়।
 z তা�প� চস েলন� ঘাস কালট এেং 100 ক্যােত� খ�ে কল�।
 z চস একটি 600 ক্যােত�� দনিলিাজ কল�।
 z তা�প� চস আল�া েীঘ্ত পথ দ্রুত হাঁলট এেং 120 ক্যােত� খ�ে 
কল�।
 z পল�, চস একটি 200 ক্যােত�� িয়নকােীন জেখাো� খায়।

পরলর প্ররোজি: 
2,200 ক্যােত�.প্রতততেন

পরলর লক্্: 
1,700 ক্যােত�/প্রতততেন

ক্ালনর যেতরর ক্ালনর োইরর

400 90

200 100

500 120

100

600

200

2,000 310

পলে� আসে ক্যােত�� আন্াজ চপলত আম�া শুরু ক�ে চস কত ক্যােত� 
গ্রহণ কল� তা তনলয়। তা�প� তা চথলক োে চেে চস কত ক্যােত� চস 
খ�ে কল�।

2,000 – 310 = 1,690

পে তা� েক্ষ্য োতড়লয় যায় 10 ক্যােত�� দ্া�া!

আজকাে, পে আনমুাতনক 1 পাউন্ড কমালছে প্রতত সপ্ালহ খাো� আ� 
কায্তকোলপ� সংতমশ্রলণ। এেং চস তা� েলক্ষ্য� পলথ অলধ্তক চপৌঁলে চগলে।
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অরপক্া কৃত কম ক্ালনর িাোর উপােেমহূ

এখালন প্রততটি খাোল�� সালথ ক্যােত� কমাো� তকেু উপায় চেওয়া আলে। এই স্াস্্যক� েেেগুতে চেষ্া করুন।

প্রনতটি িাোররর জি্ নেন্া!

যরেকফাস্ট স্াস্্কর ে্ল ক্ালনর 
োঁেরলা

আপনা� িস্যলত কম ে্যাট ো ে্যাট িনূ্য েধু তেন 

2% চহাে তমলকে� পত�েলত্ত ।
1 কাপ ে্যাট-মকু্ত েধু 1 কাপ চহাে তমলকে� 

েেলে
63

একটি নন-তস্টক প্যান এেং �ান্া� চ্রে ে্যেহা� 

করুন (মাখলন� েেলে) তডম স্্যাবিে ো িাজলত।
আতম 1 ঝেক �ান্া� চ্রে েতড়লয় তে 1 েো 
মাখলন� েেলে।

34

চটালস্ট� জন্য ক্যােত�-হ্াসপ্রাপ্ মাজ্ত াত�ন চ্রেড 

চেলে তনন মাখন ো তস্টক মা�জাত�লন� েেলে।
2 েো ক্যােত� কম মাজ্ত াত�ন 2 েো মাখলন� 

েেলে।
36

্পুরুরর িাোর স্াস্্কর ে্ল ক্ালনর 
োঁেরলা

আল�া চেতি সেতজ চযাগ করুন চযমন িসা, চেটুস, 

টম্যালটা এেং চপয়ঁাজ অততত�ক্ত মাংস ো তেলজ� 

েেলে।

2টি টম্যালটা� টুকল�া, ¼ কাপ কাটা িসা, 
এেং 2টি চপয়াঁলজ� টুকল�া ¾ আউন্স তেজ 

এেং 1 আউন্স হ্যালম� পত�েলত্ত
154

একটি স্যান্ডউইলে� সালথ েে জলুড় তেন তেপ্স ো 
চরেঞ্চ রোইলয়� েেলে।

½ কাপ ডাইস ক�া আনা�স, 1 আউন্স 

আে�ু তেলপ্স� েেলে।
118

তন�াতমষ তিততিক রেথ সুপ চেলে তনন তরিম ো মাংস 

তিততিক সুপা� েেলে।
1 কাপ তন�াতমষ সুপ, 1 কাপ তরিম অে 

তেলকন সুপা� েেলে
45

স্যাোড খাো� সময়, আপনা� কাঁটা োমে 

চরেতসলঙ্গ চডাোন, স্যাোলড অলনক পত�মান চরেতসং 
ঢাো� পত�েলত্ত ।

½ চটতেে োমে সাধা�ণ � ্যাঞ্চ চরেতসং,  
2 চটতেে োমে সাধা�ণ � ্যাঞ্চ চরেতসলঙ্গ� 

েেলে

109

োইল� খাওয়া� সময়, স্যাোলড� পত�েলত্ত  চরেঞ্চ 

রোই ো তেপ্স তনন সাইড তডি তহলসলে।
একটি সাইড স্যাোড, কম-ে্যাটযুক্ত 

তিনাইলগ্রলট� প্যালকলট� সালথ, মাঝাত� মালপ� 

চরেঞ্চ রোইলয়� েেলে।

270
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প্রনতটি িাোররর জি্ নেন্া!

রারতর িাোর স্াস্্কর ে্ল ক্ালনর 
োঁেরলা

ধূমাতয়ত ো তগ্রে ক�া সেতজ রোই ক�া মাখন ো 
চতলে� েেলে। সেতজলত চেে�ু �স ো গােড়া তেন 

স্ালে� জন্য। আপতন নন-তস্টক প্যানও ে্যেহা� 

ক�লত পাল�ন।

½ কাপ ধূমাতয়ত রেলকাতে, ½ কাপ উতভিজ্জ 

চতলে িাজা ½ কাপ রেলকাতে� েেলে
62

�ন্ধন প্রণােী পত�েত্ত ন করুন ে্যাট ও ক্যােত�� 

পত�মান কমালত। উোহ�ণস্রূপ, োসানা 
োনাো� সময় আংতিক-তস্কম ক�া ত�লকাটা তেজ 

ে্যেহা� করুন চহাে তমকে ত�লকাটা তেলজ� েেলে। 

কুতেকুতে কল� কাটা সেতজ চযমন গাজ�, তজকুতন, 

এেং পােঙ িালক� েেলে ে্যেহা� করুন োসানা� 

তকেুটা গ্রাউন্ড মাংস।

1 কাপ আংতিক-তস্কম ক�া ত�লকাটা তেজ,  

1 কাপ চহাে তমকে ত�লকাটা তেলজ� েেলে

89

যখন আপতন োইল� খালেন, মেূ খাোল�� েেলে 

এমটি সইড তডি তনন।
¼ কাপ পাস্া টম্যালটা সস সহ, 1 কাপ টম্যালটা 
সস সহ পাস্া� েেলে

138

তপজা� উপ� সেতজ েতড়লয় তেন হােকা তেজ সহ, 

ে্যাটযুক্ত মাংলস� েেলে।
একটি তেজ তপজা� টুকল�া, মাংস ও তেজ 

তপজা� পত�েলত্ত
60

আরের যেরে কম ক্ালনর িাোর উপাে
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প্রনতটি িাোররর জি্ নেন্া!

জলিাোর স্াস্্কর ে্ল
ক্ালনর 
োঁেরলা

োতালস পপ ক�া পপকন্ত চেলে তনন চতলে িাজা 
পপকলন্ত� েেলে এেং শুকলনা-চ�াস্ট ক�া োোম 
চেলে চনন চতলে চ�াস্ট ক�া োোলম� পত�েলত্ত |

3 কাপ োতালস পপ ক�া পপকন্ত, 3 কাপ 
চতলে পপ ক�া পপকলন্ত� পত�েলত্ত 73

চিতন্ডং চমতিন এতড়লয় েেনু| আপনা� স্াস্্যক� 
জেখাো� গুতেলয় তনন কালজ তনলয় যাওয়া� জন্য| 
তেকল্পগুতে� মলধ্য আলে সেতজ� তস্টক, তাজা েে, 
তেতন োড়া কম-ে্যালট� ো ে্যাটহীন েই, ো অল্প 
পত�মান শুকলনা-চ�াস্ট ক�া োোম|

8 আউন্স তেতন োড়া ে্যাটহীন েই, 6টি 
তেলনোোলম� মাখন চেওয়া রি্যাকাল�� 
প্যালকলট� েেলে| 82

স্াক্ত তেং ওয়াটা� (চসাডা পাতন/জে) চেলে তনন 
তমতষ্ চেওয়া ো এেলকাহেপূণ্ত পানীলয়� েেলে|

এক চোতে স্াক্ত তেং ওয়াটা� (চসাডা পাতন/
জে) 12 আউন্স সাধা�ণ চসাডা� েেলে

136

কুতক ো অন্যান্য তমতষ্ জেখাোল�� েেলে তকেু 
েে খান জেখাোল�� েেলে|

একটি েড় চেে ু3টি েলকালেট কুতক� েেলে
54

উৎস: Ideas for Every Meal (প্রততটি খাোল�� জন্য ধা�ণা). Department of Health and Human Services  
(চহেথ অ্যান্ড তহউম্যান সাতি্ত লসস এ� তেিাগ). Centers for Disease Control and Prevention (চ�াগ তনয়ন্ত্রণ ও প্রততল�ালধ� চকন্দ্র). 
http://www.cdc.gov/healthyweight/healthy_eating/cutting_calories.html 

আরের যেরে কম ক্ালনর িাোর উপাে
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আপিার পািীে েম্বরধে আোর োেুি

পানীয় কমাো� একটি পথ হলো তক পান ক�লেন তা সবিলন্ধ িাো। পানীয় 
আপনালক চসইিালে িল� তলে না চযিালে খাো� চতালে। এেং, চযমন তনলে 
চেখলেন, পামীয় চথলক আসা ক্যােত� সতীই চেলড় ওলঠ!

তকন্তু িালো খে� হলো এই: উচ্চ ক্যােত�� পানীয় যতে প্রততস্াতপত কল�ন 
তনম্ন ো ক্যােত�হীন পানীলয়� দ্া�া, তাহলে আপতন 641 ক্যােত� োঁোলত 
পা�লেন একতেলন!

এর পনরেরতদে .... ক্ালনর যেষ্া করুি ক্ালনর ক্ালনর 
োঁেরলা

মধ্যম ক্যালে ে্যালট (16 আউন্স) 

চহাে তমকে দ্া�া প্রস্তুত
265

চোট ক্যালে ে্যালট (12 আউন্স) 

ে্যাট-মকু্ত েধু দ্া�া প্রস্তুত
125 140

20 – আউন্স চোতে সাধা�ণ 

চকাো�
227

পাতন�/জলে� চোতে ো স্াক্ত তেং 
ওয়াটা� (চসাডা পাতন/জে)

0 227

তমতষ্ ক�া আইস ো চিতন্ডং 
চমতিন চথলক (16 আউন্স) 180

চেে�ু টুকল�া ো োইম সহ  

পাতন/জে 0 180

এক গ্াস সাধা�ণ তজনজা� এে 

(12 আউন্স)
124

স্াক্ত তেং ওয়াটা� (চসাডা পাতন/

জে) 100% েলে� �স সহ
30 94

যমাট ক্ালনর: 796 155 641

 
উৎস: Rethink Your Drink (আপনা� পানীয় সবিলন্ধ আো� িােনু). Department of Health and Human Services (চহেথ 
অ্যান্ড তহউম্যান সাতি্ত লসস এ� তেিাগ). Centers for Disease Control and Prevention (চ�াগ তনয়ন্ত্রণ ও প্রততল�ালধ� চকন্দ্র). 
http://www.cdc.gov/healthyweight/healthy_eating/cutting_calories.html
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আপিার পািীে েম্বরধে আোর োেুি

ক্যােত� কমাো� একটি পথ হলো কতটা পান ক�লেন তা সবিলন্ধ িাো। এই োট্ত টি তেতিন্ �কম  
পানীলয় ক্যােত�� পত�মান চেখায়, সলে্তাচ্চ প্রতত সে্ততনম্ন। উচ্চ ক্যােত�� পানীলয়� জন্য মাপ সতত্যই 
তোত এলন চেয়!

পািীরের প্রকার:
20 oz এ 
ক্ালনর।

12 oz এ 
ক্ালনর।

ক্ালনর 
োেঁরলা

রুেট পাঞ্চ 320 192 128

100% আলপলে� �স 300 180 120

100% চেে�ু জসু 280 168 112

চেলমালনড 280 168 112

সাধা�ণ চেে/ুোইম চসাডা 247 148 99

(সাধা�ণ চকাো) 227 136 91

তমতষ্ চেেযুুক্ত আইস টি (চোতলে, োসালত দতত� নয়) 225 135 90

টতনক পাতন/জে 207 124 83

সাধা�ণ তজনজা� এে 207 124 83

চস্াট্ত স পানীয় 165 99 66

সুস্্যতা� পাতন/জে 36 18 18

তমতষ্ না ক�া ো 3 2 1

স্াক্ত তেং ওয়াটা� (চসাডা পাতন/জে) (তমতষ্ চেওয়া নয়) 0 0 0

পাতন/জে 0 0 0
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আপিার পািীে েম্বরধে আোর োেুি

েলুধ তিটাতমন, খতনজ পোথ্ত এেং চপ্রাটিন আলে। তকন্তু এলত ক্যােত�ও আলে। কম-ে্যাট ো ে্যাট-মকূ্ত 
েধু ক্যােত� কমাো� এেং আপনা� ি�ীল�� যা প্রলয়াজন তা পাো� এক িালো উপায়।

্রুের প্রকার 8 আউন্স  
এ ক্ালনর

েলকালেট েধু (চহাে) 208

েলকালেট েধু (2%) 190

েলকালেট েধু (1%) 158

সাধা�ণ েধু (চহাে) 150

সাধা�ণ েধু (2%) 120

সাধা�ণ েধু (1%) 105

সাধা�ণ েধু (ে্যাট মকু্ত) 90

উৎস: USDA ন্যািনাে তনউতট্লয়ন্ট চডটালেস ে� স্ট্যান্ডা�ড চ�োল�ন্স

পািীে এেং ওজি হ্াে

তেলিষজ্ঞ�া েলেন প্রতত সপ্ালহ 1 চথলক 2 পাউন্ড ওজন 
কমালনা স্াস্্যক�। চেতি� িাগ মানলুষ� প্রলয়াজন 
আন্াজ 500 ক্যােত� প্রতততেন হা�ালনা যালত প্রতত সপ্ালহ 
1 পাউন্ড ওজন কলম। আপনা� পানীয় চিতল� চয 
ক্যােত� আলে তা আপনালক আপনা� েলক্ষ্য চপৌঁেলত 
সাহায্য ক�লে।
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েহরজ োরলা পািীে িাোর নেকল্পেমহূ

পনুষ্ েংক্ান্ তথ্ েুনধিমারির মত ে্েহার করা

এখালন চেওয়া আলে একটি 20 আউন্স চসাডা� চোতলে� পুতষ্গত তথ্য। 
এলত েো আলে চয একটি সাতি্ত ং এ� পত�মান হলো 8 আউন্স। এলত েলেলে 
চয চোতলে 2½টি সাতি্ত ং চেওয়া আলে। এেং একটি সাতি্ত ং এ� ক্যােত�� 
পত�মান এটি তাতেকািুক্ত কল� (100)।

সমূ্ণ্ত চোতলে কত ক্যােত� আলে তা ো� ক�লত একটি সাতি্ত ং এ  
কত ক্যােত� আলে তা গুণ করুন চোতলে কটি সাতি্ত ং আলে তা তেলয়  
(100 x 2½)। আপনালক যতে পুল�া চোতেটি চখলত হয় তাহলে আপতন  
250 ক্যােত� চনলেন। 

েলমাি অেস্াে ক্ালনর

কতে জাতীয় পানীয় এেং সু্তে হয়ত স্াস্্যক� চিানালে। তকন্তু আপনা� 
পেলন্� তকেু পানীলয় ক্যােত�� পত�মান আপনালক অোক কল� তেলত পাল�। 
ওলয়েসাইট প�ীক্ষা করুন, ো পুতষ্গত তথ্য তজজ্ঞাসা করুন। এেং যখন 
একটি কতে ো সু্তে খাো� প্রেন্ড ইছো হয়, এই প�ামি্তগুতে চেষ্া করুন।

কনফর য্াকারি:

 � আপনা� পানীয় তস্কম তমকে তেলয় দতত� ক�লত েেনু চহাে তমলকে� 
পত�েলত্ত ।

 � সে চেলয় চোট মাপটি অড্ত া� করুন।

 � স্ােলক েলু� �াখুন। স্ালে� তস�ালপ তেতন আলে ও তা ক্যােত� 
চযাগ কল�।

 � চেটালনা পোথ্তটি োে তেন। কতে জাতীয় পানীলয়� ওপল�� 
হুইপ তরিম ক্যােত� ও ে্যাট চযাগ কল�।

 � একটি সাধা�ণ কতে� কালপ� অড্ত া� তেন তস্কম তমকে সহ। 
অথো চসটি কালো খান। 

পনুষ্েত তরথ্র যলরেল
সাতি্ত ং এ� মাপ                               8 fl. oz.

কলন্টইনা� প্রতত সাতি্ত ং 2.5

প্রনত োনেদে ং এর পনরমাি

ক্যােত� 100
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োরলা পািীরের পছন্দ েরলীকৃত করা

স্নু্র স্ট্ারডে:

 � তিশু� পত�মান অড্ত া� করুন, যতে তা পাওয়া যায়।

 � সে চেলয় কম ক্যােত� সহ সু্তে চেলে তনন।

 � আপনা� সু্তে তেতন না চযাগ কল� দতত� ক�লত েেনু। েে স্ািাতেকিালেই 
তমতষ্ হয়।

োরলা পািীরের পছন্দ 

এখালন তকেু স্াস্্যক� পানীলয়� ধা�ণা চেওয়া হলো:

 � সাধা�ণ স্াত্ক্ত ং পাতন�/জলে� সালথ 100% েলে� �লস� েেক চযাগ 
করুন।

 � একটি পাতন�/জলে� চোতে সালথ �াখুন। চসটি সা�াতেন ি�লত থাকুন। 

 � পাতন/জে ো স্াক্ত তেং ওয়াটা� (চসাডা পাতন/জে) চেলে তনন। 

 � তেতন োড়া কতে ো ো খান। চসগুতে উপলিাগ করুন গ�ম ো ঠান্ডা। 

 � পাতনলত/জলে স্াে চযাগ করুন ক্যােত�-তেহীন পানীলয়� তমশ্রলণ� সাহালয্য। 

 � পাতন�/জলে� তনলয় আনন্ ক�। চেে,ু োইম, িসা, ো ত�মলুজ� টুকল�া চযাগ 
করুন। 

 � তরেলজ একটি পাতন�/জলে� পাত্ �াখুন। অথো, 
পাতনলত/জলে ে�ে চযাগ করুন। 

 � খাোল�� সময় আপনা� পাতন�/জলে� পাত্ চটতেলে 
�াখুন। 

 � যখন আপতন তেতন যুক্ত পানীয় পান, সে চেলয় চোট 
মাপটি চেলে তনন। 
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ক্ালনর যপাড়ারিার উপাে

কত ক্ালনর এই নক্োকলারপ িরে হে?

এই োট্ত টি চেখায় কত ক্যােত� একজন ে্যতক্ত যা� ওজন 154 পাউন্ড খ�ে ক�লে  
এক মধ্যম গততলত।

 মে্ম েনতরত িরে  
করা ক্ালনর

নক্োকলাপ 1 ঘন্াে 30 নমনিরট

হাইতকং 370 185

হােকা োগান ক�া/জতম� কাজ ক�া 330 165

নাো 330 165

গল্ফ (হাঁটা এেং ্কাে েওয়া) 330 165

সাইলকে োোলনা 290 145

হাঁটা 280 140

ওজন চতাো (সাধা�ণ হােকা ি�ী�েে্ত া) 220 110

ি�ী� প্রসা�ণ 180 90

 
 
 
উৎস: US Department of Agriculture (কৃতষ তেিাগ). My Plate (মাইললেট).
(http://www.choosemyplate.gov/physical-activity-calories-burn)
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এমি স্াস্থ্যকর খাবার খাি যা আপনি উপর�াগ কররি
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সেশরির মলূ নবষয়গুনল

স্বাস্থ্যকর খবাববার উপভ�বাগথ্য হভে পবাভর এবং েবা টবাইপ 2 ডবায়বাভবটিস প্রতেভরবাধ  
করভে ববা তবলতবিে করভে সবাহবাযথ্য করভে পবাভর।

এই সেশরি আমরা কথা বলব নক�ারব:

 z খবাওয়বার প্রতে একটি স্বাস্থ্যকর মভ�বা�বাব ন�ওয়বা যবায়
 z স্বাস্থ্যকর খবাববার ববাছবাই করবা যবায়
 z স্বাস্থ্যকর খবাববার খবাওয়বা যবা আপত� উপভ�বাগ কভর�

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি! 

পরামশদে: 
 ✓ যখ� আপত� ক্ষুধবাে্ত , স্বার্ত -তবহী� সবতি ববা ব্রথ ত�ততিক  
সষুপ তিভয় শুরু করু�।

 ✓ আপ�বার পছন্দসই খবাববারগুতলভক স্বাস্থ্যকর খবাববাভর  
রূপবান্ততরে করু�।
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অথ্যান্থনির কানহিী

বষুধববার, অথ্যবান্থত� সবারবাতি� বসবার সময় পবায়ত� কম্তস্ভল। নস মধথ্যবাহ্নভ�বাি কভরত�, ববা 
এম�তক িলখবাববারও খবায়ত�। গবাতি কভর ববাসবা নেরবার সময়, অথ্যবান্থত� �ীষণ ক্ষুধবাে্ত  
নববাধ করভে শুরু করভলবা।

যখ� আপত� ক্ষুধবাে্ত  অবষু�ব কভর� আপ�বার মভ� হভে পবাভর: 

 z উতবিগ্ন
 z তবভ্বান্ত
 z নলবা�ী
 z তখটতখভট
 z হবালকবা-মবাথবা
 z নপট গুরগুর
 z কম্পমবা�
 z িষুব্তল

অথ্যবান্থত�র এরকম লবাগতছল বভল নস একটি নিবাকবাভ� িবাঁিবাভলবা ববাসবা নেরবার পভথ। নস এক বথ্যবাগ আলষুর 
তরপ্স তক�ভলবা। েবারপর নস বথ্যবাভগর অভধ্তক নখভলবা গবাতিভে বভস।

কখভ�বা কখভ�বা অথ্যবান্থত� ক্ষুধবা �বা নপভলও খবায়। আপ�বার যখ� ক্ষুধবা পবায়ত�,  
আপত� নখভে পবাভর� কবারণ আপত�:

 z তবরক্ত, িষুখী, ববা তরন্তবাগ্রস্ অ�ষু�ব কভর�
 z একটি বস্তুর আ�ন্দিবায়ক স্মৃতে রবাভখ�
 z খবাববাভরর যবা স্বাি েবা পছন্দ কভর�
 z খবাববার �ষ্ট করভে রবা� �বা
 z িবাভ��ও �বা আপত� খবাভছে� কবারণ আপত� টিত� নিখভে, কবাি করভে,  
গবাতি রবালবাভে ইেথ্যবাতিভে বথ্যস্ত

আিকবাল অথ্যবান্থত� নরষ্টবা কভর নখভে শুধষু 
যখ� নস ক্ষুধবাে্ত । এবং নস কবাটবা সবতি 
হবাভের কবাভছ রবাভখ ববাসবাভে ও কম্তস্ভল। 
এই�বাভব, নস কখ�ই �ীষণ ক্ষুধবাে্ত  
নববাধ কভর �বা।

যখি আপনি অতথ্যন্ত কু্ধাতদে  
অব�ুব কররি তখি আপিার 

সকমি লারগ? 

নখর্ িা সপরল  
আপনি সকি খাি? 
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েঠিক পনরমাণ খাি

সঠিক পতরমবা� খবাওয়বা স্বাস্থ্যকর মভ�বা�বাভবর একটি অংশ। এই পরবামশ্তগুতল কবাভি লবাতগভয় নিখষু�।

 ✓ শুধষু ক্ষুধবা নপভলই খবাভব�। আপ�বার ক্ষুধবা পবাববার ইতগিেগুতলর প্রতে �ির তি�। অ�থ্য কবারভণ খবাববাভরর 
নরষ্টবা করভব� �বা, নযম� তবরক্ত লবাগবা ববা িষুখী লবাগবার ি�থ্য। এই অ�ষু�ূতেগুতল সবামলবাববার ি�থ্য অ�থ্যবা�থ্য 
উপবায় নবর করু�।

 ✓ তকন্তু �ীষণ ক্ষুধবা পবাববার ি�থ্য অভপক্বা করভব� �বা। যতি েবা কভর�, েবাহভল অস্বাস্থ্যকর খবাওয়বার পছন্দ 
করভব� ববা বি নবতশ খবাভব�।

 ✓ বি বথ্যবাগ ববা ববাউল নথভক খবাভব� �বা। বরং আপ�বার খবাববার নমভপ ত��। এটি করভে আপত� কে 
খবাভব� েবা  ত�য়ন্ত্রণ করভে আপ�বাভক সবাহবাযথ্য করভব।

 ✓ নছবাট নলেট বথ্যবহবার করু� এবং একক সবাত�্ত ং পথ্যবাক বথ্যবহবার করু�। এগুতল আপ�বাভক আভরবা সন্তুষ্ট 
নববাধ করভে সবাহবাযথ্য করভব।

 ✓ আপ�বার খবাববাভরর উপর �ির তি� - নযরকম এর স্বাি, গন্ধ, নরহবারবা ও শব্দ হয়। নরষ্টবা করু� খবাববার 
সময় �বা পিভে, গবাতি �বা রবালবাভে, ববা টিত� �বা নিখভে। আপত� আপ�বার খবাববার উপভ�বাগ করভব�।

 ✓ আভস্ত খবা�। এটি আপ�বার মতস্তস্কভক সষুভযবাগ নিয় এই ববাে্ত বাটি নপভে নয আপ�বার নপট �ভর নগভছ।

 ✓ যখ� মভ� হভব নপট �তে্ত  হভয় নগভছ েখ� থবামষু�। আপ�বার ক্ষুধবা পবাববার ইতগিেগুতলর প্রতে মভ�বাভযবাগ 
তি�। নেভস খবাভব� �বা।
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Prevent T2 এর জিথ্য স্াস্থ্যকর পছন্দেমহূ

স্বাস্থ্যকর পছন্দ করবা হভলবা খবাববাভরর প্রতে স্বাস্থ্যকর মভ�বা�বাভবর একটি অংশ। এম� বস্তু নবভছ করু� যবা:

 z কথ্যবালতর, েথ্যবাট, এবং তরত� কম আভছ
 z েবাইববার ও পবাত�ভে/িভল �রপষুর
 z ত�টবাতম�, খত�ি পিবাথ্ত এবং নপ্রবাটিভ� নবতশ মবাত্বায় পতরপূণ্ত

এর পনরবরতদে .... সবরছ নিি...

½ কবাপ রভকবাভলট পষুতডং  
(153 কথ্যবালতর)

½ কবাপ সবািবাহ্রণ েথ্যবাটমষুক্ত িই  
1 রবা রবামর িথ্যবাম (85 কথ্যবালতর)

1 কবাপ নেভল-নরবাস্ করবা আমন্ড  
(953 কথ্যবালতর)

1 কবাপ ববােবাভস পপ করবা পপক�্ত  
(31 কথ্যবালতর)

1 টি মবাঝবাতর মবাভপর ছবাকবা নেভল �বািবা  
নরেঞ্চ রেবাই (378 কথ্যবালতর)

1 টি তসড সথ্যবালবাড (17 কথ্যবালতর)

1 টি টষু কভরবা নপপবারত� তপিবা  
(338 কথ্যলরী)

1 টি কবাপ মবাই�স্ট্র� সষুপ  
(127 কথ্যবালতর)

½ কবাপ সবালসবা ক� কুভয়ভসবা  
(179 কথ্যবালতর)

½ কবাপ সবাধবারণ সবালসবা (38 কথ্যবালতর)

1 কবাপ নলবষুর রস (122 কথ্যবালতর) 
 

1 টি মবাঝবাতর মবাভপর নলবষু (69 কথ্যবালতর)
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Prevent T2 এর জিথ্য স্াস্থ্যকর পছন্দেমহূ 

স্বাস্থ্যকর পছভন্দর ি�থ্য আপ�বার ধবারণবাগুতল তলখষু�। ত�ভর নিওয়বা রবাভট্ত র ববা তিভকর কলবাভম, আপত�  
নয খবাববারটি পতরবে্ত � করভে রবা� নসটি তলখষু�। ডবা� তিভকর কলবাভম একটি স্বাস্থ্যকর বিভলর কথবা তলখষু�।

এর ব্রল.... সবরছ নিি...

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.
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রন্ধি প্রণালী পনরবতদে ি

নযতি� নথভক েবার তরতকতসক অথ্যবান্থত�ভক বভলভছ� নয েবার টবাইপ 2 ডবায়বাভবটিভসর ঝষুঁ তক আভছ, নস তরতন্তে 
নয েবার �েষু � ডবাভয়ট খবাববার নথভক সব আ�ন্দ ববার কভর ন�ভব েবার ি�থ্য। নস রবান্বা করভে �বাভলবাববাভস, 
তকন্তু নস স্বাস্থ্যকর রবান্বা সবিভন্ধ খষুব নবতশ তকছষু িবাভ� �বা। নস মভ� কভর েবাভক অভ�ক পতরমবাভ� কবঁারবা 
পবালং শবাক নখভে হভব। এখবাভ� স্বাস্থ্যকর পছন্দগুতল উপভ�বাগকর করবার ি�থ্য তকছষু  
উপবায় নিওয়বা আভছ। 

 z আপ�বার তপ্রয় পিগুতলভক আভরবা স্বাস্থ্যকর কভর েষু লভে নসগুতলভক পবাল্বা�। 

 z এম� তরি নবভছ ত�� যবা স্বাি নিবারবাভলবা এবং েথ্যবাট কম, নযম� পবাভম্ততসয়বা� 
এবং নেটবা। 

 z �বাভলবা মবাভ�র বস্তু ববাছবাই করু�। 

 z তবত�ন্ ধরভ�র স্বাি, গন্ধ, বণ্ত, গে�সহ তিত�স নবভছ ত��।
 z সবষুি বী� ও ব্রভকবাতলর মে সব্ী হবালকবা কভর �বািষু�, যবাভে নসগুতল রতি� 
ও মষুরমষুভর থবাভক। 

 z গবাছিবা, নলবষুর রস, ত�ত�গবার, সবালসবা, মশলবা, ঝবাল সস, সবাধবারণ  
েথ্যবাটহী� িই, টমথ্যবাভটবা সস, ববা কম-েথ্যবাভটর সথ্যবালবাড নরেতসং তিভয় 
খবাববার সতজিে করু�। 

 z সবতি ও মবাংস তগ্রল ববা নরবাস্ করু� যবাভে েবাভির স্বাি  
প্রস্ষু টিে হয়। 

 z �েষু � রন্ধ� নকৌশল এবং প্রণবালী তশখষু� বই, রর�বা এবং ত�তডও 
নথভক। অথববা, একটি স্বাস্থ্যকর রবান্বার ক্বাস করু�। 

 z বন্ধষু  ও পতরববাভরর সবাভথ তরন্তবা ও রবান্বা �বাগ কভর ত��। 

 z �েষু � পি এবং উপবািবা� নরষ্টবা কভর নিখষু�। 





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

চাপ নিয়ন্ত্রণ করা
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সেশরির মলূ নিষয়গুনল

চাপ নিয়ন্ত্রণ করলে তা আপিালক টাইপ 2 ডায়ালেটিস প্রনতলরাধ করলত অথো নেেনবিত করলত সাহায্য 
করলত পালর। 

এই সেশরি আমরা যা নিরয় িলি:

 z চালপর নকছু কারণ 

 z চাপ এেং টাইপ 2 ডায়ালেটিলসর মলধ্য সংলযাগ
 z চাপ কমালিার নকছু উপায়
 z চাপ কাটিলয় ওঠার নকছু স্াস্্যকর উপায়

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি! 

পরামশদে: 
 ✓ জািিু ককাি ককাি পনরনস্নত আপিালক দনুচিন্তগ্রস্ত কলর। নকভালে 
কসগুনে কাটিলয় উঠলেি তার পনরকল্পিা করুি।

 ✓ আপনি কযগুনে ভালোোলসি িা ো আপিার করার প্রলয়াজি কিই 
কসগুনেলক “িা” েেলত নিখুি।
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িারিারার কানহিী

োরোরার েয়স 45 েছর। নতনি সমস্ত নদক কথলক চাপ অিভুে কলরি। তার  
োচ্ারা এখিও হাই সু্লে পলে। তার োোর িরীর ভালো কিই। তাছাো  
োরোরা পূণ্ণ সমলয়র কালজ যুক্ত ও নতনি নেোহনেনছিন্া। 

োরোরার ডাক্তার তালক েলেলছি কয তার টাইপ 2 ডায়ালেটিলসর ঝঁুনক আলছ।  
ডাক্তার তালক ভালো খাোর কখলত েলেলছি এেং িারীনরকভালে তৎপর থাকলত 
েলেলছি যালত তার ওজি কলম।

োরোর কালছ এসে দীর্ণশ্ালসর মলতা। তার কালছ নিলজর প্রনত যত্ন কিওয়া মালি  
কাজ কেলে যাওয়া।

যখি আপনি চারপ থাকরিি, তখি আপিার এইেি অিভূুনত  
হরত পারর:

 z রাগানবিত
 z নেরক্ত
 z উনবিগ্ন
 z নেভ্ান্ত
 z অধীর
 z নেষণ্ণ থাকা
 z উনবিগ্ন

এছাড়াও আপিার এগুনল থাকরত পারর:

 z মাথা, নপঠ ো রালে ে্যাথা
 z হৃদস্পন্দি কেলে যাওয়া
 z কপিী িক্ত হলয় যাওয়া
 z কপলট ে্যথা

চাপ এিং টাইপ 2 
ডায়ারিটিরের মর্যে েংরযাগ:

অনতনরক্ত চালপর ফলে যা 
হলত পালর:

1. আপিার িরীলরর রসায়ি 
এমিভালে পনরেত্ণ ি হলে যার 
কারলণ আপিার ডায়ালেটিস 
হওয়ার সম্ােিা কেলে যালে

2. অস্াস্্যকর উপালয় কাজ 
করলেি
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িারিারার কানহিী

নিলজ ভালো থাকার জি্য ডাক্তার কদখালিার পর োরোরা োসা নগলয় প্রচুর আইসক্ীম খায়।

যখি আপিার চাপ থারক, তখি আপিার এইেি কররত পাররি:

 z খুে কেিী মদ্যপাি
 z ভুলে যাওয়া 
 z কযসে নজনিস আপিার করার দরকার কসগুনে িা করা 
 z নকছুই িা কলর চানরনদলক ছুলট কেেলিা 
 z কম রুম, খুে কেিী ো উভয়ই 

 z কধাঁয়া 
 z খুে কেিী ওষুধ কিওয়া 
 z খুে কেিী কাজ করা 

আপনি এগুনল কররত পাররি:

 z খাওয়া িা পাি করা েম্পরকদে  অস্াস্যেকর নিনিে পছন্দ কররত 
পাররি 

 z েসু্তার লক্যে সমরি িা চলা 
 z টিনভ িা নভনডও স্রখ প্রচুর েময় কাটারত পাররি িা 
কনম্পউটার িযেিহার কররত পাররি 

োরোরা “িা” েেলত জালিি িা। উিার করণীয় িয় এমি কাজও উনি কলরি। 

উদাহরণস্রূপ, যখি নতনি তার োচ্ালদর সলগে িনপংলয় যাি তখি তারা নজনিস 
ককিার োয়িা কলর। সাধারণত নতনি তালদর চুপ করালত তালদ চানহদা পূরণ 
কলর। এর ফলে োরোরা চাপ োলগ।

োরোরা “িা” েো নিখলেি নসদ্ান্ত নিলয়লছি। পলরর োর যখি নতনি তার 
োচ্ালদর সলগে িনপংলয় যাি তখি তারা নজনিস আইসক্ীম খাওয়ার োয়িা ধলর। 
এইোর নতনি “িা” েলেি! নতনি কগাঁ ধলর থালকি। নতনি নিলজর প্রনত গনে্ণত!
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 চাপ কমারিার উপায়

চাপ প্রনতলরাধ করার ককালিা সফে উপায় কিই। নকন্তু আপিার জীেলি চাপ 
কমালিার উপায় আলছ। এই পরামি্ণগুনে কালজ োনগলয় কদখুি।

 ✓ োহাযযে চাি। সহায়তার জি্য আপিার েনু্-োন্ে এেং 
পনরোরলক নজজ্াসা করুি। তারা আপিার প্রনত যত্নিীে এেং 
আপিার জি্য কসরাটা চাইলেি। আপনি তালদর অি্য সমলয় সাহায্য 
করলত পালরি। 

 ✓ পনরপাটি থাকুি। আপিার নজনিস ঠিকঠাক রাখুি। 

 ✓ পযদোপ্ত ঘমুাি। প্রনত রালত 8 রন্ার জি্য সলেলগ ছুলট আসা/যাওয়া 
করুি।

 ✓ মিা করুি! আপিার মিপছন্দ নজনিস করার জি্য সময় োর 
করুি। েনু্র সলগে হাঁটলত পালরি, েই পেুি ো একটি নভনডও কদখুি...  
কযটা আপিার ভালো োলগ। 

 ✓ শু্ ু“িা” িলুি। আপনি কযগুনে ভালোোলসি িা ো আপিার করার  
প্রলয়াজি কিই কসগুনেলক “িা” েেলত নিখুি। 

 ✓ নিরিরক িািিু। ককাি পনরনস্নতলত আপনি চাপ পলে যাি তা েঝুুি।  
নকভালে কসগুনে কাটিলয় উঠলেি তার পনরকল্পিা করুি। 

 ✓ করণীয় তানলকা করুি। সেলথলক জরুরী 
নজনিসগুনেলক সোর আলগ করুি।

 ✓ নিরিরক স্মরণ করাি কিাট, ক্যালেন্ার 
টাইমার ে্যেহার করুি, কযটি আপিার জি্য  
কাজ কলর।

 ✓ সছাট, কররত পাররিি এমি লক্যে সেট 
করুি। েে েে েক্্য কছাট কছাট ভালগ ভাগ 
করুি (কযমি ওজি কমালিা)। 

 ✓ েমেযোর েমা্াি করুি। যখি আপিার 
ককালিা সমস্যা রলয়লছ তখি অনেেলবি তা 
সমাধালির কচষ্া করুি। এটা করলে, কসটা 
আপিার জীেলি আর চালপর কারণ হলয়  
উঠলে িা। 

 ✓ আপিার শরীর ও মরির যত্ন নিি। এই ভালে, 
আপনি আপিার চাপপূণ্ণ পনরনস্নতগুনে 
সামেলিার জি্য আলরা প্রস্তুত হলত পারলেি।

আপিার িীিরি আপনি  
নকভারি চাপ কমারিি?
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চাপ োমলািার নকছু স্াস্যেকর উপায়

চাপ োগলছ? কুনক খাওয়া কমাি! এর পনরেলত্ণ  চাপ কাটিলয় ওঠার এইসে 
স্াস্্যকর উপায় নদলয় কচষ্া করুি। 

 ✓ মরি মরি 20 পযদেন্ত গুিিু। এটি আপিার মনস্তষ্কলক নেরনত কদলে।

 ✓ নিরির গা িড়ুাি। মাসাজ করাি, হট োথ করুি, এক কাপ 
কভষজ চা খাি ো নকছু মি িান্ত করার গাি করুি।

 ✓ নিরির েরগে উতোনহত করার মরতা কথািাতদে া িলুি। িান্ত 
করার মলতা নকছু েেিু কযমি: “তাোতানে করার দরকার কিই। 
হালত সময় আলছ।” 

 ✓ আরাম করার নকছু উপায় িযেিহার করর স্খুি। আপনি 
কসগুনেলক সরাসনর েলসে পালেি। 

 ✓ শরীর প্রোনরত করুি। কযাগা ো অি্যাি্য ক্রেলচর ে্যায়াম 
করুি।

আরাম করার  
উপায়

ফে কপলত সময় োগলত পালর। 
নদলি অন্তত 10 নমনিট অিিুীেি 
করার কচষ্া করুি। ইছিা হলে,  
মি িান্ত হয় এমি গাি শুিিু।

প্রথলম, আরাম করা সহজ হলত 
পালর যনদ আপনি অন্কার, িান্ত 
রলর শুলয় থালকি। নকন্তু সমলয়র 
সালথ, আপনি কয ককালিা সমলয়,  
কয ককাি জায়গায় আরাম করলত 
পারলেি।

আপিার সপশীর্র আরাম 
ন্ি। আপিার মলুখর েনেলরখা  
ও ভাঁজ করুি। 5 কসলকলন্র  
জি্য ধলর থাকুি। এখি ছােুি। 
আপিার মলুখর কপিীগুনেলক 
আরাম নদি। আপিার কচায়াে, 
কাঁধ, হাত, েকু, পালয়র কপিী 
একইভালে টিলপ আরাম করুি। 
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চাপ োমলািার নকছু স্াস্যেকর উপায়

 ✓ শ্াে নিি। যনদ পালরি তাহলে কয কারলণ আপিার চাপ তা কথলক 
নকছুটা নেরনত নিি। 

 ✓ আপিার অিভূুনত েম্পরকদে  কথা িলুি। ককালিা েনু্ ো 
কাউলসেেরলক েেিু আপিার ককমি োগলছ।

 ✓ কযোনিি কমাি। ক্যানফি আপিালক উলতেনজত ও উনবিগ্ন কলর 
তুেলত পালর।

 ✓ কাি কররত থাকুি! িারীনরকভালে তৎপর থাকার মলতা নকছু 
করুি তা আপিার ব্ললক হাঁটার মলতা নকছু হলত পালর। 

 ✓ মিার নকছু করুি। োইলর নগলয় িাঁচ করুি, িনপংলয় যাি, 
ককালিা নু্লক কফাি করুি। আপনি উপলভাগ কলরি এমি নকছু 
করুি অেি্যই যনদ কসটি স্াস্্যকর হয়।

 ✓ স্পষ্টভারি নচন্তা করুি। যতটা খারাপ মলি হলছি ততটা খারাপ 
িাও হলত পালর।

আরাম করার  
উপায়

্যোি করুি। এমি সহজ সরে 
নকছুলত দনৃষ্ নিেদ্ করুি যালত 
আপিার মি িান্ত থালক। এটি ছনে 
ো িব্দ হলত পালর। 

যনদ অি্য কালরা নচন্তা মলি আলস 
নচন্তা করলেি িা। শুধু আপিার 
ছনে ো িব্দলত নফলর যাি। 

কল্পিা করুি। এমি ককালিা দিৃ্য 
কল্পিা করুি যা কথলক আপনি 
অলিক িানন্ত অিভুে কলরি। 
নিলজলক কসখালি করলখ কল্পিা 
করার কচষ্া করুি।

গভীরভারি শ্াে নিি। 
আপিার কপলটর কপিীগুনেলক 
আরাম নদি। একহাত আপিার 
পাঁজলরর নিলচ রাখুি। িাক নদলয় 
আলস্ত কলর গভীরভালে শ্াস নিি। 
আপিার হাত উপলর উঠলছ তা 
অিভুে করুি। 

এখি আপিার মখু নদলয় আলস্ত 
আলস্ত শ্াস ছােলত শুরু করুি।

শ্াস কয ভালোভালে ছােলছি তা 
নিনচিত করুি। আপিার হাত 
নিলচ িামলছ তা অিভুে করুি।





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

বাসার বাইরর স্াস্থ্যকর খাবার খাি
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সসশরির মলূ নবষয়গুনল

বাসা থেকে বাইকে োোে সময় স্াস্থ্যেে খাবাে থখকে তা টাইপ 2 ডায়াকবটিস প্রততকোধ েেকত বা 
তবেতবিত েেকত সাহাযথ্য েেকব।

এই সসশরি আমরা এইসব নবষয় নিরয় কথা বলব:

 z থেক্াোঁ এবং সামাতিে অনষু্াকন স্াস্থ্যেে খাওয়াে তেছু প্রততবন্ধেতা
 z তেভাকব এই চথ্যাকেঞ্জগুতেে িনথ্য পতেেল্পনা েেকবন এবং সামোকবন

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি!  

পরামশদে: 
 ✓ প্রশ্ন তিজ্াসা েরুন উপাদান এবং তেভাকব  
খাবাে প্রস্তুত হকয়কছ তা সবিকন্ধ।

 ✓ বাসাকত স্াস্থ্যেে িেখাবাে খান সামাতিে  
অনষু্াকনে আকে। এে ফকে স্াস্থ্যেে পছন্দ  
েেকত আপনাে সাহাযথ্য হকব।
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সহারসর কানহিী

থহাকসে তচতেতসে তাকে বকেকছন থয তাে টাইপ 2 ডায়াকবটিকসে ঝঁুতে আকছ। সুতোং তাকে 
তাে খাবাে ধেন বদোকত হকব। থহাকস প্রতততদন বাসাকত স্াস্থ্যেে থরেেফাস্ট এবং তডনাে 
েকে। তেন্তু মধথ্যাহ্নকভািকনে েো একেবাকে অনথ্য। 

থহাকস এেিন তনমা্ণোকয্ে ঠিোদাে। তদকনে থবোয়, থস সব সময় এেটি েমস্্ে থেকে 
আকেেটি েমস্্কে থদৌঁকে থবোয়। থস তাে মধথ্যাহ্নকভািন েকে এেটি ফাস্ট-ফুড-ড্াইভ-
থ্রুকত। থস সাধােণত এেটি বাো্ে, ভািা এবং থসাডা খায়।

থহাকস তাে পতেবাকেে সাকে এেসাকে সময় োটাকত ভাকোবাকস। তেন্তু এইসব 
অনষু্াকন স্াস্থ্যেেভাকব খাওয়া তাে পকষে খুব েঠিন হকয় পকে। স্াস্থ্যেে তবেল্পগুতে 
খুকঁি থপকত তাে সমসথ্যা হয়। তাে মা তাকে থিাে েকে তাে এম্ানাডা খাওয়ান। থস 
ওনাে মকন েষ্ট তদকত চায় না বকে এেটি মাত্র থনয়।

বাসা থেকে বাইকে খাবাে সময় থস স্াস্থ্যেে 
খাবাকেে তবেল্প থবকছ থনওয়াে তসদ্ান্ত  
থনয়। আকেে তদন োকত থস এে স্াস্থ্যেে 
মধথ্যাহ্নকভািন গুতছকয় থনওয়াে থচষ্টা েকে। 
যতদ তাকে মধথ্যাহ্নকভািন তেনকত হয়, তাহকে 
থস এেটি সথ্যাোড সহ টাতে্ সথ্যান্ডউইচ 
অড্াে েকে। থসাডাে বদকে থস এখন পাতন/িে খায়। থহাকস তাে মাকয়ে 
এম্ানাডা খাবাে অনকুোকধ “না, ধনথ্যবাদ” বোয় আকো অভথ্য্ হকছে।
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সরর্ারাঁরত স্াস্থ্যকরভারব খাি

স্াস্থ্যকর নবকল্প পাবার সম্াবিা সবনশ এই সব স্ারি:

 z সথ্যাোড বাে সহ স্াকন
 z বকস-খাবাে থেক্াোঁকত
 z তনোতমষ থেক্াোঁকত

স্াস্থ্যকর নবকল্প পাবার সম্াবিা কম এই সব স্ারি:

 z যত-থখকত-পাকেন বকুফকত
 z বাো্ে থেক্াোঁকত
 z থবতিে ভাে ফাস্ট ফুড থেক্াোঁকত 

 z তপিা থেক্াোঁকত

সমিরুত এই শব্দগুনল খঁুজিু:

 z থবে েো
 z রেকয়ে েো
 z ডাকয়ট
 z তরিে েো
 z স্াস্থ্যেে

একটি বস্তু স্াস্থ্যকর নকিা সবর কররত, নজজ্াসা করুি:

 z এটি তেভাকব তততে?

 z একত তে উপাদান আকছ?

 z তে ধেকনে থতকে এটি োন্া েো?

Morning 
Cafe

Bagels ....................................................... $1.25
Plain, wheat, cinnamon raisin, 
or everything. 

Breakfast Sandwiches .............................. $6.50
Egg and cheese on toast, a bagel, 
or croissant. 

Muffins and Danishes .............................. $3.50
Our great selection changes daily.

Pastries ....................................................... $4.00
Locally baked French pastries.

Brewed Coffee ........................................ $1.50
Choose between five different 
selections of the day.

Hot Tea ....................................................... $1.00
We offer a wide variety of premium 
loose leaf teas.

Espresso .................................................. $2.25
Our special blend of various 
roast and origins. Priced per shot.

Cappuccino ............................................. $4.50
Equal parts espresso, steamed 
and frothed milk.

Cafe Latte .................................................. $3.95
Espresso with steamed milk.

Cafe Au Lait ............................................. $3.00
Half coffee and half steamed milk. 

 z হােো
 z েম-ফথ্যাট বা ফথ্যাট-মকূ্ত 

 z ধূমাতয়ত
 z উতভিজ্জ থতে 

 z সমূ্ণ ্দানা বা সমূ্ণ ্েম
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সরর্ারাঁরত স্াস্থ্যকরভারব খাি

স্াস্থ্যকর পনরবতদে ি কররত নজজ্াসা করুি:
 z ভািাে পতেবকত্ আতম তে এটা থবে েো/তষ্টম েো/রেয়ে েো/তরিে েো থপকত পাতে?

 z আতম তে আমাে সথ্যান্ডউইকছ অতততেক্ত সবতি থপকত পাতে তচকিে বদকে?

 z আতম তে আমাে থড্তসং/সস/থরিতভ/টে তরিম/ মাখন এে সাকে  
থপকত পাতে?

 z আতম তে এেটা থবে েো আে ুথপকত পাতে ভািাে পতেবকত্?

 z আতম তে এেটা সথ্যাোড থপকত পাতে থোেস্লকয়ে পতেবকত্?

 z এটা তে সবতিে থতকে োন্া েো থযকত পাকে ফথ্যাট/মাখকনে পতেবকত্?

 z আতম তে তেছু ফে থপকত পাতে থডিাট্ এে পতেবকত্?

 z োন্া েোে আকে তে মাংি থেকে ফথ্যাট ছাতেকয় থদওয়া থযকত পাকে?

 z মেুতে থেকে তে চামো ছাতেকয় থদওয়া থযকত পাকে োন্াে আকে?

 z আতম তে আমাে েতফে সাকে তকিমড দধু থখকত পাতে হাফ-এন্ড-হাকফে 
পতেবকত্?

 z আতম তে থেব ুও পাতন/িে থপকত পাতে থসাডাে পতেবকত্?

স্াস্থ্যকর পনরমাণ স্াস্থ্যকর পনরমাি পাবার জিথ্য, 
নজজ্াসা করুি:

 z আতম তে এই তিতনসটিে সব থচকয় থছাট আয়তন  
থপকত পাতে?

 z আতম তে মেূ থোকস্ে বদকে এেটি এতপটাইিাে  
থপকত পাতে?

 z আতম আে আমাে বনু্ধ তে এই তিতনসটি ভাে েকে  
তনকত পাতে?

 z আতম তে এেটি টু-থো বাক্স থপকত পাতে যখন আপতন 
আমাে খাবাে তনকয় আসকবন? (তাহকে আপতন অকধ্েটি 
বাকক্স ভকে তনকত পােকবন খাওয়া শুরু েোে আকে!)
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সামানজক অিষু্ারি স্াস্থ্যকরভারব খাি

সামানজক অিষু্ারির জিথ্য প্রস্তুত হরত:
 z বাসাকতই স্াস্থ্যেে িেখাবাে থখকয় তনন যাকত থসখাকন অতততেক্ত তখদা না পায়। 
এে ফকে অনষু্াকন স্াস্থ্যেে পছন্দ েেকত আপনাে সাহাযথ্য হকব।
 z তনমন্ত্রণেত্াকে আপনাে খাবাকেে পতেেল্পনা সবিকন্ধ বেনু। তাকদে বেনু  
আপতন এভাকব খাকছেন োেণ আপতন টাইপ 2 ডায়াকবটিস প্রততকোধ েেকত 
চান। তাকদে বেনু আপনাে থচষ্টাে সাকে সহায়তা েেকত।
 z তেছু স্াস্থ্যেে পছকন্দে েো বেনু।
 z তিজ্াসা েরুন আপতন সাকে স্াস্থ্যেে তেছু আনকত পাকেন তেনা।
 z “না, ধনথ্যবাদ”, বোে অভথ্যাস েরুন। 

সামানজক অিষু্াি চলাকালীি স্াস্থ্যকরভারব খাবার জিথ্য:

 z তনকিকে এেটি থছাট সুস্াদ ুখাবাে তদন। 

 z তিজ্াসা েরুন উপাদানগুতে সবিকন্ধ এবং তেভাকব খাবােগুতে  
তততে হকয়কছ। 

 z তনকিে তনকয় আসা স্াস্থ্যেে খাবােটি খান। 

 z স্টাচ্ তবহীন সবতি বা রেে তভততিে সুপ তদকয় তনকিে থপট ভোন। 

 z আপনাে হাকত এেটি পাতনে/িকেে গ্াস োখুন। 

 z মদ সীতমত েরুন। 

 z “না, ধনথ্যবাদ”, বেনু।
 z বকুফ থেকে দকুে োকুন।
 z অনথ্য তনমতন্ত্রতকদে আপনাে খাবাে 
পতেেল্পনা সবিকন্ধ বেনু, এবং থেন 
আপতন তা অনসুেণ েেকছন। 





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

তাড়িা বা উদ্ীপিা ্মি করা
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সেশরির মলূ নবষয়গুনল

তাড়না বা উদ্দীপনা দমন করা আপনাকক সাহায্য করকত পাকর টাইপ 
2 ডায়াকবটিস প্রততকরাধ করকত অথবা তবলতবিত করকত।

এই সেশরি আমরা এইেব নবষয় নিরয় কথা বলব:

 z তকছু অস্াস্্যকর খাবাকরর ককনাকাটার সমস্যা এবং তা কাটিকয় 
ওঠার উপায়।
 z তকছু অস্াস্্যকর খাবাকরর অভ্যাকসর সমস্যা এবং তা কাটিকয় 
ওঠার উপায়।
 z তকছু বকস থাকার অভ্যাকসর সমস্যা এবং তা কাটিকয় ওঠার উপায়।

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি!  

পরামশদে: 
 ✓ আপনার ভালবাসার কলাকককদর জন্য মখুকরাচক খাবার ককনার 
বদকল, এক স্াস্্যকর উপাকয় তাকদর প্রতত আপনার ভালবাসা 
কদখান।

 ✓ টিতভ কদখার সময় যতদ আপতন জলখাবার খান তাহকল বড় পত্র 
কথকক বা ব্যাগ কথকক খাওয়া এতড়কয় চলনু। এক পতরমাপ খাবার 
তনন - এবং কসটুকুকতই সদীতমত থাকুন।

 ✓ আপতন যতদ সব সময় কাউকচ শুকয় থাককন এবং টিতভ কদকখন 
ননশ কভাকজর পকর, তাহকল তবজ্াপন চলার সময় শারদীতরকভাকব 
তৎপর থাকুন।
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মাতদে ার কানহিী

মাত্া সকব জানকত কপকরকছন কয তার টাইপ 2 ডায়াকবটিকসর ঝঁুতক আকছ। তাই তার 
খাবাকরর এবং সুস্্যতার অভ্যাসগুতল পতরবত্ন করকত হকব। 

কয ককান একটি গতানগুততক তদকন, মাত্া ঘুম কথকক ওকঠন সকাকল 5:30-র সময়। 
রান্াঘকর ডুককই, তততন কতি বানাকত শুরু ককরন। ককবল কসই গন্ধটিই তাকক জাতগকয় 
কতাকল। তারপর তততন একটি প্যাত্রি গরম ককরন কতিকত চুতবকয় খাবার জন্য।

তবককল 3টার মকধ্য, তার আবার ঘুম ঘুম লাকগ। তাই তততন কমমীকদর লাউকজে কতি 
কমতশকনর সামকন থাকমন। কভত্ডং কমতশকন, তততন আকরকটি প্যাত্রি কককনন কতিকত 
চুতবকয় খাবার জন্য।

পকর কসই সকন্ধ্যয়, মাত্ার প্রকয়াজন হয় একটি চাপপূর ্তদকনর পর আরাম করার। তাই 
তততন কাউকচ জকড়াসড় হকয় টিতভ কদকখন। একটি তবজ্াপকনর তবরততর সময় তততন 
এক ব্যাগ তচপ্স এবং একটি তবয়ার তনকয় আকসন।

মাত্ার জদীবকনর ককান তদকগুকলা তাকক অস্াস্্যকরভাকব জদীবনযাপকন মদত কদয়?

_________________________________________________

_________________________________________________

মাত্া তার সমস্যাগুতলর কমাকাতবলা করার তসদ্ান্ত কনয়। আজকাল তততন কবতশ 
ঘুকমান, তাই তততন আর কগর মত অতটা ঘুম ভাব কবাধ ককরন না। তততন এখকনা 
তার সকাকলর এবং তবকককলর কতি খান। তকন্তু করেকিাকটে প্যাত্রি না কখকয়, 
তততন তকছু কবতর সহ সাধারর ি্যাটশুন্য দই খান। 

মাত্া কমস্্কল কভত্ডং কমতশন কথকক দকুর থাকক। তার পতরবকত্ তততন কতচ  
গাজর খান। 

মাত্া এখকনা টিতভ কদকখন একটি চাপপূর ্তদকনর পর আরাম করার জন্য। তকন্তু 
তততন এখন একটি তনশ্চল বাইক চকড়ন বা ওজন কতাকলন তা কদখার সময়। আর 
এখন তততন সবতজ কককট তনকয়কছন তার সন্ধ্যার খাবাকরর জন্য তচপ্স এবং 
তবয়াকরর বদকল।
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নকভারব েমে্াগুনল োমলারিা যায়

সমস্যাগুতল সামলাকনা চ্যাকলতজেং হকত পাকর। এখাকন তকছু সাধারর সমস্যা কদওয়া হকলা এবং তা 
সামলাবার তকছু উপায়। “কাটিকয় ওঠার অন্যান্য উপায়” কলাকম আপনার তনকজর আইতডয়া তলখুন। 
আপতন কযসব আইতডয়া কচষ্া ককরকছন কসগুতলকত টিক তদন। 

সকিাকাটা 
েংক্ান্ত েমে্া কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  

অি্াি্ উপায়

আনম কু্ধাতদে ।  � ককনাকাটা করকত যাওয়ার আকগ একটি স্াস্্যকর খাবার খান।  � _____________ 

আমার ্খুী/
নিনন্তত/িাপপণূদে/
রাগানবিত মরি 
হয়।

 � ককনাকাটা করকত যাওয়া তপতছকয় তদন যতক্ষর না আপতন 
ভাকলা অনভুব করকছন। 

 � আপনার অনভূুতত গুতল এক স্াস্্যকর উপাকয় সামলান। 
উদাহররস্রূপ, তকছু গভদীর স্াস তনন।

 � _____________

 � _____________

সেটি নবনক্র 
জি্ আরে, বা 
আমার কারে 
তার জি্ একটি 
কুপি আরে। 

 � তবতভন্ পথ খুজঁনু স্াস্্যকর বস্তুর উপর টাকা বাঁচাবার 
জন্য।

 � অস্াস্্যকর বস্তুর জন্য কুপন তলিপ করকবন না।

 � _____________

 � _____________

এটি স্খরত 
সলাভিীয়।

 � কদাকাকনর কলাভনদীয় অংশগুতল কথকক দকুর থাকুন, কযমন 
ক্যাত্ড, তচপ্স এবং আইসতরিকমর সাতরগুতল। 

 � অত্যন্ত কম পতরমান তকননু। উদাহররস্রূপ, একটি 
আইসতরিকমর বার তকননু, সমূ্র ্ককটেইনাকরর পতরবকত্।

 � একটি স্াস্্যকর সংস্করর তকননু। তকন্তু পুতষ্গত তথ্যগুতল ভাকলা 
ককর কদখুন। শুধু “স্াস্্যকর” শব্দটির উপর ভরসা করকবন না।

 � মকন রাখুন কয কদাকাকনর লক্ষ্য হকলা আপনাকক তদকয় 
তজতনসপত্র ককনাকনা।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আনম েব েময়  
এটি নকনি।

 � একটি তাতলকার সাহাকয্য ককনাকাটা করুন, এবং তা 
অনযুায়দী তকননু।

 � তনকজকক মকন ককারান কয আপতন এখন আকগর কচকয় ভাকলা 
বস্তু পছন্দ করকছন। 

 � একটি তভন্ কদাকাকন কচষ্া করুন, কযমন খামাকরর টে্যা্ড।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

এটি আমার স্ামী/
স্তী/বাচ্া/িানত/
িাতনির্র জি্।

 � স্াস্্যকর উপাকয় আপনার ভালবাসা প্রকাশ করুন। এটি 
আপনার জন্য ভাকলা হকব - এবং তাকদর জন্যও।

 � _____________

 � _____________
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নকভারব েমে্াগুনল োমলারিা যায়

খাওয়া্াওয়া 
েংক্ান্ত েমে্া কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  

অি্াি্ উপায়

আনম কু্ধাতদে ।  � স্াস্্যকর তকছু খান।

 � যখন মকন হকব কপট ভতত্ হকয় কগকছ তখন থামনু।

 � একটি কছাট কলেট ব্যবহার করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 
টিনভ স্খরত আনম 
অল্প অল্প করর 
সখরত ভারলাবানে।

 � বড় পাত্র কথকক বা ব্যাগ কথকক খাওয়া এতড়কয় চলনু। 
তনকজকক একটি মাত্র খাবাকরর মাপ তদন - এবং কসটুকুকতই 
সদীতমত থাকুন। 

 � কসলাই করুন, একটি তনশ্চল বাইক চালান, করতসটে্যান্স 
ব্যা্ড ব্যবহার করুন, বা ওজন তুলনু বরঞ্চ। 

 � বরং তচতন ছাড়া গাম তচবান। অথবা টোচ্মকু্ত সবতজ খান, 
কযমন কসলাতর। 

 � কম টিতভ কদখুন। 

 � শুধু রান্াঘর/খাবার ঘকরর কটতবকল খান।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আনম নিরজরক ্খুী/
নিনন্তত/িাপপণূদে/
রাগানবিত অিভুব 
কনর।

 � আপনার অনভূুততগুতল স্াস্্যকর ভাকব সহজ ককর তুলনু। 
উদাহররস্রূপ, একটি বনু্ধর সাকথ কথা বলনু।

 � _____________

 � _____________

আমার একরেরয় 
লারগ।

 � স্াস্্যকর তকছু করুন: হাঁটকত যান, কলাকনর ঘাস কাটুন,  
বা একটি নতুন স্াস্্যকর রন্ধন প্ররালদী কখকয় কদখুন।

 � _____________

 � _____________

আমার নি:েঙ্গ 
লারগ।

 � আপনার বনু্ধ বা পতরবাকরর সাকথ কযাগাকযাগ করুন। 

 � মানকুের সাকথ কদখা করুন: ককাকনা লিাকস যাওয়া শুরু 
করুন, ককাকনা দকল বা লিাকব কযাগ তদন, বা কস্চ্াকসবদী হন।

 � ককান প্রারদী কপাোর কথা ভাবনু।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

এটি পাওয়া বা 
ততনর করা েহজ।

 � স্াস্্যকর বস্তু জকড়া করুন যা পাওয়া বা নততর করা সহজ, 
কযমন কতচ গাজর।

 � _____________

 � _____________

 � _____________
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েংক্ান্ত েমে্া কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  

অি্াি্ উপায়

এটি স্খরত বা 
গরধে সলাভিীয়।

বাোরত:

 � আপতন পচ্ন্দ ককরন এমন বস্তু জকড়া ককর রাখুন। তনতশ্চত 
করুন কসগুতল দশৃ্যমান এবং খাবার জন্য নততর। 
উদাহররস্রূপ, কাটা সবতজ আপনার তরিকজ রাখুন এবং এক 
বাটি িল রাখুন আপনার কটতবকল।

 � অস্াস্্যকর বস্তু বাসাকত রাখকবন না। 

 � অস্াস্্যকর বস্তু কচাকখর আড়াকল রাখুন বা কসগুতলর নাগাল 
পাওয়া কঠিন ককর তুলনু। 

কমদেস্থরল:

 � কভত্ডং কমতশন বা “তবনামকূল্যর” খাবাকরর কথকক দকুর 
থাকুন। 

 � স্াস্্যকর খাবার হাকতর কাকছ রাখুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

এটি খাবার 
আিন্দ্ায়ক স্মৃনত 
আমার আরে।

 � স্াস্্যকর করকত এটি পতরবত্ন করুন। 

 � খুবই কছাট পতরমান খান।

 � অন্য কাকরা সাকথ ভাগ ককর তনন। 

 � নতুন সৃ্তত নততর করুন স্াস্্যকর খাদ্য খাবার।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আনম খাবার িষ্ট 
কররত িাই িা।

 � কছাট পতরমান রান্া করুন।

 � অবতশষ্গুতল তরিকজ বা তরিজাকর সংরক্ষর করুন। 

 � কসটি তদকয় তদন।

 � তনকজকক মকন ককারান কয আপনার স্াস্্য কবতশ গুরুত্বপূর ্
ককয়ক কামড় খাবাকরর কচকয়।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________
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খাওয়া্াওয়া 
েংক্ান্ত েমে্া কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  

অি্াি্ উপায়

আনম েব েময় এটি 
পাই ড্াইভ-থ্রুরত  
খাবাররর পরর।

 � আকরকটি পথ তনন যাকত আপনাকক এই ড্াইভ-থ্রুর পাশ 
তদকয় না কযকত হয়। 

 � আপনার গাতড়কত বকস খাকবন না।

 � স্াস্্যকর তকছু অড্ার তদন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আনম অস্াস্থ্কর 
খাবাররর েনব বা 
নভনিও স্নখ।

 � কসগুতল না কদখার কচষ্া করুন।

 � স্াস্্যকর খাবাকরর ছতব এবং তভতডও কদখুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

িুপ করর বরে থাকার 
অভ্ারের েমে্া কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার অি্াি্ 

উপায়

আনম ক্ান্ত।  � রাকত আকরা ঘুমান।

 � একটি কছাট্ট ঘুম তদন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আমার ্খুী/িাপপণূদে/
নিনন্তত/রাগানবিত 
অিভুব কনর।

 � আপনার অনভূুততগুতল স্াস্্যকর ভাকব সহজ ককর তুলনু। 
উদাহররস্রূপ, দ্রুত গততকত হাঁটুন।

 � _____________

 � _____________

আমার জরয়ন্ট/পারয়  
সব্িা অিভুব 
কনর।

 � শারদীতরকভাকব তৎপর থাকার উপায় অনভুব করুন যা 
আপনার শরদীকরর পকক্ষ সহজ, কযমন সাঁতার কাটা বা 
কযাগব্যায়াম করা।

 � _____________

 � _____________

আনম েব  
েময় কাউরি শুরয়  
থানক এবং নিিাররর 
পর টিনভ স্নখ।

 � একটি তনশ্চল বাইক চালান, করতসটে্যান্স ব্যা্ড ব্যবহার 
করুন, বা ওজন তুলনু টিতভ কদখার সময়। 

 � তবজ্াপকনর সময় শারদীতরকভাকব তৎপর থাকুন। 

 � ননশ আহাকরর পকর একটু হাঁটকত যান বরঞ্চ।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

নকভারব েমে্াগুনল োমলারিা যায়
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আমার েমে্াগুনল

আপনার সমস্যাগুতল হকলা আপনার জদীবকনর কসই সব তজতনস যার প্রতত আপনার 
একটি তনতদ্ষ্ভাকব প্রতততরিয়া হবার সম্াবনা থাকক - তার সবিকন্ধ ককান তচন্তাভাবনা 
না ককর। কসগুতল দশৃ্য, গন্ধ, স্ান, বা অনভূুতত হকত পাকর। কসগুতল মানেু, স্ান, 
তরিয়াকলাপ বা পতরতস্তত হকত পাকর।

নক আপিার অস্াস্থ্কর সকিাকাটার অভ্াে েমে্া করর? 
_________________________________________________   

_________________________________________________

নকভারব আপনি এই েমে্াগুনল োমলারবি?
_________________________________________________  

_________________________________________________

নক আপিার অস্াস্থ্কর খাবাররর অভ্াে েমে্া করর? 
_________________________________________________  

_________________________________________________

নকভারব আপনি এই েমে্াগুনল োমলারবি? 

_________________________________________________

_________________________________________________   

নক জি্ আপনি েনক্য় থাকার ব্রল িুপ করর বরে থারকি? 

_________________________________________________

_________________________________________________   

নকভারব আপনি এই েমে্াগুনল োমলারবি?

_________________________________________________

_________________________________________________
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োধারণ েমে্াগুনল

োধারণ অস্াস্থ্কর সকিাকাটা েংক্ান্ত েমে্া:

“যখন আমরা চলতচিত্র কদখকত যাই, আমরা সব সময় একটি বড় পপককন্র 
টাব আর কসাডা তকতন ভাগ ককর খাবার জন্য।”

“আমার পতরবার একটি তপজা খায় প্রতত শুরিবার রাকত।”

“আতম সব সময় ট্যাককা ট্াককর কাকছ দাঁড়াই আমার মধ্যাহ্ন  
তবরততর সময়।”

“আতম হাকতর কাকছ কুতক রাতখ যখন আমার নাতত-নাততনরা  
কবড়াকত আকস।” 

“যখন আমার খারাপ লাকগ, আতম এক পাত্র আইসতরিম তুকল তনই।”

োধারণ অস্াস্থ্কর খাওয়ার েমে্া:

“আতম সব সময় তমতষ্ তকছু খাই ননশ আহাকরর পকর।”

“আমার বনু্ধরা এবং আতম সব সময় তচককন উইংস, তবয়ার, এবং তচপ্স খাই যখন 
আমরা কখলা কদতখ।”

“তগজ্ার পকর, আমার মতহলাকদর দল কতি এবং কডানাট খায়।” 

িুপ করর বরে থাকার েমে্া:

“আমার বনু্ধরা এবং আতম ক্যাকিকটতরয়াকত একসাকথ বতস প্রতততদন 
মধ্যাহ্ন কভাজকনর সময়।”

“আতম সব সময় কাকজর পকর তভতডও কগমস কখতল।”

“আমার পতরবার শতনবারগুতল সারা তদন কবাড্ কগমস কখকল।”

“ননশ কভাজন কশে হকল, টিতভ কদখার সময় হয়।”





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

Prevent T2 এর জি্য শারীনরকভারে তৎপর থাকুি
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সেশরির মলূ নেষয়গুনল

দীর্ঘ মেয়াদদ শারীররকভাদে তৎপর থাকা আপনাদক সাহায্য করদত পাদর টাইপ 
2 ডায়াদেটিস প্ররতদরাধ করদত অথো রেলরবিত করদত। 

এই সেশরি আমরা এইেে নেষয় নিরয় কথা েলে:

 z শারীররকভাদে তৎপর থাকার রকছু সুরেধা
 z শারীররকভাদে তৎপর থাকার রকছু প্ররতেন্ধকতা এেং তা সােলাদনার 
রকছু উপায়
 z এই কে্ঘসূরি শুরু করার পর আপরন কতটুকু এরিদয়দছন

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররেি!  

পরামশদে: 
 ✓ আপনার “মকন” টি জাননু। প্ররতরদন রনদজদক েদন কররদয় 
রদন মকন আপরন শারীররকভাদে তৎপর থাকদত িান। 
েনু্ধোন্ধে ও পররোরদকও েলনু আপনাদক েদন 
কররদয় রদদত।

 ✓ রনদজদক পুরস্কৃত করুন। রনদজদক মছাটখাদটা, খাদ্য-নয়-
এেন পুরস্ার রদন রনদজর সুস্থতার লদষ্্য মপৌঁছোর জন্য। 
পররোর এেং েনু্ধদদর েলনু আপনাদক সেথ্ঘন করদত।
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নতও’র কানহিী

টাইপ 2 ডায়াদেটিদসর ঝঁুরক আদছ রতওর। তার রিরকতসক তাদক 20 পাউন্ড 
ওজন কোদত েদলদছন এেং সপ্াদহ অন্তত 150 রেরনট কায্ঘকলাদপর লষ্্য রস্থর 
করদত েদলদছন।

প্রিুর কঠিন পররশ্রদের পদর রতও তার ওজন এেং কায্ঘকলাদপর লদষ্্য 
মপৌঁদছদছ। তার ব্াড সুিার এখন স্াভারেক। তার রিরকতসক েদলদছন তার 
আর এখন টাইপ 2 ডায়াদেটিদসর ঝঁুরক মনই।

সেয় যত এরিদয় িদল, রতওর সেয়সূরি আদরা ে্যস্ত হদয় পড়দছ। তার স্তী 
রাদতর ক্াদস মযদত শুরু কদরদছন। তাই তাদক রকছু োসার কাদজর দারয়ত্ব  
তুদল রনদত হদয়দছ যা মস করত। 

রতও এখন েধ্যাদনের রেররতদত ফাইফরোস খাদটন। এর ফদল, তার আর এখন 
সেয় হয় না েধ্যানেদভাদজর সেয় হাঁটোর। 

সররিয় হোর সেয় মের করা রতওর পদষ্ কঠিন। তার ওপর, মস তার ওজন 
কোোর লদষ্্য মপৌঁছাদত মপদরদছ তাই মস কে অনপু্রারনত মোধ কদর। তার 
স্ুস্থ্যতার রনত্য কে্ঘসূরি রপরছদয় পড়দছ।

রতও ঠিক কদর সংদশাধনেলূক কাজ করদে। মস তার োচ্াদদর সাদথ সররিয়। 
মস রনদজদক মছাটখাদটা, খাদ্য-নয়-এেন পুরস্ার মদয় রনদজর সুস্থ্যতার লদষ্্য 
মপৌঁছোর জন্য। এেং মস তার োচ্াদদর েদল আদরা মেরশ কদর দদরনক তাদক  
রদদত যাদত মস শারীররকভাদে তৎপর থাকার মেরশ সেয় পায়।

আজদক, রতওর সুস্থ্যতার রদনপরজি আোর সঠিক পদথ রফদর এদসদছ। মস দীর্ঘ সেয় শারীররকভাদে তৎপর 
থাকার পররকল্পনা কদর। মস স্াস্থ্যোন হদত িায়। তা ছাড়া, মস শারীররকভাদে তৎপর থাকার সেয় 
মযেন অনভুে কদর তা মস পছন্দ কদর।
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নকভারে চ্যারলঞ্জগুনল োমলারেি

দীর্ঘ সেয় শারীররকভাদে তৎপর থাকা ি্যাদলরজিং হদত পাদর। এখাদন রকছু সাধারণ ি্যাদলজি এেং তা সােলাোর রকছু উপায় মদওয়া 
হদলা। “কাটিদয় ওঠার অন্যান্য উপায়” কলাদে আপনার রনদজর আইরডয়া রলখুন। আপরন মযসে আইরডয়া মিষ্া কদরদছন 
মসগুরলদত টিক রদন।

চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

আনম কম 
অিপু্ানিত  
অিভুে করনি।

 � আপিার “সকি” টি জািিু।প্ররতরদন রনদজদক েদন 
কররদয় রদন মকন আপরন শারীররকভাদে তৎপর থাকদত 
িান। পররোর এেং েনু্ধদদর েলনু আপনাদক েদন কররদয় 
রদদত।

 � আরে সথরক পনরকল্পিা করুি।শারীররক 
ররিয়াকলাপদক রনদজর সেয়সূিীর রনয়রেত অংশ কদর 
তুলনু। এটি আপনার ক্যাদলন্ডাদর রলখুন।

 � েসু্্য থাকার অঙ্ীকার করুি। পররোদরর সদস্য 
অথো েনু্ধর সাদথ কাজ করুন। একটি রফটদনস ক্াদস 
মযািদান করুন। একটি হাঁটার দদল মযািদান করুন।

 � এটারক একটা মজা্ার নেষয় করর রাখুি। 
শারীররকভাদে তৎপর থাকার জন্য নতুন পন্া প্রদয়াি 
করদত থাকুন যতষ্ণ না আপরন এেন রকছু খুদঁজ পাদছেন 
যা আপরন উপদভাি কদরন। শরীর িি্ঘ া করার সেয় 
রভরডও মদখুন অথো সঙ্ীত শুননু। একটি রফটদনস 
অ্যাপ ে্যেহার কদর মদখুন। 

 � নিরজরক চ্যারলঞ্জ করুি। রনদজর জন্য নতুন সুস্থতার 
লষ্্য রস্থর করুন। অথো একটি েনু্ধর সাদথ প্ররতদযারিতা 
করুন।

 � নিরজরক পরুস্কৃত করুি। রনদজদক মছাটখাদটা, খাদ্য-
নয়-এেন পুরষ্ার রদন রনদজর সুস্থতার লদষ্্য মপৌঁছোর 
জন্য। পররোর এেং েনু্ধদদর েলনু আপনাদক সেথ্ঘন 
করদত।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________
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চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

আমার হারত 
জীেিযাত্ার 
পনরেতদে রির জি্য 
েময় কম।

 � কাজ কমদে করার েময় শরীর চচদে া করা।িটপট 
িলাদফলা করুন যখন রর মোদছন, রাস কাদটন, 
মদাকান, অথো কুকুর হাঁটান। 

 � ন্রিরির েময়রক েনরিয় েময় করুি। ওজন তলনু, 
একটি রনশ্চল োইক িালান, অথো এক জায়িায় দারঁড়দয় 
হাঁটুন যখন টিরভ ো রভরডও মদখদেন। 

 � সযাোরযারে থাকুি। একটি েনু্ধর সাদথ হাঁটুন। অথো, 
হাঁটার সেয় মফাদন কথা েলনু। 

 � সকাথাও সযরত হরল সহঁরট যাি। কাদজ যাওয়ার সেয় 
োইদক িদড় যান। িারড় রাখার জায়িায় একটু দদুর িারড় 
পাক্ঘ  করুন। রলদটের েদদল রসরঁড় ে্যেহার করুন। একটি 
স্টপ আদি োস মথদক মনদে পরুন। 

 � নেভাজি করর জয় করুি। আপনার 150 রেরনট  
10 রেরনদটর খদন্ড ভাি কদর রনন।

 � োহায্য চাি। পররোদরর সদস্যদদর েলনু আদরা মেরশ 
কদর দদরনক কাজ আপনাদক রদদত যাদত আপরন 
শারীররকভাদে তৎপর থাকার মেরশ সেয় পান।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আমার হারত 
জীেিযাত্ার 
পনরেতদে রির জি্য 
কম টাকা থারক।

 � রেনােদূল্য করা যায় এেন ররিয়াকলাদপ জরড়ত থাকুন 
মযেন হাঁটা, নািা, এেং এক জায়িায় কুিকাওয়াজ করা।

 � শরীরিি্ঘ ার কাপড় এেং সরজিাে রকননু মসদল।

 � করেউরনটি মসন্াদর রেনােদূল্য সুস্াদস্থ্যর ক্াদসর মখাঁজ 
করুন।

 � অনলাইন এেং পাঠািাদর সুস্থতার রভরডও খুজঁনু।

 � ে্যায়াোিাদর প্রদয়াজন-রভরতিক রফদয়র কথা রজজ্াসা 
করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

নকভারে চ্যারলঞ্জগুনল োমলারেি
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চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

আেহাওয়ার কাররণ 
োইরর হাঁটা কঠিি 
হরয় পড়রি।

 � আেহাওয়া অনযুায়ী মপাশাক পরুন।

 � েদল হাঁটুন।

 � শারীররকভাদে তৎপর থাকার আদরকটি পথ মিষ্া 
করুন, মযেন সাঁতার কাটা।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আনম আহত।  � আপনার স্াস্থ্য পররদেো প্রদানকারীদক রজজ্াসা করুন 
রকভাদে আরাতটির রিরকতসা করদেন। উদাহরণস্রূপ, 
আপনাদক রেশ্রাে রনদত হদত পাদর এেং স্থানটিদত েরফ 
লািাদত হদত পাদর।

 � শারীররকভাদে তৎপর থাকার আদরকটি পথ োর 
করুন। উদাহরণস্রূপ, আপনার পাদয় যরদ ে্যথা হয় 
তাহদলও আপরন সাঁতার কাটদত পারদেন।

 � প্রদয়াজন হদল র্লিন্ এেং সহায়তা ে্যেহার করুন।

 � সেস্যার সাদথ আদরা মেরশ সররিয় হদয় উঠুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

নকভারে চ্যারলঞ্জগুনল োমলারেি
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নকভারে আনম েনরিয় থাকরো

সকি আপনি শারীনরকভারে তৎপর থাকরত চাি ্ীরদে েময় ধরর?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

আপিার ্ীরদে েময় শারীনরকভারে তৎপর থাকার সষেরত্ সকাি 
নজনিেটি চ্যারলনঞ্জং হরত পারর?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

নকভারে আপনি সেই েে চ্যারলরঞ্জর সমাকানেলা কররেি?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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প্নতন্ি শারীনরকভারে তৎপর থাকার পরামশদে

মছাট ধাপগুরল আপনাদক সাহায্য করদে প্ররতরদন শারীররকভাদে তৎপর থাকার 
জন্য। ময ধারণাগুরল আপরন মিষ্া করদত িান মসগুরল পরীষ্া করুন। তারপর 
মসগুরল মিষ্া করুন। মদখুন মসটি মকেন কাজ কদর!

যখি পাররি হাঁটুি 

 � কে্ঘস্থদল, প্ররত 30 রেরনট শরীর প্রসাররত করুন এেং নড়ািড়া করুন। 

 � একটি স্টপ আদি োস ো মরেন মথদক মনদে পরুন এেং হাঁটুন। 

 � টিরভ মদখার েদদল আধ রন্ার জন্য মহঁদট আসুন। 

 � পাহাড় মেদয় উঠুন তাদদর পাশ কাটিদয় না রিদয়।

 � শরনোর সকাদল হাঁটা অভ্যাস কদর রনন। 

 � মদাকান মথদক দদুর িারড় পাক্ঘ  করুন এেং হাঁটুন। 

 � ররেোদরর ড্াইভ প্ররতস্থারপত করুন ররেোদরর হাঁটা রদদয়। 

 � দনশ আহাদরর পদর একটু হাঁটুন। 

 � আপনার কাদজ রেররতর সেয় একটু মহঁদট রনন। 

 � এরলদভটর ো এদস্দলটদরর েদদল রসরঁড় ে্যেহার করুন। 

 � আপনার কুকুরটিদক আদরা দীর্ঘ হাঁটায় রনদয় যান। 

 � েদল রিদয় দ্রুত িরতদত হাঁটুন। 

 � মদাকাদন মহঁদট যান। 

 � আপনার োচ্াদদর মহঁদট রেদ্যালদয় রনদয় যান। 
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প্নতন্ি শারীনরকভারে তৎপর থাকার পরামশদে

োোরত আররা চলারেরা করুি

 � োসাদত নানা রজরনস মেরােরত করুন।

 � একটি পুশ মোয়াদরর সাহাদয্য আপনার লনটি কাটুন। 

 � আপনার োসাটি রঙ করুন। 

 � আপনার লদনর শুকদনা পাতা জদড়া করুন। 

 � েরফ সাফ করুন। 

 � আপনার মেদঝ ঝাড় রদন, েছুুন, ো ভ্যাকুয়াে করুন। 

 � হাদত কদর রনদজর িারড় পররষ্ার করুন। 

েনরিয় কাযদেকলাপ

 � আপনার জন্য কাজ কদর মদয় ময যন্ত্রপারত তা এরড়দয় িলনু, মযেন ইদলক্ট্ররনক 
রেক্ার। 

 � মসই সে ররিয়াকলাপ মেদছ রনন যা আপরন উপদভাি কদরন এেং যা আপনার  
দদনরন্দন জীেদনর সাদথ োনানসই। 

 � সঙ্ীদতর সাদথ নািুন - একা, ো কাদরা সাদথ। 

 � রনদজদক মছাটখাদটা, খাদ্য-নয়-এেন পুরষ্ার রদন রনদজর সুস্থতার লদষ্্য 
মপৌঁছাদত পারার জন্য। 

 � আপরন যরদ োচ্াদদর মখলাধুলার ইদভদন্ যান তাহদল েদস না মথদক মহঁদট িদল 
মেড়ান। 

 � একটি হাঁটার ো হাইক করার দদল মযািদান করুন। 

 � ওজন তুলনু, অথো একটি মররসস্ট্যান্স ে্যান্ড ে্যেহার করুন যখন টিরভ ো রভরডও 
মদখদেন। 

 � এক জায়িায় দাঁরড়দয় হাঁটুন যখন টিরভ ো রভরডও মদখদেন। 

 � মছাঁয়াছঁুয়ী, ররিসরে, ো সকার মখলনু আপনার োচ্াদদর ো নারত/নাতরনদদর সাদথ। 

 � নতুন শারীররক ররিয়াকলাপ মিষ্া করুন। 

 � একটি রফটদনস অ্যাপ ে্যেহার করুন আপনার মফান ো করপিউটাদরর জন্য। 

 � একটি রফটদনস রভরডও ে্যেহার করুন। 





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

আপিার ভাবিারক নিয়ন্রিত করুি
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সেশরির মলূ নবষয়গুনল

আপনার চিন্ার দাচিত্ব চনলে তা আপনালে সাহায্য েরলত পালর  
টাইপ 2 ডািালেটিস প্রচতলরাধ েরলত অথো চেেচবিত েরলত। 

এই সেশরি আমরা এইেব নবষয় নিরয় কথা বলব:

 z ক্ষচতোরে এেং সহািতাোরী চিন্ার পাথ্থে্য 
 z চেভালে ক্ষচতোরে চিন্া প্রচতস্াচপত েরলত হি সহািতাোরী চিন্ার সাহালয্য

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি!  

পরামশদে: 
 ✓ আপনার ক্ষচতোরে চিন্াগুচে সনাক্ত েরুন।

 ✓ ব্রেে োগান।

 ✓ েরং সহািতাোরী চিন্া েরুন।
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আিার কানহিী

টাইপ 2 ডািালেটিলসর ঝঁুচে আলে আনার। সুতরাং ব্স ভালোভালে খাোর ব্িষ্া েরলে এেং 
শারীচরেভালে তৎপর থাোর ব্িষ্া েরলে।

ব্েচশর ভাগ চদন, আনা পালে্থ র িাচরপালশ হাঁলট। চেন্তু মঙ্গেোর েচৃষ্ হলছে। আনা ভালে: “আেহাওিা 
খারাপ। আজ হাঁটা োদ ব্দওিাই ভালো।”

আনা তার ক্ষচতোরে চিন্া এে সহািতাোরী চিন্া চদলি প্রচতস্াচপত েরার চসদ্ান্ ব্নি: “েচৃষ্ পড়লে, 
তাই আচম েরং মলে হাঁটলো। এর ফলে আচম োজ ব্সলর ব্নওিার সুলযাগও পালো।”

ক্ষনতকারক নিন্া প্রনতররাধ কররত: 

 � চনচচিত েরুন আপনার েম্থ পচরেল্পনা োস্তেসম্মত, 
সম্ভেপর, চনচদ্থষ্, এেং নমনীি। 

 � চনলজর মলধ্য ব্েৌতুেলোধ রাখুন।

 � চনলজর যত্ন চনন: িাপ চনিন্ত্রণ েরুন, যলথষ্ পচরমালন 
ঘুলমান, সঠিে খাোর খান, এেং শারীচরেভালে  
তৎপর থাকুন। 

 � এর প্রচত চনলজর দচৃষ্ভচঙ্গ ঠিে রাখুন।

 � এমন মানলুের সালথ থাকুন যারা সহািতাোরী চিন্া অভ্যাস 
েলরন।

 � আপনার অগ্রগচতর জন্য আনন্দ েরুন এেং তা পুরসৃ্ত 
েরুন।
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ক্ষনতকারক ভাবিা অিকুূল ভাবিা ন্রয় প্রনতস্ানপত করার 3 টি ধাপ
1. আপনার ক্ষচতোরে চিন্াগুচে সনাক্ত েরুন। চে চিন্া আপনার  

খাওিা ও সুস্ালস্্যর েলক্ষ্যর পলথ োঁধা হলি দাঁড়াি?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2. ব্রেে োগান। চেেু মানেু এেটি েড় োে থামার চিহ্ন ব্ভলে চনলত 
পেন্দ েলরন। অন্যরা েল্পনা েরলত ভােোলসন এেটি গাচড় 
সলজালর তার ব্রেে ব্িলপ ধরার শব্দ, অথো “থামনু!” শব্দটি। চে 
েলর আপচন আপনার ক্ষচতোরে চিন্াগুচেলত ব্রেে োগালেন?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. েরং সহািতাোরী চিন্া েরুন। আপনার ক্ষচতোরে চিন্াগুচে প্রচতস্াচপত েরলেন ব্োন 
সহািতাোরী চিন্া চদলি? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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ব্রল সেলুি ক্ষনতকারক ভাবিা অিকুূল ভাবিা ন্রয়

চেভালে ক্ষচতোরে চিন্া প্রচতস্াচপত েরলত হি সহািতাোরী চিন্ার সাহালয্য তার চেেু উপাি এখালন েো হলো।

ক্ষনতকারক নিন্ার ধরিগুনল নিন্া িা করর বরং ... নিরেরক বলুি ...

েব অথবা নকছুই িা

আপনি শুধ ুিরম অবস্াগুনল 
স্রেি। আপনি মধ্যবততী 
নকছু স্রেি িা।

আচম আইসচরিম ব্খলত পারে না  
ব্োন চদন।

 � আচম েখলনা সখলনা আইসচরিম ব্খলত পাচর।

 � আচম যখন আইসচরিম খালো, তখন তা ব্মলপ খালো। তাহলে, আচম 
খুে ব্েচশ খালো না।

অনশুীেন েরা চেরচক্তের।  � আচম এমন ব্োলনা োয্থেোপ খুলঁজ পাইচন যা এখলনা আচম উপলভাগ 
েচর।

 � আচম নতুন োয্থেোপ ব্িষ্া েলর যাে যতক্ষণ না আচম এমন এেটি 
পাই যা আচম উপলভাগ েচর।

অেহুাত স্োরিা

আপনি পনরনস্নত বা অি্য 
মািষুর্র স্াষাররাপ কররি 
আপিার ভুরলর েি্য।

োইলর খুে ঠান্া/গরম হাঁটলত 
যাওিার পলক্ষ।

 � আচম আেহাওিা অনযুািী ব্পাশাে পড়ে এেং তা সল্বেও হাঁটলো।

 � আচম ঘলরর ব্ভতর শরীরিি্থ া েরে।

আচম আমার খাোলরর েক্ষ্য পূরণ 
েরলত পারে না োরণ আমার স্তী 
কুচে ততচর েরলত থালেন।

 � আমার োলে ঘলর োনালনা চমচষ্ চেসু্ট সত্যই ব্োভনীি।

 � আচম আমার স্তীলে স্াস্্যের চেেু োনালত েেে েরং।

সশাধি করা

আপনি ভারলারক উরপক্ষা 
করর োরারপর উপর 
আপিার িের সকন্দীভূত 
কররি।

আর ব্েউ আমার স্াস্্যের 
জীেনযাত্া সমথ্থন েলরন না।

 � আমার েনু্ ব্শেী তা সমথ্থন েলর।

 � আচম আলরা সহািতার জন্য েথা েেে।

আচম পুলরা এই সপ্ালহ আমার ডালিট 
ব্মলন িচেচন।

 � আচম আমার ডালিট ব্মলন িলেচে সলতর মলধ্য িার চদন।

 � আমালে পচরেল্পনা েরলত হলে ভচেে্যলত চেভালে ট্্যালে  
থােলত হলে।

নিরেরক নিননিত করা

আপনি নিরেরক োরাপ নকছু 
বরল ডারকি।

আচম ভীেণ দেু্থে।  � আচম এখন হাঁচপলি না চগলি চসচঁড় ব্েলি উঠলত পাচর।

 � আচম প্রচত সপ্ালহ আলরেটু েলর সচরিি হে।

আচম পৃচথেীর সে ব্িলি খারাপ 
রাঁধুচন।

 � আচম ব্য ষ্ার-ফ্াই োে রালত ব্রলঁধচেোম তা আমার েন্যা পেন্দ 
েলরলে।

 � আচম রান্া সবিলন্ আলরা চশখলত থােলো।
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ক্ষনতকারক নিন্ার ধরিগুনল নিন্া িা করর বরং ... নিরেরক বলুি ...

তুলিা করা

আপনি অি্য মািরুষর োরথ 
নিরেরক তুলিা কররি এবং 
নিরের মরধ্য তার অভাব 
আরছ মরি কররি।

চতও আমার ব্থলে অলনে ব্েচশ ওজন 
েচমলিলে আমার তুেনাি।

 � আমার ওজন েমার হার েলম ব্গলে।

 � আচম চতওলে চজজ্াসা েরে চেেু পরামলশ্থর জন্য।

ব্টেো আমার ব্থলে অলনে ব্েচশ 
শচক্তশােী।

 � আচম আলরা শচক্তশােী হলত িাই।

 � আচম এেটা ব্রচসটোন্স ে্যান্ ে্যেহার েরার ব্িষ্া েরে।

নবষা্ এবং েবদেিারশর নিন্া

আপনি েব সিরয় োরাপটিই 
ধরর সিি।

আচম শুধু জাচন ব্য আচম আঘাত 
পালো। তারপর আচম আর 
শরীরিি্থ া েরলত পারে না।

 � আচম চনরাপলদ শরীরিি্থ া েরার জন্য পদলক্ষপ ব্নে।

 � আচম যচদ সচত্যই আঘাত পাই, আচম শারীচরেভালে তৎপর থাোর 
অন্য এেটি পথ খুলঁজ ব্নে।

আচম শুধু জাচন ব্য আমার টাইপ 2 
ডািালেটিস হলে োরণ আমার মাতা 
চপতা উভলির তা চেে।

 � আচম আমার মাতাচপতার তুেনাি অলনে ব্েচশ জাচন টাইপ 2 
ডািালেটিস প্রচতলরাধ সবিলন্।

 � টাইপ 2 ডািালেটিস প্রচতলরাধ েরার জন্য আচম যা পাচর তা েরে।

ব্রল সেলুি ক্ষনতকারক ভাবিা অিকুূল ভাবিা ন্রয়





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

ট্ারক নিরর আসিু
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সসশরির মলূ নিষয়গুনল

আপনার খাবার ও ফিটনননের লনষ্যে ফিনর এনল তা টাইপ 2 ডায়ানবটিে 
প্রফতনরাধ করনত বা ফবলফবিত করনত োহাযযে করনব। 

এই সসশরি আমরা এইসি নিষয় নিরয় কথা িলি:

 z ইফতবাচক থাকা
 z েমেযো েমাধাননর পাঁচটি পদনষ্প

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি!  

পরামশদে: 
 ✓ এরকম েময়ও আেনত পানর যখন আপফন আপনার লষ্যে 
থথনক ফপফিনয় পড়নত পানরন এক বা দইু েপ্াহ। এনক বলা 
হয় লযোপ্স এবং এটি খুব স্াভাফবক।

 ✓ মনন রাখনবন: ভ্রষ্টতা এক বড় বযোপার হনয় ওনে থকবল 
যফদ আপফন তা হনত থদন। যাই থহাক না থকন হাল থিনড় 
থদনবন না!
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সকানির কানহিী

টাইপ 2 ডায়ানবটিনের ঝঁুফক আনি থকাফির। অতএব থে এক 
স্াস্যেকর জীবনযাত্া যাপন করনত চাইনি। দইু মানের জনযে 
থকাফি তার খাবার এবং েুস্তা লষ্যে ফননয় দারুন কনর। এর 
িনল, তার ওজন 15 পাউন্ড কনম।

ফকন্তু শুক্রবার, থকাফির ফকিু েহকমমীনদর িাঁটাই করা হয়। 
থে ফচফতিত থয এরপর তার পালা। তাই থে ফননজনক তার 
বনের কানি প্রমান করার জনযে অফতফরক্ত পফরশ্রম করার 
ফেদ্াতি থনয়।

থোমবার, থকাফি েমনয়র আনে কানজ আনে। এর অথ্থ, তার 
েময় থনই েকানল মধযোহ্ননভাজন গুফিনয় থনওয়ার। তাই থে 
একটি কযোফন্ড বার থনয় থভফন্ডং থমফিন থথনক স্াস্যেকর 
মধযোহ্ননভাজননর বদনল। 

তার বেনক খুফি করনত থকাফি তার থডনকে বনে তার মধযোহ্ননভাজন কনর। এর িনল, থে তার 
েতানেুফতক মধযোনহ্নর হাঁটা বাদ থদয়। অতএব, তার যনথষ্ট ফক্রয়াকলাপ হয় না থেফদন। থকাফি একই 
ফজফনে কনর েপ্ানহর প্রফতফদন।

েপ্াহানতির মনধযে, থকাফি ফননজর ওপর থরনে থেনি তার খাওয়া এবং ফিটনননের লষ্যে থথনক েনর যাওয়ার 
জনযে। তার দইু পাউন্ড ওজন থবনড়নি। থে ফননজনক বযেথ্থ মনন করনি। তার মনন হনছে হাল থিনড় থদয়। 

থকাফি ফেদ্াতি থনয় থে েঠিক পনথ ফিনর আেনব এবং অনরুূপ ভ্রষ্টতা প্রফতনরাধ করনব ভফবষযেনত। থে 
ইফতবাচক থাকনব। এবং থে েমেযো েমাধাননর পাঁচটি পদনষ্প বযেবহার কনর।
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সকানি সমস্া সমাধারির 5 টি প্রষেপ ি্িহার করর

প্রথনম, থকাফি পফরষ্ারভানব তার েমেযোর বর্থনা থদয়। এবং থে বনুঝ ওোর থচষ্টা 
কনর ফক কারনর তা হনলা।

থে বঝুনলা তার দনুটা েমেযো আনি:

সমস্া 1: থে প্রফতফদন স্াস্যেকর মধযোহ্ননভাজন কনর না।

কারণ: থকাফি তার চাকফর হারাবার দফুচিতিা কনর, তাই থে েমেযোর আনে কানজ 
আনে। এর অথ্থ, তার েময় থনই েকানল মধযোহ্ননভাজন গুফিনয় থনওয়ার। তাই থে 
একটি কযোফন্ড বার থনয় থভফন্ডং থমফিন থথনক প্রফতফদন স্াস্যেকর মধযোহ্ননভাজননর 
বদনল। 

সমস্া 2: তার প্রফতফদন যনথস্ট ফক্রয়াকলাপ হয় না। 

কারণ: থকাফি তার চাকফর হারাবার দফুচিতিা কনর। তাই থে তার থডনকে বনে 
এবং মধযোহ্ননভাজননর েময় কাজ কনর। এর িনল, থে তার েতানেুফতক 
মধযোনহ্নর হাঁটায় যায় না। তাই তার প্রফতফদন যনথষ্ট ফক্রয়াকলাপ হয় না।

থকাফি থবানঝ থয এই দটুি েমেযোরই একই মলূ কারর: থে তার চাকফর হারাবার দফুচিতিা কনর। এই েব 
েমেযোগুফল ফননয় থমাকাফবলা করার জনযে েমেযোর আনে কানজ এনে মধযোহ্ননভাজননর েময় কাজ না কনর 
থে পারত:

 z তার বেনক ফজজ্াো করনত তার কাজ েফতযেই ফবপন্ন ফকনা। থে হয়ত দফুচিতিা করনি থকান  
কারর িাড়াই।
 z তার বেনক ফজজ্াো করনত থয থে ফক করনত পানর তার চাকফর বাঁচানত, েমনয়র আনে কানজ না 
এনে ও মধযোহ্ননভাজননর েময় কাজ না কনর

সমস্া সমাধারির 5টি ধাপ

1. আপনার েমেযোগুফলর বর্থনা ফদন।

2. ফবকল্প খুনঁজ বার করুন।

3. থেরা ফবকল্পগুফল থবনি ফনন।

4. একটি কম্থ পফরকল্পনা ততফর করুন।

5. থচষ্টা কনর থদখুন।
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সকানি সমস্া সমাধারির 5 টি প্রষেপ ি্িহার করর

এরপর, থকাফি মাথা খাটিনয় ফকিু উপায় বার কনর এই চযোনলঞ্জগুফল োমলাবার 
জনযে।

থে প্রফতফদন স্াস্যেকর মধযোহ্ননভাজন কনর তা ফনফচিত করনত থে পারত:

 z তার মধযোহ্ননভাজন আনের ফদন রানত গুফিনয় থনওয়া অথবা েপ্াহানতি
 z কানজর েময় স্াস্যেকর খাবার জনড়া কনর রাখা কম্থস্নল
 z থকাননা বনু্ বা পফরবানরর েদেযেনক বলা তার খাবার গুফিনয় থদওয়ার জনযে
 z এমন খাবার থকনা যা ফতফন দ্রুত গুফিনয় ফননত পারনবন, থযমন িল  
এবং দই।

ফনফচিত করনত থয ফতফন প্রফতফদন যনথষ্ট কায্থকলানপর েুনযাে পান, ফতফন:

 z বাইনর অথবা তার দপ্নর হাঁটনত পানরন যখন ফতফন  
কাজ কনরন, থডনকে বনে থাকার বদনল (থিানন কথা বলা, 
ফমটিং করা)
 z আনরা থবফি িারীফরকভানব তৎপর হওয়া েনন্যেনবলায়  
এবং েপ্াহানতি
 z ফলনটের বদনল ফেফঁড় বযেবহার করা কানজর েময়
 z কািাকাফি বাো হনল এবং ফনরাপদ হনল বাইক চাফলনয় 
কানজ যাওয়া
 z কম্থস্নল োফড় রাখার জায়োয় একটু দনুর োফড় পাক্থ  করা
 z দাঁফড়নয় কাজ করার থডকে বযেবহার করা 

এই ফবকল্পগুফল মাথায় আোর পনর থকাফি থেরা ফবকল্পগুফল থবনি 
থনন, একটি কম্থ পফরকল্পনা বানান, এবং থেটি থচষ্টা কনরন।
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ট্ারক নিরর আসিু

থেই েব ফবষনয়র কথা ভাবনু যার িনল - আপফন খাবার এবং ফিটনননের লষ্যে থনক েনর 
থেনিন - বা েনর থযনত পানরন। এই েমেযোগুফলর একটি থবনি ফনন। তারপর ইফতবাচক 
থাকুন এবং েমেযো েমাধাননর এই পাঁচটি পদনষ্প বযেবহার করুন।

সমস্া সমাধারির পাঁচটি ধাপ

1. স্পষ্টভানব আপনার েমেযোর বর্থনা ফদন। ফক কারনর তা হনয়নি বনল আপফন মনন কনরন?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. ফবকল্প খুনঁজ থবর করুন। আপনার েমেযোর েমাধাননর ফকিু উপায় থবর করুন?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. থেরা ফবকল্পগুফল থবনি ফনন। এই ফবকল্পগুফলর মনধযে থকানটি েবনচনয় ভানলা কাজ করনব  
আপনার েমেযোর েমধান করার জনযে?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. একটি কম্থ পফরকল্পনা ততফর করুন। (একটি িাঁকা কম্থ পফরকল্পনা বযেবহার করুন আপনার  
কম্থ পফরকল্পনার ফদনপফঞ্জ থথনক।) ফকভানব আপফন এই পিন্দগুফল কানজ লাোনবন? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. থচষ্টা কনর থদখুন। থদখুন থেটি থকমন কাজ কনর!





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

সহায়তা প্াপ্ত হি
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সসশরির মলূ নিষয়গুনল

আপনার স্াস্থ্যকর জীবনযাত্ার জনথ্য সমর্থন পপলে তা আপনালক সাহাযথ্য 
করলত পালর টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রততলরাধ করলত অরবা তা তবেতবিত 
করলত। 

এই সসশরি আমরা এইসি নিষয় নিরয় কথা িলি:

কীভালব সমর্থন পাওয়া যালব:

 z পতরবার, বন্ধু  এবং সহকমমীগণ
 z দে, পরেণী, এবং ক্াবসমহূ
 z পপশাদারগণ

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি!  

পরামশদে: 
 ✓ পতরবার, বন্ধু , এবং সহকমমীলদর বেধুন আপতন তক 
করলেন, এবং পকন আপতন তা করলেন। এবং তালদর 
বেধুন তকভালব তারা আপনার প্রলেষ্ায় সহায়তা 
করলবন।

 ✓ আপনার স্ানীয় গ্রন্াগার, তবলনাদন পকন্দ্র, কতমউতনটি 
পসন্ার বা প্রবীন পকলন্দ্র প�াঁজ করুন। দে, পরেণী, এবং 
ক্াব সবিলন্ প�াঁজ করুন যারা আপনার স্াস্থ্যকর 
জীবনযাত্া সমর্থন কলরন।
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নিরমর কানহিী

টাইপ 2 ডায়ালবটিলসর ঝধুঁ তক আলে তজলমর। পস তার �াবার এবং 
স্াস্থ্যগত অভথ্যালস স্াস্থ্যবান পতরবত্থ ন কলরলে। তকন্তু পস সব সময়  
তার পতরবার, বন্ধু  এবং সহকমমীলদর কালে তার পয সমর্থন প্রলয়াজন  
তা পায় না।

বাসালত, তার বাচ্ারা নাতেশ কলর পয তারা তালদর তপ্রয় �াবার পায় 
না পযমন তপজা এবং আইসতরিম। পতরবালরর সালর না পরলক তজম 
শরীরেে্থ া কলর পয সময় �রে কলর তা তার স্তী অপেন্দ কলর। তার মা 
বলে পস পযমন আলে ঠিক আলে। এবং তার তকেধু সহকমমী সব সময় 
তমতষ্ পদয়।

তজম তার পতরবার, বন্ধু  এবং সহকমমীলদর তজজ্াসা কলর তার স্াস্থ্যকর 
জীবনযাত্ালক সমর্থন করলত। আজলক, তার বাচ্ারা (প্রায়) ক�নই 
নাতেশ কলর না স্াস্থ্যকর �াবার সবিলন্। 

তার স্তী আর তজমলক পতরবার পেলে শরীরেে্থ া কলর সময় পদওযায় আর অপেন্দ 
কলরন না। প্রকৃতপলষে, মালঝ তারা দধুজলন একসালর নােলত যায়। এবং পধুলরা পতরবার 
একসালর ফধু টবে বা টথ্যাগ প�লেন ননশ আহালরর পলর। 

তজলমর মা এ�ন তার প্রশংসা কলর তার জীবনযাত্া পতরবত্থ ন করার জনথ্য। তততন 
তনলজর জীবনযাত্াও পতরবত্থ ন করার করা ভাবলেন। এবং তার সহকমমীরা তমতষ্ 
পদওয়া বন্ কলরলেন।

তজম একটি অনোইন স্াস্থ্য সম্প্রদালয়র সালরও যধুক্ত হলয়লে। পস এবং অনথ্যানথ্য  
সদসথ্যরা তনলজলদর মলধথ্য পরামশ্থ ভাগ কলর পনয় এবং পরস্পরলক উতসাহ পদয়।  
ঠিক এ�ন, তারা পরস্পলরর সালর প্রততলযাতগতা করলে পদ�লত পক পবতশ পদলষেপ  
তনলত পালর প্রতত সপ্ালহ।
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কীভারি সমথদেি পাওয়া যায়

পনরিার, িনু্ এিং সহকমমীগণ

আপনার পতরবার, বন্ধু রা, এবং সহকমমীরা আপনার জনথ্য তেন্া কলরন এবং তারা োন পয আপতন ভালো 
রাকুন। তকন্তু তারা নাও বধুঝলত পালরন তকভালব আপনার প্রলেষ্া সমর্থন করলবন। অরবা তারা হয়ত 
জালনন না তকভালব তারা আপনার প্রলেষ্ায় সহায়তা করলবন। তালদর বোর দাতয়ত্ব আপনার।

পতরবার, বন্ধু  এবং সহকমমীলদর তদলয় তকভালব আপনার স্াস্থ্যকর জীবনযাত্া সমর্থন করলবন তার উপায়:

 z টাইপ 2 ডায়ালবটিস সম্পলক্থ  ঘটনা এবং তকভালব তা প্রততলরাধ করা যায় তা  
পশয়ার করা।
 z তালদর বো পকন আপতন এক স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অততবাতহত করলত োইলেন
 z আপনালক সহায়তা করলত তালদরলক সধুন্দরভালব বো। 

 z আপনার অগ্রগতত সবিলন্ তালদর তনয়তমত আপলডট জানান
 z পাতরবাতরক তনয়ম পসট করা। 

আপতন তালদর আমন্ত্রণও জানালত পালরন এগুতের জনথ্য: 

 z আপনার সালর সতরিয় হলত 

 z আপনার সালর স্াস্থ্যকর �াবারদাবার পতরকল্পনা ও পকনাকাটা করলত
 z আপনার সালর স্াস্থ্যকর রান্া এবং �াবার জনথ্য
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কীভারি সমথদেি পাওয়া যায়

পনরিার, িনু্ এিং সহকমমীগণ

আপনার পতরবার, বন্ধু  এবং সহকমমীরা জানলত নাও পালরন তকভালব আপনার স্াস্থ্যকর জীবনযাত্া 
সমর্থন করলবন। 

 z বাঁতদলকর কোলম তকেধু উপায় তে�ধুন যা আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া বথ্যাহত কলর|

 z ডান তদলকর কোলম তক কলর তালদর সমর্থন পালবন, তা তে�ধুন| 

সযভারি তারা  
আমার স্াস্থ্যকর িীিিযাত্ায় িথ্যাঘাত ঘটায়| নকভারি আনম তার্র সমথদেি পারিা

উ্াহরণঃ আমার স্ামী তেপ্স পকলনন। উ্াহরণঃআতম তালক মলন কতরলয় পদলবা পয আতম স্াস্থ্যকর ভালব 
প�লত োইতে টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রততলরাধ করার জনথ্য। আতম 
তালক বেব তেপ্স পকনা বন্ করলত, অরবা পসগুতে কালজর জায়গায় 
পেলে আসলত।
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কীভারি সমথদেি পাওয়া যায়

্ল, সরেণী, এিং ক্ািসমহূ

এ�ালন তকেধু দে, পরেণী, এবং ক্াব পদওয়া আলে যারা আপনার স্াস্থ্যকর জীবনযাত্া  
সমর্থন কলরন এবং তালদর �ধুলঁজ পাবার উপায়।

্ল, সরেণী, এিং ক্ািসমহূ তার্র খঁুরি পািার উপায়

গ্রুপ

 � অনোইন স্াস্থ্য কমধুথ্যউতনটি 

 � সহায়তা গ্রুপ 

 � আপনার স্াস্থ্যলসবা প্রদানকারীলক অনধুলরাধ করুন। 

 � আপনার স্ানীয় পাঠাগার, তবলনাদন পকন্দ্র, কমধুথ্যউতনটি 
পকন্দ্র, অরবা বয়স্ক পকন্দ্র পরীষো করুন। 

 � American Diabetes Association (আলমতরকান 
ডায়ালবটিস অথ্যালসাতসলয়শন) এর সালর পযাগালযাগ 
করুনঃ 800-DIABETES (800-342-2383).

 � কমধুথ্যউতনটি গ্রুলপর সালর পযাগালযাগ করুন। 

 � আপনার আঞ্চতেক স্াস্থ্য তবভালগর সালর পযাগালযাগ 
করুন। 

 � আপনার তজলমর পপাত্টংলয় প�াঁজ করুন। 

 � আপনার কতমথ্যউতনটির সংবাদপলত্ প�াঁজ করুন। 

 � অনোইলন, অরবা আপনার পফান বধুলক প�াঁজ করুন। 

 � আপনার তনলজরটা শুরু করুন। 

সরেণী, এিং ক্ািসমহূ
স্াস্থ্যকর �াওয়া

 � স্াস্থ্যকর রান্া 

 � স্াস্থ্যকর �াবারদাবার পতরকল্পনা 

সধুস্তা

 � বালস্কটবে 

 � সাইলকে োোলনা 

 � নাো 

 � পব্থত আলরাহণ

 � মাশ্থাে আট্থ

 � পদৌোলনা 

 � সকার 

 � সফটবে 

 � হাঁটা

 � ভার উল্ােন
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কীভারি সমথদেি পাওয়া যায়

সপশা্ারগণ

এ�ালন তকেধু পপশাদারলদর প�াঁজ পদওয়া আলে যারা আপনার স্াস্থ্যকর 
জীবনযাত্া সমর্থন কলরন।

 z এির�ানরিরিালনিস্টরা হলেন ডায়ালবটিস তবলশষজ্ 
ডাক্তার। তারা আপনার ডায়ালবটিলসর তেতকতসার তবষলয় 
সাহাযথ্য করলত পালরন।

 z লাইফস্টাইল সকাচ আপনালক সধুস্ অভথ্যাস রপ্ কলর তা 
তনয়তমত রা�লত সাহাযথ্য করলত পালরন।

 z পনুটিনি্ এবং খা্থ্যনি্ আপনালক �াবার ও �াবার তবষয়ক 
উলবেলগর পষেলত্ সাহাযথ্য করলত পালরন।

 z ফামদোনসস্টরা আপনার সলগে ওষধুলধর প্রভাব সম্পলক্থ  করা বেলত পালরন।

 z আপনার প্াথনমক পনরচযদো প্্ািকারী হলেন সম্াবথ্য পসই বথ্যতক্ত তযতন 
আপনালক টাইপ 2 ডায়ালবটিলসর ঝধুঁ তকর তবষলয় আপনালক জানালব। তততন 
আপনালক এই পরাগ তকভালব প্রততলরাধ করলত হয় তা সম্পলক্থ  জানলত সাহাযথ্য 
করলত পালরন এবং অনথ্য পপশাদারলদর কালে পাঠালত পালরন।

 z মরিানিজ্ািী এবং মিঃসমীক্ষক আপনালক আপনার তেন্া, অনধুভূতত এবং 
আেরণ মাতনলয় তনলত সাহাযথ্য করলত পালরন।

 z নরনরিরয়শিাল সথরানপস্ট আপনালক প্রতততদলনর জীবন পতরোেনা করলত 
এবং আপনার কতমউতনটিলত যধুক্ত হলত সাহাযথ্য করলত পালরন।

 z সমািকমমী আপনালক কাউলসেতেং করলত পালরন এবং 
আপনালক পতরলষবার সলগে যধুক্ত করলত পালরন।

 z প্নশক্ষক এবং িথ্যায়াম নফনিওলনিস্ট সধুস্ রাকলত তকভালব 
আপনার শরীর সরালত হলব তা সম্পলক্থ  জানালত পালরন।





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

Prevent T2 এর জি্য শারীনরকভারে তৎপর থাকুি
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সেশরির মলূ নেষয়গুনল

পরেে ছয় মাস অনপু্াননত থাকা আপনারক সাহায্য কেরত পারে টাইপ 2 ডায়ারেটিস 
প্নতরোধ কেরত অথো নেলনবিত কেরত। 

এই সেশরি আমরা এইেে নেষয় নিরয় কথা েলে:

 z এই কম্মসূনি শুরু কোে পে আপনাে প্গনত
 z আমারেে পেেততী পেরষেপ
 z পরেে ছয় মারস আপনাে লষে্য

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররেি!  

পরামশদে: 
 ✓ নতুন এেং মজাোে উপায় চিষ্া করুন  
সঠিক খাোে এেং সনরিয় থাকোে।

 ✓ আপনাে সফলতাে জন্য আনন্দ করুন।
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মানরর কানহিী

টাইপ 2 ডায়ারেটিরসে ঝঁুনক আরছ মানেে। তাই চস নসদ্ান্ত চনয় সঠিক খাোে খারে 
এেং সনরিয় হরে। 

মানেে কঠিন পনেশ্রম করে এেং তাে পনেকল্পনা অনযুায়ী িরল। তাে ফরল,  
নতনন তাে ওজরনে লরষে্য চপৌঁছরত পারেন। নতনন তাে কায্মকলারপে লরষে্যও 
চপৌঁছরত পারেন। 

অদূ্তভারে, একোে নতনন তাে লরষে্য চপৌঁছোে পরে, মানেে আে অতটা 
অনপু্াননত অনভুে করেন না। নতনন তাে পুেরনা অভ্যারস নফরে চযরত থারকন। 

মানেে ঠিক করে সংর�াধনমলূক কাজ কেরে। নতনন মরন করে চেরখন কত েেূ  
নতনন এরসরছন। নতনন একটি নতুন ওজরনে লষে্য নথিে করেন। এেং নতনন আোে 
পুরোপুনে তাে স্াথি্যকে জীেনযাত্াে উরদের�্য আোে ননরজরক ননরেনেত করেন। 
এমন নক নতনন তাে স্ামীরক তাে সারথ চযাগ চেওয়ান।

আজ, মানেে অনপু্াননত অনভুে কোয় নফরে চগরছন। নতনন এক েীর্ম এেং 
স্াথি্যকে জীেন কাটাোে পনেকল্পনা করেন।
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পররর ছয় মারে আপিার লক্্য

কারদেকলারপর লক্্য

পরেে ছয় মারস, প্নত সপ্ারহ আনম অন্তত 150 নমননরটে মধ্যম গনতে ো তাে চেন� নরিয়াকলাপ পারো।

ওজরির লক্্য 

আমাে ওজন ______ পাউন্ড।

পররর ছয় মারে, আনম:

 � ওজন কমাে আনম _______ পাউরন্ড চপৌঁছাে।

 � আমাে ওজন েজায় োখে আনম _______ পাউরন্ড থাকরো।
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আপিার েফলতার জি্য আিন্দ করুি

আপনাে সফলতাে জন্য আনন্দ কেরল তা আপনারক অনপু্াননত থাকরত সাহায্য কেরে। আনন্দ কোে 
এখারন করয়কটি উপায় চেওয়া হরলা। “অন্যান্য আনন্দ কোে উপায়” কলারম আপনাে ননরজে আইনডয়া 
নলখুন। আপনন চযসে আইনডয়া চিষ্া করেরছন চসগুনলরত টিক নেন।

আিন্দ করার উপায় অি্যাি্য আিন্দ করার উপায়

 � আপনাে সফলতা সবিরধে ব্লগ করুন।  � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � _________________________________

 � ননরজরক চছাটখারটা, খাে্য-নয়-এমন পুেষ্াে নেন 
প্নতটি লরষে্য চপৌঁছরত পাোে জন্য।

 � সমস্যাে সারথ ননরজে প্গনতে একটি গ্াফ ততনে 
করুন (ওজন, পেরষেপ প্নতনেন, কাপরেে মাপ)।

 � ননরজে “তখন এেং এখন” ছনে চপাস্ট করুন।

 � আপনাে সফলতা চসা�াল নমনডয়ারত চ�য়াে 
করুন।

 � েধুে, পনেোে, এেং সহকমতীরেে ধন্যোে জানান 
যাো আপনারক সমথ্মন করেরছন।

 � আপনাে “আরগে” চপা�াকগুনল পরে চেখুন। 

 � একটি সফলতাে জান্মাল শুরু করুন।

 � অন্য কাউরক সমথ্মন করুন। 
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নকভারে চ্যারলঞ্জগুনল োমলারেি

অনপু্ানিত থাকা ি্যারলন্জং হরত পারে। এখারন নকছু সাধােি ি্যারল্জ চেওয়া হরলা এেং তা 
সামলাোে নকছু উপায়। “কাটিরয় ওঠাে অন্যান্য উপায়” কলারম আপনাে ননরজে আইনডয়া 
নলখুন। আপনন চযসে আইনডয়া চিষ্া করেরছন চসগুনলরত টিক নেন।

চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

আনম একরেরয় 
অিভুে করনছ|

 � ননরজে জন্য নতুন লষে্য নথিে করুন।

 � েধুেত্বপূি্ম প্নতরযানগতায় অং� ননন।

 � একটি নফটরনস অ্যাপ ে্যেহাে করুন।

 � নতুন েধেন প্িালী ও �ােীনেক নরিয়াকলাপ চিষ্া 
করুন।

 � চফারন কথা েলাে সময় �েীে িি্ম া করুন।

 � �েীেিি্ম া করুন যখন টিনভ ো নভনডও চেখরেন।

 � চকান েধুে ো পানেোনেক সেরস্যে সারথ �েীেিি্ম া 
করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

এই ্লটি আরের 
সচরয় কম স্খা 
করর|

 � কীভারে সমথ্মন পাওয়া যায় তােঅন্যান্য উপায় চেে 
করুন।

 � অেন�ষ্ সেগুরলা চস�নগুনলরত যান।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আনম অরিক 
ওজি কনমরয়নছ 
ো আমার 
ওজরির লরক্্য 
সপৌঁরছনছ|

 � ননরজরক মরন কনেরয় নেন সঠিক খাোে এেং 
�ােীনেকভারে তৎপে থাকাে লাভ সবিরধে।

 � একটি নতুন ওজরনে লষে্য নথিে করুন।

 � অন্যান্য লষে্য নথিে করুন ওজন কমারনা ছাো।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________
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চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

আনম ট্্যাক সছরে  
েরর এরেনছ|

 � ইনতোিক থাকুন।

 � সমস্যা সমাধারনে পাঁিটি পেরষেপ অনসুেি করুন:

1. আপনাে সমস্যাগুনলে েি্মনা নেন।

2. নেকল্প খুরঁজ চেে করুন।

3. চসো নেকল্পগুনল চেরছ ননন।

4. একটি কম্ম পনেকল্পনা ততনে করুন।

5. চিষ্া করে চেখুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আমার ওজি 
কমার হার করম 
সেরছ|

 � চপ�ী গঠন করুন।

 � আরো চেন� ক্যালনে চপাোন।

 � আরগে চিরয় কম ক্যালনে ননন।

 � আপনন নক খান ো পান করেন তা ট্্যাক করুন।

 � আপনাে নরিয়াকলাপ ট্্যাক করুন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

আনম রা আশা 
কররনছলাম তার 
সচরয় কম প্রেনত 
কররনছ|

 � আপনাে সফলতাে জন্য আনন্দ করুন।

 � চেখুন আপনন কতেেূ এরসরছন।

 � একটি নতুন কম্ম পনেকল্পনা করুন!

 � নননচিত করুন চয আপনন সঠিক পথ ট্্যাক কেরছন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

নকভারে চ্যারলঞ্জগুনল োমলারেি





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

যখি ওজি কমা থেরম যায়
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থেশরির মলূ নিষয়গুনল

ওজন কমা থেমম থেমে টাইপ ২ ডায়ামেটিস  প্রতিম�াধ ো তেেতবিি ক�মি তক পদমষেপ 
তনমি হমে।

এই থেশরি আমরা থযেকল নিষয় নিরয় কো িলি:

 z থকন ওজন কমা েন্ধ হমি পাম�
 z তকভামে আো� ওজন কমামনা শুরু ক�মেন

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও ততনর কররিি!  

পরামশদে: 
 ✓ আপনা� খাো� ও সুস্ামথ্যে� েষেযে পূ�ণ করুন।

 ✓ প্রময়াজন হমে, নিুন েষেযে তথ্� করুন যা আপনা� ওজন  
কমা� সামে খাপ খায়।

 ✓ থপশী েঠন করুন।
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রক্াি এর কানহিী

টাইপ 2 ডায়ামেটিমস� ঝঁুতক আমে �ক্ামন�। িা� েষেযে হমো 22 পাউন্ড ওজন কমামনা। 
িাই থস স্াথ্যেক� খাো� থখমি শুরু কম� এেং শা�ীত�কভামে িৎপ� োকমি শুরু কম�। 

প্রেম েয় সপ্ামহ �ক্ান 12 পাউন্ড ওজন কমায়। থসটি প্রতি সপ্ামহ েমে ২ পাউণ্ড 
আন্াজ। তকন্তু থস সপ্ম সপ্ামহ শুধু অমধধেক পাউন্ড কমামি পাম�। এেং অষ্টম সপ্ামহ থস 
থকান ওজন কমামি পাম� না।

ওজন কমান শুরু ক�া� পূমেধে আমে িা� ওজন তেে 168 পাউন্ড। এই একই ওজমন োকা� 
জনযে িা� প্রতিতদন প্রময়াজন 1750 কযোেত�। 

এখন �ক্ামন� ওজন 156 পাউন্ড, ওজন েজায় �াখা� জনযে িা� প্রতিতদন শুধু 1650 
কযোেত� প্রময়াজন। এ� অেধে িা� দদতনক কযোেত�� প্রময়াজন কমম থেমে 100 কযোেত�।

থস নিুনভামে খাো� এেং তিটমনস এ� েষেযে তথ্� কম�। িা� জীেনযাত্ায় প্রতিতদন 
100 কযোেত� কমাো� জনযে তিতন পত�েিধে ন আমনন থোট থোট। 

আজকাে, থরেকিামটে থহাে তমল্ক সহ 16 আউন্স কতি খাো� েদমে, থস তকিম 
তমল্ক সহমযামে 12 আউন্স কতি থনন। িাোো, তিতন এখন থ�তজটযোন্স েযোন্ড 
েযেেহা� কম�ন টিতভ থদখা� সময়। এমি কযোেত� খ�চ হয় এেং থপশী েঠন হয়। 

এই থোট পত�েিধে নগুতে একতত্ি হয়ায় ওমঠ। �ক্ামন� এখন প্রতি সপ্ামহ এক থেমক দইু  
পাউন্ড ওজন কমমে।
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রক্ারির ওজি কমা

রক্ারির ত্নিক ক্ালনরর প্ররয়াজি

�ক্ামন� ওজন কমা� আমে:
ওজন: 168 পাউন্ড
দদতনক কযোেত�� প্রময়াজন: 1,750 কযোেত�

এখন:
ওজন: 156 পাউন্ড
দদতনক কযোেত�� প্রময়াজন: 1,650 কযোেত�

দদতনক কযোেত�� প্রময়াজমন� পত�েিধে ন: -100
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25 টি – স্্াক যা 100 ক্ালনরর নিরে

1. 13 টি থোটা খুোতন

2. 1 টি থোট ওটতমমে� কুতক

3. 2 টি মাঝাত� মামপ� কুতক

4. 3 টি থটতেেস্পুন হামাস

5. ½ কাপ িযোটশুনযে দই

6. 1 থ�ইতসন রুটি� স্াইস

7. 1 টি মাঝাত� মামপ� আমপে

8. 1 টি কমোমেেু

9. 1 টি কাপ স্ট্রমেত�

10. 1 টি তটেক কম-িযোমট� তস্ট্রং তচজ

11. 8 টি কতচ োজ� এক থটতেে চামচ তডপ সহ

12. 1 টি থকাো� তমতন কযোন

13. 1 কাপ ব্লুমে�ী 2 থটতেে চামচ হুইপড টতপং সহ

14. 1 টি ব্লক ডাকধে  চমকামেট, ো তিনটি েেধে

15. ½ জমামনা কো দটুি েেধে েোমনা ডাকধে  চমকামেমট থডাোমনা

16. 1 কাপ ওট তসত�য়াে

17. ½ কাপ সূযধেমখুী� তেতচ

18. 20 টি থপস্া োদাম

19. 1 টি থোট েযোমট তকিম তমল্ক সহ

20. 6 কাপ মাইম্াওময়ভ পপকনধে

21. 1 টি থোট িযোটহীন ব্লুমে�ী স্ুতদ

22. 1 কাপ টমযোমটা সুপ

23. 10 টি থেক ক�া তচপ্স ¼ কাপ সােসা সহ

24. ½ আমপে (কাটা) 1 চাময়� চামচ স্াভাতেক চীনাোদামম� মাখন সহ

25. 1 টি থোট টুকম�া অযোমভাকামডা
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আরের থেরয় কম ক্ালনর যকু্ত খািার খাওয়ার উপায়

এখামন আমে� থচময় কম কযোেত� থনওয়া� তকেু উপায় থদওয়া আমে।  
আপতন থযসে আইতডয়া থচষ্টা কম�মেন থসগুতেমি টিক তদন।

কম ফ্াট ি্িহার করুি 

খাো� োময় োময় থেমে যাওয়া এোমি েযেেহা� করুন:

 � �ান্া ক�া� থ্রে

 � ননতটেক োসন

 � পাতন/জে অেো টেক

থেক ক�া তজতনমস মাখন ও থিে েদোমি েযেেহা� করুন:

 � মাটি� উপম�� সেতজ ো িে যা শকধে �া যুক্ত নয়।

 � িযোটহীন দই 

 � সেতজ ো িমে� জসু, যা শকধে �া যুক্ত নয়। 

িযোটি সস খামেন না, িা� েদমে এগুমো খান:

 � হট সস

 � হামাস

 � থেে�ু �স

 � কম-িযোমট� থঝাে

 � কম-িযোমট� সযোোড থরেতসং

 � সম ধ্ে

 � িযোটহীন সাধা�ণ দই

 � সােসা

 � তভতনো�
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আরের থেরয় কম ক্ালনর থিওয়ার উপায়

নমনটি পািীয় খারিি িা, তার ি্রল এগুরলা খাি:

 � কম-িযোমট� সয় দধু

 � িযোটহীন সাধা�ণ দই তদময় দিত� সু্তদ, তকিম দধু, এেং তহমাতয়ি িে

 � স্াকধে তেং ওয়াটা� (থসাডা পাতন/জে) 100% িমে� �স সহ 

 � চা ো কতি ত্ম ো তচতন োো

 � সেতজ� জসু যা তচতনযুক্ত নয়

 � থেে ুো পুতদনা সহ পাতন/জে

খািাররর পনরমাণ নিরদোরণ করুি
 � খাো� োদ থদমেন না

 � খাো� পত�মাপ করুন

 � কি পত�মান তনমছেন িা� তদমক নজ� তদন।

 � আপনা� স্যোকস ও খাদযে পত�কল্পনা করুন।

 � টোচধে -তেহীন সেতজ ো রেে তভততিক সুপ 
তদময় শুরু করুন।

 � থোট থলেট েযেেহা� করুন।
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100 ক্ালনর খরে করার উপায়

এইসে কাজ ক�মে আপনা� অন্তি 100 কযোেত� খ�চ হমে।  
আপতন থযসে আইতডয়া থচষ্টা কম�মেন থসগুতেমি টিক তদন।

পনরিাররর কাজকমদে
 � োোন করুন 30 থেমক 45 তমতনট।

 � পািা জমো করুন 30 তমতনট।

 � ে�ি স�ান 15 তমতনট।

 � োতে পত�কিা� ও ওয়াক্ করুন 45 থেমক 60 তমতনট।

 � জানো ো থমমঝ পত�কিা� করুন 45 থেমক 60 তমতনট।

থ্াটদে ে
 � 30 তমতনমট 5 মাইে োইক চাোন (6 – তমতনট/মাইে)।

 � দ্রুি নাচুন 30 তমতনট।

 � 30 তমতনট পাতনমি/জমে এম�াতেকস করুন।

 � দতে োিান 15 তমতনট।

 � োমকিটেে থখেনু 15 থেমক 20 তমতনট।

 � টাচ িুটেে থখেনু 45 তমতনট।

 � ভতেেে থখেনু 45 থেমক 60 তমতনট।

 � একটি স্ট্রো� থঠেনু 1.5 মাইে 30 তমতনমট (20 তমতনট/মাইে)।

 � 1.5 মাইে থদৌোন 15 তমতনমট (10 তমতনট/মাইে)।

 � 30 তমতনট োমকিমট েে েুরুন।

 � 20 তমতনট সাঁিাম�� েযোপ কাটুন।

 � 1.75 মাইে হাঁটুন 35 তমতনমট (20 তমতনট/মাইে)।

 � তনমজমক 30 থেমক 40 তমতনট হুইেমচয়াম� চাতেি করুন।

সূত্: National Heart, Lung, and Blood Institute (জািীয় হাটধে , িুসিুস,  
এেং �মক্ত� প্রতিষ্ান)  





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

সসু্থতার পরে
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সসশরির মলূ লক্ষ্য 

প্রতি 30 তিতিটে একটি 2 তিতিটের তিেটিস ব্রেক আপিাটক সাহায্য করটি  
পাটর োইপ 2 ডায়াটেটিস প্রতিটরাধ করটি অথো তেলতবিি করটি।

এই সসশরি আমরা কো বলব:

 z তথির েটস থাকা এেং োইপ 2 ডায়াটেটিটসর িটধ্য সম্পক্ক
 z সুথিিার তেরতি ব্িওয়ার তকছু প্রতিেন্ধকিা এেং িা কাটিটয়  
ওঠার উপায়

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি!  

পরামশদে: 
 ✓ প্রতিতিি কিেুকু সিয় তথির েটস কাোি িা ট্াক করুি/
িজর রাখুি।

 ✓ প্রতি 30 তিতিটে একটি 2-তিতিে সুথিিার জি্য তেরতি  
ব্িওয়ার ব্েষ্া করুি।
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সেনর’র কানহিী

োইপ 2 ডায়াটেটিটসর ঝঁুতক আটছ ব্েতরর। িার তেতকৎসক িাটক প্রতি 
সপ্াটহ অন্তি 150 তিতিটের িধ্যি গতির ো িার ব্েতি গতির তরিয়াকলাটপ 
জতিি থাকটি েটলটছি। সিটয়র সাটথ, তিতি িার লটষ্্য ব্পৌঁছাি।

ব্েতরর তেতকৎসক িারপর িাটক েটলি ব্য তিতি েুপ কটর েটস থাটকি ব্য 
সিয়, িা ট্্যাক করটি। তিতি যা খুটঁজ ব্পটলি।

সকাটল কাটজ যাওয়ার সিয় ব্েতর ব্ট্টি েটস থাটক। ব্স তিটির ব্েতির ভাগ 
সিয় কাজ কটরি িার ব্ডটকে েটস কতম্পউোটর কাজ কটর। তকছু সিয় ব্স 
িার ব্িাটি কথা েটল অথো একটি তিটিং কটর - িাও েটস। তিতি িার 
িধ্যাহ্নটভাজি কটরি কিমীটির ঘটর একটি ব্েতেটল েটস। কাটজর পটর ব্স 
োসা ব্িরার ব্ট্ি ধটর। পটর সন্ধ্যাটেলায়, ব্স টিতভ ব্িটখ। 

ব্েতর যখি এই সিয়গুতল ব্যাগ কটর, ব্স যা জািটি পাটর িাটি ব্স অোক 
হটয় যায়। ব্িখা যায় ব্য িার ব্জটগ থাকার 16 ঘন্ার িটধ্য তিতি েটস 
কাোি আিিুাতিক 12 ঘন্া। িাই যতিও ব্স িার সাপ্াতহক 150 তিতিে 
তরিয়াকলাপ করটছ, ব্েতর অটিক ব্েতি সিয় খরে করটছ তথির েটস ব্থটক।

ব্েতর ঠিক কটর সংটিাধিিলূক কাজ করটে। আজকাল, ব্স প্রতি সপ্াটহ  
অন্তি 150 তিতিে িারীতরক তরিয়াকলাপ কটর। তকন্তু ব্স তকছু সিয় ে্যায়  
কটর কটর েটস ব্থটক। তিতি িার ব্িাটি একটি অ্যাপ ে্যেহার কটরি প্রতি 30 তিতিটে একটি 2-তিতিে 
সুথিিার তেরতি ব্িওয়ার কথা িটি কতরটয় ব্িোর জি্য। িার ব্ট্ি যাত্ার আংতিক সিয় ব্স িাঁতিটয় 
যায়। কি্কথিটল, ব্স তিটজর কাটজর জায়গার োতরপাটি ব্হঁটে ব্েিায় ব্িাটি কথা েলার সিয় এেং একটি 
এক্ারসাইজ েল ে্যেহার কটর যখি কতম্পউোটর েটস। ব্েতর এখি সে ব্েটয় ভাটলা অিভুে কটর।
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নকভারব চষ্যারলঞ্জগুনল সামলারবি

তিেটিস ব্রেক ব্িওয়া ে্যাটলত্জং হটি পাটর। এখাটি তকছু সাধারণ ে্যাটল্জ ব্িওয়া হটলা এেং িা 
সািলাোর তকছু উপায়। “কাটিটয় ওঠার অি্যাি্য উপায়” কলাটি আপিার তিটজর আইতডয়া তলখুি। 
আপতি ব্যসে আইতডয়া ব্েষ্া কটরটছি ব্সগুতলটি টিক তিি।

চষ্যারলঞ্জ কাটিরে ওঠার উপাে কাটিরে ওঠার  
অিষ্যািষ্য উপাে

আমার সমে সিই  
সসু্থতার নবরনতর 
জিষ্য।

আপনি যখি সফর কররি:

 � গাতি ব্যখাটি থাটি ব্সখাটি প্রতিটি জায়গায় 
োইটর ব্েটরাি যখি আপতি গাতি োলাটেি।

 � আপতি যতি একজি যাত্ী হি, যাত্ার সিয় 
িারীতরকভাটে িৎপর থাকুি। পিট্ালি 
করুি, ব্রতসস্্যান্স ে্যান্ড ে্যেহার করুি,  
ো তিটজর ব্পিীগুতল সঙু্তেি করুি।

 � োটস ো ব্ট্টি িাঁতিটয় যাি।

যখি টিনভ বা নভনিও স্খরবি:

 � িােুি।

 � ব্িয়াটল হাি ব্রটখ পুিাপ করুি।

 � ওজি িুলিু, অথো ব্রতসস্্যান্স ে্যান্ড 
ে্যেহার করুি।

 � এক জায়গায় িাঁতিটয় িাে্ক  ো জগ করুি।

 � একটি তিশ্চল োইক োলাি।

 � তেজ্াপটির সিয় োতরতিটক হােুঁি।

যখি কনপিউোর বষ্যবহার কররবি:

 � একটি অিিুীলি েটল েসুি।

 � উটঠ িাঁিাি। তিতশ্চি করুি ব্য 
কতম্পউোরটি একটি স্বচ্ছন্দ উচ্চিায় আটছ।

আপনি যখি সফর কররি:

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

যখি টিনভ বা নভনিও স্খরবি:

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

যখি কনপিউোর বষ্যবহার কররবি:

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________
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চষ্যারলঞ্জ কাটিরে ওঠার উপাে কাটিরে ওঠার  
অিষ্যািষ্য উপাে

আমার সমে সিই  
সসু্থতার নবরনতর 
জিষ্য।

যখি আপনি সফারি কো বরলি:

 � সাইড ব্স্প করুি।

 � এক জায়গায় িাঁতিটয় িাে্ক  করুি।

 � োতরতিটক হাঁেুি।

কারজর সমে (যন্ আপিার একটি সিরকে 
বরস করার কাজ োরক):

 � আপিার সহকিমীটির তজজ্াসা করুি িাঁতিটয় 
তিটিং করটি।

 � তলটটের েিটল তসতঁি ে্যেহার করুি।

 � সহকিমীটির সটথ সিরীটর তগটয় কথা েলিু 
িাটির ইটিইল করার েিটল।

 � োসার অি্য প্রাটন্ত থাকা একটি কতপ ব্িতিি 
ে্যেহার করুি।

যখি আপনি সফারি কো বরলি:

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

কারজর সমে (যন্ আপিার একটি সিরকে 
বরস করার কাজ োরক):

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আনম নফেরিস 
সরেক নিরত ভুরল 
যাই।

 � আপিার েনু্ধ ো পতরোরটক েলিু আপিাটক 
িটি কতরটয় তিটি।

 � এিি একটি জায়গায় ব্িাে লাগাি ব্যখাটি 
আপতি ব্সটি ব্িখটি পাটেি।

 � োইিার ব্সে করুি।

 � একটি ব্িাি ো কতম্পউোর অ্যাপ ে্যেহার 
করুি যা আপিাটক িটি কতরটয় ব্িটে।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

নকভারব চষ্যারলঞ্জগুনল সামলারবি





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

আপিার হারদে  সসু্থ রাখুি
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সসশরির মলূ নিষয়গুনল

যেহেতু আপনার টাইপ 2 ডায়াহেটিহের ঝঁুকি আহে, আপনার োহটটে র ও 
ধমনীর েমে্া েোর েম্ােনা যেকি। অতএে, আপনার োটটে  েুস্থ রাখা 
জরুকর। 

এই সসশরি আমরা যা নিরয় কথা িলি:

 z যিন োহটটে র স্াস্থ্ জরুকর
 z আপনার োটটে  কিভাহে েুস্থ রাখহেন
 z কিভাহে আপনার োটটে  ফ্াটমকু্ত রাখহেন।

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি! 

পরামশদে: 
 ✓ এমন খাোর যেহে কনন োহত আহে:

 z িম ি্ালকর, লেন, এেং ফ্াট - কেহিষ িহর  
অস্াস্থ্ির ফ্াট
 z ফাইোর, পাকন/জল, কভটাকমন, খকনজ পদারটে  
এেং য্াটিহন যেকি মাত্ায় পকরপূরটে
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আপিার হারদে  সসু্থ রাখার উপায়

প্রনতন্ি এই কাজগুনল করুি: 

 z আপকন েকদ ধুমপান িহরন তােহল তা যেহে কদন।
 z ্কত েপ্াহে অন্তত 150 কমকনহটর মধ্ম গকতর ো তার যেকি গকতর 
করিয়ািলাহপ জকেত রাকুন।
 z এি স্াস্থ্ির ওজহন যপৌঁেন এেং যেখাহন রাকুন।
 z দীরটে েময় ধহর চুপ িহর েহে রািা একেহয় চলনু। ্কত 30 কমকনট এিটি 
2-কমকনট েুস্থতার কেরকত কনন।
 z চাপ কনয়ন্ত্রর িরুন।
 z মদ্পান েীকমত িরুন।
 z এমন খাোর যেহে কনন োহত আহে:

 ✓ িম ি্ালকর, ননু (যোকডয়াম), এেং ফ্াট - কেহিষ িহর  
অস্াস্থ্ির ফ্াট

 ✓ যেকি মাত্ায় ফাইোর, পাকন/জল, কভটাকমন, খকনজ পদারটে 
এেং য্াটিহন পকরপূরটে

আপিার স্াস্থথ্যরসিা প্র্ািকারীরক নজজ্াসা করুি:

 z আপনার েকদ োটটে  েুস্থ রাখার জন্ ওষুধ কনহত েহে কিনা
 z আপনার োহটটে র স্াস্থ্ োচাই িরহত যিান পরীক্া িরহত  
েহে কিনা

হাররদে র স্ারস্থথ্যর জিথ্য পরীক্া

রক্ত চারপর পরীক্া আপনার ধমনীর যদওয়াহল রহক্তর চাপ 
পকরমাপ িহর। 
সকারলরটেরল পরীক্া আপনার রহক্ত ফ্াহটর পকরমান মাহপ।
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ফথ্যার সম্বরধে সি নকছু

অস্াস্থথ্যকর ফথ্যার এনিরয় যাি

অস্াস্থ্ির ফ্াট আপনার োহটটে র জন্ ক্কতিারি েহত পাহর। কতন ধরহনর অস্াস্থ্ির ফ্াট আহে: 
েুকেক্ত ফ্াট, ট্ান্স ফ্াট, এেং যিাহলহটেরল।

খািার যারত সনুসক্ত ফথ্যার সিনশ মাত্ায় আরছ তার অন্তরুদে ক্ত হরলা:
 � মরুকগর চামো এেং টাকিটে র চামো
 � চহিাহলট
 � নারহিাল এেং নারহিাল যতল
 � ফ্াটে্াি এেং নাম যদওয়া পিটে
 � মাংহের ক্রর কদহয় ততকর যঝাল
 � উচ্চ-ফ্াটেুক্ত যডয়াকর পর্, যেমন েমূ্রটে ো 2% দধু, করিম, আইেকরিম, 
এেং েমূ্রটে-ফ্াহটর কচজ
 � উচ্চ-ফ্াটেুক্ত মাংে, যেমন োধারর গ্াউন্ড কেফ, যোহলানা, েট ডগ,  
েহেজ, যেিন, এেং যপেয়ারকরে
 � ফ্াট
 � তাহলর যতল এেং তাল িাঁহের যতল
 � মাখন ো করিম কদহয় ততকর েে

খািার যারত ট্ান্স ফথ্যার সিনশ মাত্ায় আরছ তার অন্তরুদে ক্ত হরলা:
 � ্করিয়াজাত খাোর ো োইহ্াহজহনহটড যতল কদহয় ততকর ো আংকিি 
োইহ্াহজহনহটড যতল কদহয় ততকর, যেমন কুকি, কচপ্স, এেং যিি 

 � েংকক্প্িরর
 � কটেি মাজটে াকরন

খািার যারত সকারলরটেরল সিনশ মাত্ায় আরছ তার অন্তরুদে ক্ত হরলা:
 � মরুকগর চামো এেং টাকিটে র চামো 
 � কডহমর কুেুম
 � উচ্চ-ফ্াটেুক্ত যডয়াকর পর্
 � উচ্চ-ফ্াটেুক্ত মাংে
 � েিৃত এেং অন্ান্ অঙ্গ জাতীয় মাংে
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ফথ্যার সম্বরধে সি নকছু

স্াস্থথ্যকর ফথ্যার সীমানয়ত করুি

স্াস্থ্ির ফ্াট আপনার োহটটে র জন্ ভাল। কিন্তু তাহত ি্ালকরর পকরমার যেকিও েহট। 

কতন ধরহনর স্াস্থ্ির ফ্াট আহে: মহনাে্াচুহরহটড ফ্াট, পকলে্াচুহরহটড ফ্াট, এেং 
ওহমগা-3 ফ্াটি অ্াকেড।

খািার যারত মরিাসথ্যাচুররররড ফথ্যার সিনশ মাত্ায় আরছ তার অন্তরুদে ক্ত হরলা:
 � অ্াহভাি্াড
 � ি্াহনালা যতলl

 � োদাম যেমন আমন্ড, িাজ,ু কপি্ান, এেং কচনাোদাম
 � ওকলভ এেং ওকলহভর যতল
 � চীনাোদাহমর মাখন এেং চীনাোদাহমর যতল
 � কতহলর কেকচ

খািার যারত পনলআিসথ্যাচুররররড ফথ্যার সিনশ মাত্ায়  
আরছ তার অন্তরুদে ক্ত হরলা:

 � ভুট্ার যতল
 � িাপটোেকেহজর যতল
 � যতল কভকতিি ে্ালাড য্কেং
 � কুমহো এেং েূেটেমকুখর যতল
 � ে্াফ্াওয়াহরর যতল
 � নরম (টাে) মাজটে াকরন
 � েয়াকেহনর যতল
 � েূেটেমকুখর যতল
 � আখহরাট

খািার যারত ওরমগা-3 ফথ্যাটি অথ্যানসড সিনশ মাত্ায় আরছ তার অন্তরুদে ক্ত হরলা:
 � অ্ালোহিার টুনা
 � যেকরং
 � যরইনহো ট্াউট
 � ে্ামন
 � োকডটে ন
 � আখহরাট, কতকে, এেং কতকের যতল
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ফথ্যার সম্বরধে সি নকছু

স্াস্থথ্যকর উপারয় রান্া করুি

এখাহন কিেু উপায় যদওয়া েহলা অস্াস্থ্ির ফ্াট এোোর এেং স্াস্থ্ির ফ্াট েীকমত রাখার রান্া 
িরার েময়। কনহজর ধাররাগুকল কলখুন যেই িলাহম যেখাহন েহলহে “অন্ান্ কচন্তা” আপকন যেেে 
আইকডয়া যচষ্া িহরহেন যেগুকলহত টিি কদন।

িরং .... স্াস্থথ্যকর উপারয় রান্া করুি! অিথ্যািথ্য নচন্তা

অস্াস্থথ্যকর ফথ্যারর 
রাজা িা গরীর-
রাজা

 � কগ্ল, যরাটে, যেৌহত ো ষ্ার-ফ্াই িম পকরমাহন স্াস্থ্ির 
ফ্াহট।

 � পাকন/জল অরো টেহি অল্প আঁহচ যফাটাহনা।

 � ধূমাকয়ত ো মাইহরিাওহয়ভ।

 � ননকটেি োেন ে্েোর িরা।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

পথ্যািগুনল 
অস্াস্থথ্যকর ফথ্যার 
ন্রয় সলরপ সিওয়া 

 � প্ানগুকল এিটু স্াস্থ্ির রান্ার য্রে কদহয় যলহপ  
কনহত েহে।

 � _____________

 � _____________

খািাররর উপর 
ফথ্যারযকু্ত সস 
ছনিরয় স্ওয়া

 � যলেরু রে, কভকনগার, োলো, পাতা গাে, মিলা, ঝাল 
েে, োধারর ফ্াটেীন দই, টম্াহটা েে, ো িম-ফ্াট 
ে্ালাড য্কেং স্াস্থ্ির যতল কদহয় ততকর। এমন কজকনে 
খুজঁনু োহত িম ননু (যোকডয়াম) আহে।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

মাখি ও সতল ন্রয় 
সিক করা 

এর োহর যেি িরুন:

 � মাটির উপহরর েেকজ ো ফল ো কচকনেুক্ত নয়।

 � ফ্াটেীন োধারর দই

 � েেকজ ো ফহলর জেু ো কচকনেুক্ত নয়।

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

 � _____________

প্রাণী ফথ্যার এিং 
চামিা খাওয়া 

 � মরুকগর চামো োকেহয় যনহেন যেটি রান্া িরার আহগ।

 � রান্া িরার আহগ মাংে যরহি ফ্াট যেঁহট যদহেন।

 � _____________

 � _____________

 � _____________





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

Prevent T2 এর জি্য ককিাকাটা ও রান্া করুি
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কেশরির মলূ নিষয়গুনল

স্বাস্থ্যকর জিজিসপত্র ককিবাকবাটবা করলে তবা আপিবালক টবাইপ 2 ডবায়বালেটিস প্রজতলরবাধ 
করলত অথেবা জেেজবিত করলত সবাহবাযথ্য করলত পবালর।

এই কেশরি আমরা কে নিষরয় িলা হরি:

 z স্বাস্থ্যকর খবাদথ্য
 z জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবাদথ্য জকিলেি
 z জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবাদথ্য রবান্বা করলেি

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি!  

পরামশদে: 
 ✓ আপিবার স্বািীয় মজুদর কদবাকবালি জক জক পবাওয়বা যবায় তবা কদখুি 
আপিবার স্বািীয় সংেবাদপত্র েবা অিেবাইলি কদখুি। ফবাম্ম স্থ্যবান্ডও 
ভবালেবা জেকল্প হলত পবালর।

 ✓ িেখবােবালরর একক পজরলেশি পজরমবাপ করুি কযমি এয়বার-
পপড পপকি্ম। কসগুজেলক েথ্যবালে েবা পবালত্র রবাখুি।
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কজনরর কানহিী

কিজরর মবালয়র টবাইপ 2 ডবায়বালেটিস আলে। কস এই করবােটিলক এডবালত চবায়। কসিিথ্য কস স্বাস্থ্যকর খবাওয়বার 
কচষ্বা করলে। 

যখি কিজর ককবাি স্বাস্থ্যকর খবােবারদবােবালরর কদবাকবালি যবায়, তখি কস কদলখ তবার 
েবালিলটর তুেিবায় কসগুলেবার দবাম অলিক কেজশ। কস তবার মবালক জিজ্বাসবা কলর কয 
জতজি জকভবালে তবাঁর পলষে সবাশ্রয়ী স্বাস্থ্যকর খবােবার ককলিি।

জতজি কিজরলক েলেি কয এমিজক জতজিও ককিবাকবাটবা করলত যবাওয়বার আলে জকেু 
পদলষেপ গ্রহণ কলরি। কদবাকবালির িিথ্য প্রস্তুত হলত জতজি:

1. স্বাস্থ্যকর জিজিলসর কুপি কিবােবাড কলরি

2. স্বািীয় মজুদর কদবাকবালি জকলস কসে কদওয়বা হলছে তবা কদলখি

3. তবাঁর সবাপ্বাজহক আহবার ও িেখবােবালরর পজরকল্পিবা কলর কিি

4. রবান্বাঘলর জক আলে কদলখ কিি

5. একটি েবািবালরর তবাজেকবা কলর কিি

6. স্বাস্থ্যকর িেখবােবার খবাি

পলরর রজেেবার, কিজর তবার মবালক ককিবাকবাটবার প্রস্তুজত জিলত সবাহবাযথ্য কলর।  
তবারপলর কসও তবার মবালয়র সবালথ কদবাকবালি যবায়। তবার মবা তবাঁর টবাকবার জেজিমলয়  
কয পজরমবাণ স্বাস্থ্যকর খবােবার জকিলেি তবা কদলখ কস অিপু্রবাজণত হয়। 

কিজরও তবার মবালয়র মত কলর ককিবাকবাটবার কচষ্বা করলে ঠিক কলর। তবার সবালথ কস 
অিেবাইলিও স্বাস্থ্যকর করজসজপর কখবাঁি কলর। কস স্বাস্থ্যকর রবান্বার ক্বাসও করলে। এমিজক কস তবার মবালয়র 
িিথ্য জকেু স্বাস্থ্যকর খবােবারও ততজর কলরলে।
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কজনরর আহার ও জলখািার

কিজর এক সপ্বালহর িিথ্য তবার আহবার ও িেখবােবালরর পজরকল্পিবা কলর রবালখ। 

 করেকফাস্ট জলখািার ্পুরুরর খািার জলখািার রারতর খািার জলখািার

কসবামেবার  � ওটজমে
 � স্ট্রলেজর
 � মবাঠবা কতবােবা দধু  
জদলয় কজফ

রবাইস ককলকর 
সবালথ হবামবাস

 � জচলকি করেস্
 � পবােংশবাক ও কটবামথ্যবালটবা 
সথ্যবােবাড
 � কেে ুচবা

আলপে  � কটবামথ্যবালটবা, কম-
ফথ্যবাটজেজশষ্ কচডবার  
ও সবােসবার সবালথ  
ব্থ্যবাক েীি েবাজরলটবা
 � কেে ুজদলয় কসবাডবা  
পবাজি/িে

কমেবালেেু

মঙ্গেেবার  � ফথ্যবাটহীি সবাধবারণ দই
 � স্ট্রলেজর
 � মবাঠবা কতবােবা দধু  
জদলয় কজফ

আলপে  � কেটুস ও কটবামথ্যবালটবা 
জদলয় টবাজক্ম  সথ্যবান্ডউইচ
 � আচবার
 � কেে ুচবা

কমেবালেেু  � রেবাউি রবাইস জদলয় পুর 
কদওয়বা কেবােমজরচ
 � সথ্যবােবাড
 � কেে ুজদলয় কসবাডবা  
পবাজি/িে

কেকড টটি্ম েবা 
জচপস ও 
সবােসবা

েধুেবার  � সব্ী জদলয় জডম ভবািবা
 � কহবাে হুইট কটবাস্
 � মবাঠবা কতবােবা দধু  
জদলয় কজফ

ফে ও 
েবাদবালমর েবার

 � জচলকি সথ্যবােবাড
 � জপটবা জচপস
 � কেে ুচবা

ফথ্যবাটহীি 
দইলয়র জডপ 
জদলয় রেলকবাজে

 � জচলকি ও সব্ী হবােকবা 
কলর ভবািবা
 � কেে ুজদলয় কসবাডবা  
পবাজি/িে

কম-
ফথ্যবাটজেজশষ্ 
চলকবালেট 
পুজডং

েহৃস্পজতেবার  � ওটজমে
 � স্ট্রলেজর
 � মবাঠবা কতবােবা দধু  
জদলয় কজফ

কহবাে হুইট 
ক্থ্যবাকবালরর 
সবালথ পীিবাট 
েবাটবা

 � জচলকি সথ্যবােবাড
 � কেে ুচবা

আলপে  � কেক করবা পক্ম  েলয়ি
 � স্ীমড রেলকবাজে
 � কহবাে হুইট পবাস্বা
 � কেে ুজদলয় কসবাডবা  
পবাজি/িে

এয়বার-পপড 
পপকি্ম
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 করেকফাস্ট জলখািার ্পুরুরর খািার জলখািার রারতর খািার জলখািার

শুক্েবার  � 100% কহবাে হুইট 
করেড পীিবাট েবাটবালরর 
সবালথ
 � মবাঠবা কতবােবা দধু জদলয় 
কজফ

কম-
ফথ্যবাটজেজশষ্ 
ক্ীম চীলির 
সবালথ কসলেরী

 � জচলকি করেস্
 � পবােংশবাক ও কটবামথ্যবালটবা 
সথ্যবােবাড
 � কেে ুচবা

কমেবালেেু  � জচলকি জদলয় েবালড্ম ি 
সথ্যবােবাড
 � কেক করবা আেু
 � ফে
 � মবাঠবা কতবােবা দধু

কেকড টটি্ম েবা 
জচপস ও 
সবােসবা

শজিেবার  � সব্ীর সবালথ জডম 
ভবািবা
 � মবাঠবা কতবােবা দধু জদলয় 
কজফ

ফে ও 
েবাদবালমর েবার

 � কেটুস ও কটবামথ্যবালটবা 
জদলয় টবাজক্ম  সথ্যবান্ডউইচ
 � কেে ুচবা

হবামবালসর সবালথ 
েবাির

 � জগ্রে করবা টবাজক্ম  েবাে্মবার
 � 100% কহবাে হুইট করবাে
 � সথ্যবােবাড
 � কেে ুজদলয় কসবাডবা  
পবাজি/িে

কম-
ফথ্যবাটজেজশষ্ 
চলকবালেট 
পুজডং

রজেেবার  � ফথ্যবাটহীি সবাদবা দই
 � স্ট্রলেরী
 � মবাঠবা কতবােবা দধু জদলয় 
কজফ

পীিবাট 
েবাটবালরর 
সবালথ রবাইস 
ককক

 � ফ্ীিবার কথলক কিওয়বা 
কভজি সুথ্যপ
 � জপটবা জচপস
 � কেে ুচবা

আলপে  � সবােসবা, কম-
ফথ্যবাটজেজশষ্ কচডবার ও 
কটবামথ্যবালটবার সবালথ ফ্ীি 
কথলক কের করবা েঙ্বা 
 � মবাঠবা কতবােবা দধু

এয়বার-পপড 
পপকি্ম

কজনরর আহার ও জলখািার
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আমার আহার ও জলখািার

এক সপ্বালহ িিথ্য আপিবার আহবার ও িেখবােবালরর পজরকল্পিবা করুি। ধবারণবার িিথ্য আপজি 
“কিজরর আহবার ও িেখবােবার” েথ্যেহবার করলত পবালরি।

 করেকফাস্ট জলখািার ্পুরুরর খািার জলখািার রারতর খািার জলখািার

কসবামেবার

মঙ্গেেবার

েধুেবার

েহৃস্পজতেবার
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 করেকফাস্ট জলখািার ্পুরুরর খািার জলখািার রারতর খািার জলখািার

শুক্েবার

শজিেবার

রজেেবার

আমার আহার ও জলখািার
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কজনরর ককিাকাটার তানলকা      

ককিাকাটার তানলকা

স্টারদে হীি েব্ী

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

ক্াটিি খািার

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

কেটুস
টমথ্যবালটবা
েবাির
পবােংশবাক
রেলকবাজে
কেবােমজরচ

শে্য এিং স্টারদে  জাতীয় খা্্য

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

কবালেবা জেি
100% কহবাে হুইট   

পবাঁউরুটি
100% কি্মজমে     

টটি্ম েবা

্গু্ধজাত দ্রি্য 

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

কম-ফথ্যবাটজেজশষ্  

কচডবার
মবাঠবা কতবােবা দধু
সবাদবামবাটবা ফথ্যবাটহীি  

দই

অি্যাি্য নজনিে

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

ফল 

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

পািীয় 

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

চবা
স্পবাক্ম জেং ওয়বাটবার 
(কসবাডবা পবাজি/িে)

কমেবালেেু
আলপে
স্ট্রলেজর
কেেু

জচলকি করেস্
জডম কফটবালিবার যন্ত্র
টুকলরবা করবা টবাজক্ম
পক্ম  েলয়ি

সবােসবা
রসুি
হবামবাস



9অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা: Prevent T2 এর জি্য ককিাকাটা ও রান্া করুি

আমার ককিাকাটার তানলকা 

আপজি এক সপ্বালহর মত আহবার ও িেখবােবালরর পজরকল্পিবা করবার পলর, আপিবার ঘলর জক জক আলে তবা কদখলত রবান্বাঘলর কদখুি। 
তবারপলর, আপিবার জক জক ককিবার দরকবার তবার একটি তবাজেকবা ততজর করুি। আপজি ধবারণবার িিথ্য “কিজরর ককিবাকবাটবার 
তবাজেকবা” েথ্যেহবার করলত পবালরি।     

ককিাকাটার তানলকা
স্টারদে হীি েব্ী

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 ক্াটিি খািার

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

শে্য এিং স্টারদে  জাতীয় খা্্য

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

্গু্ধজাত দ্রি্য 

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

অি্যাি্য নজনিে

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

 �  _____________________________

ফল 

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

পািীয় 

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________

 �  _________________
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স্াস্্যকর ককিাকাটার পরামশদে 

আপজিও প্রচুর সময় েবা টবাকবা পয়সবা খরচ িবা কলরই স্বাস্থ্যকর খবােবার জকিলত পবালরি। এই পরবামশ্মগুজে 
কবালি েবাজেলয় কদখুি।

আপিার ককিাকাটা করার আরে আপিার ককিাকাটা করার েমরয়

আপিবার স্বািীয় মজুদর কদবাকবালি জক জক পবাওয়বা 
যবায় তবা কদখুি আপিবার স্বািীয় সংেবাদপত্র েবা 
অিেবাইলি কদখুি। তবািবা খবােবার জেক্ী কঠেবাগুজেও 
একটি ভবালেবা জেকল্প হলত পবালর।

একলকর সেলথলক কম দবাম কদখুি। আপজি  
এটি জিজিলসর তবালকও কদখলত পবালেি। পবাউন্ড 
জপেু েবা আউন্স জপেু জিজিসটির দবাম কত এটি  
তবা েলে।

যজদ আপিবার পেলদের ককবাি কদবাকবাি জডসকবাউন্ট 
কবাড্ম  কদয়, তবাহলে একটি কজরলয় রবাখুি।

আপজি যবালত স্বাস্থ্যক জিজিস েবােলত পবালরি তবার 
িিথ্য খবােবালরর কেলেেগুজে েথ্যেহবার করুি।

স্বাস্থ্যকর জিজিলসর িিথ্য কুপি কিবােবাড করুি। 
অিেবাইলি, কমলে ও আপিবার স্বািীয় সংেবাদপলত্র 
কসগুজের কখবাঁি করুি।

আপিবার তবাজেকবাটি কমলি চেিু। আপিবালক প্রেবু্ধ 
কলর এমি েতৃ্তগুজে কথলক দলূর থবাকুি।

অিেবাইলি, েইলয় ও পজত্রকবায় করজসজপ কখবাঁি 
করুি। অথেবা, আপিবার পজরেবার ও েনু্র সবালথ 
ধবারণবা জেজিময় করুি।

েবাির, আলপে, কেবা, আে,ু েবঁাধবাকজপ, েীি, চবাে 
ও ওট কেলে জিি। প্রবায়ই কসগুজের দবাম কম পলড।

সপ্বালহর িিথ্য আপিবার আহবার ও িেখবােবালরর 
পজরকল্পিবা কলর জিি। কসে, স্বাস্থ্যকর জিজিলসর 
কুপি ও আপজি কয কয করজসজপগুজে কলর কদখলত 
চবাি কসগুজের কথবা ভবােিু। এেবাডবাও, েত 
সপ্বালহর ককবাি জেলশষ ঘটিবার কথবা কভলে কদখুি।

কমৌসুজম েবা জহমবাজয়ত সব্ী ও ফে জকিিু।  
প্রবায়ই এগুজের দবাম কলম হলয় থবালক, কখলতও  
ভবালেবা হয়। যজদ আপজি কথ্যবালি থবাকবা সব্ী ও ফে 
কেলে কিি, তবাহলে েবাডজত িিু েবা জচজি কদওয়বা 
কথ্যবািগুজে এজডলয় চেিু। েবা কসগুজেলক ভবালেবা কলর 
ধুলয় জিি।
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আপিার ককিাকাটা করার আরে আপিার ককিাকাটা করার েমরয়

আপিবার রবান্বাঘলর জক আলে কদলখ জিি। পজরেবালরর িিথ্য উজদিষ্ পথ্যবাক, কস্বার রেথ্যবান্ড ও কসে 
কদওয়বা জিজিসগুজে কেলে জিি। প্রবায়ই কসগুজের 
দবাম কম পলড।

আপিবার পজরকজল্পত খবােবার ও িেখবােবালরর িিথ্য 
আপিবার যবা যবা দরকবার তবার একটি তবাজেকবা কলর 
জিি। 

ততজর করবা খবােবার িবা কখলত কচষ্বা করুি, কযমি 
কথ্যবািেদেী সুথ্যপ ও জহমবাজয়ত রবালতর খবােবার। আপজি 
আপিবার জিলির িিথ্য কয খবােবার ততজর কলরি তবার 
দবাম প্রবায়ই কম পলড আর স্বাস্থ্যকরও হয়। 

স্বাস্থ্যকর িেখবােবার খবাি, যবালত আপজি খুে কেজশ 
ষুেধবাত্ম  িবা হলয় পলডি। এটি আপিবালক স্বাস্থ্যকর 
পেদে করলত সবাহবাযথ্য করলে।

যজদ ককবাি জিজিস ভবালেবা দবালম পবাওয়বা যবায়, তবাহলে 
আপজি যতটবা সংরষেণ করলত পবারলেি ততটবাই 
জকলি জিি।

স্াস্্যকর ককিাকাটার অি্যাি্য পরামশদে

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

স্াস্্যকর ককিাকাটার পরামশদে
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স্াস্্যকর রান্ার পরামশদে

আপজি প্রচুর সময় খরচ িবা কলরও স্বাস্থ্যকর খবােবার রবান্বা করলত পবালরি। এই 
পরবামশ্মগুজে কবালি েবাজেলয় কদখুি।

 z আপিবার রবান্বা করবার সবালথ সবালথই পজরষ্বার করলত থবাকুি।
 z কেজশ পজরমবালণ এমি জিজিস রবান্বা কলর রবাখুি কযগুজে ফ্ীলি রবাখলেও  
ভবালেবা থবাকলে, কযমি, সস, সু্থ্য ও কথ্যবাসবালরবাে। কসগুজেলক আপিবার ফ্ীিবালর 
ভলর রবাখুি। 

 z আলে কথলক ফে েবা সব্ীগুজে ককলট রবাখুি। কসগুজেলক আপিবার জফ্লি েবা 
ফ্ীিবালর ভলর রবাখুি। 

 z সপ্বালহর িিথ্য আপজি কয কয আহবার ও িেখবােবালরর পজরকল্পিবা কলরজেলেি 
কসগুজে ততজর করুি। (“স্বাস্থ্যকর ককিবাকবাটবার পরবামশ্ম”)। 

 z িেখবােবালরর একক পজরলেশি পজরমবাপ করুি কযমি এয়বা-পপড পপকি্ম। 
কসগুজেলক েথ্যবালে েবা পবালত্র রবাখুি। 

 z একটি ধীর েজত কুকবার েথ্যেহবার করুি, যবালত আপিবালক কসরকম িবাডবাচবাডবা 
করলত িবা হয়। 

 z ওমলেট, পবাস্বা, েবা ভবালতর পলদ, সু্থ্য, সুথ্যপ, সথ্যবােবাড েবা েবাজরলটবালত 
অেজশষ্ মবাংস ও সব্ী েথ্যেহবার করুি। এটি সমলয়র সবালথ সবালথ টবাকবাও 
েবাঁচবালে।
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স্াস্্যকর রান্ার পরামশদে

আপজি এমি স্বাস্থ্যকর খবােবার রবান্বা করলত পবালরি যবা আপজি উপলভবাে 
কলরি। এই পরবামশ্মগুজে কবালি েবাজেলয় কদখুি।

 z আপিবার জপ্রয় পদগুজেলক আলরবা স্বাস্থ্যকর কলর তুেলত কসগুজেলক 
পবাল্বাি। অথেবা আসে করজসজপটি অল্প অংশ পজরলেশি করুি। 

 z ভবালেবা মবালির জিজিস কেলে জিি। 

 z জেজভন্ ধরলির স্বাদ, েন্, েণ্ম, েঠিসহ জিজিস কেলে জিি। 

 z সেিু েীি ও রেলকবাজের মত সব্ী হবােকবা কলর ভবািিু, যবালত 
কসগুজে রজিি ও মচুমলুচ থবালক। 

 z শবাকপবাতবা, মশেবা, কম-ফথ্যবাটজেজশষ্ সথ্যবােবাড করেজসং ও কগ্রজভ, 
কেেরু রস, জভজিেবার, ঝবাে সস, সবাদবা ফথ্যবাটহীি দই ও সবােসবা 
জদলয় খবােবার সবািবাি। যজদ আপিবার স্বাস্থ্যলসেবা প্রদবািকবারী 
আপিবালক িিু খবাওয়বা কমবালত েলেি, তবাহলে কম 
কসবাজডয়বামজেজশষ্ জিজিসপলত্রর কখবাঁি করুি। 

 z সব্ী ও মবাংস জগ্রে করুি েবা কসকঁুি যবালত স্বাদ কেজরলয় আলস। 

 z অিেবাইলি, েই, পজত্রকবা কদলখ ও টিজভ কশবা কথলক স্বাস্থ্যকর 
রবান্বার পদ্ধজতগুজে জশখুি। আপিবার পজরেবার ও েনু্লদর কবাে 
কথলক জশখুি। অথেবা, একটি স্বাস্থ্যকর রবান্বার ক্বাস করুি। 

 z িতুি রবান্বার তশেী ও উপকরণ জদলয় রবান্বা করবার কচষ্বা কুি। 

কম ফ্যাট ন্রয় রান্া করা

 � সবামবািথ্য পজরমবাণ রবান্বার কতলে হবােকবা কিলড 
ভবািবা, কেক, জগ্রে করবা েবা কসলঁক কিওয়বা।
 � স্বাস্থ্যকর কুজকং ক্রে জদলয় পথ্যবািগুজেলক কেলক 
কদওয়বা।
 � পবাজি/িে অথেবা স্লক অল্প আলঁচ কফবাটবালিবা।
 � ধূমবাজয়ত েবা মবাইলক্বাওলয়ভ।
 � রবান্বার আলে জচলকলির েবাে েবাজডলয় জিি।
 � রবান্বা করবার আলে মবাংস কথলক ফথ্যবাট কেঁলট 
কদলেি।
 � িিজস্ক েবাসি েথ্যেহবার করবা।
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স্াস্্যকর রান্ার পরামশদে

অি্যাি্য স্াস্্যকর রান্ার নরন্াভািিা

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

সসু্থতার জি্য সময় বের করুি
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বসশরির মলূ নেষয়গুনল

প্রত্যেক সপ্তাতে অন্ত্ঃ 150 মিমিট কতে সিয় খুতঁে নিওয়তা কঠিি 
েত্ পতাতে। 

এই বসশরি আমরা যা েলে:

 z শতােীমেকভতাতে ্ৎপে থতাকতাে মকছু উপকতামে্তা 
 z শতােীমেক ্ৎপে্তাে সিয় নেে কেতাে প্রম্েন্ধক্তা 
 z মকভতাতে শতােীমেক কসেত্ে েিযে সিয় নেে কেত্ েতে

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররেি!  

পরামশদে: 
 ✓ আপিতাে কি্মসূমি একটু অদলেদল করুি। প্রতায় 

30 মিমিট আতে ঘুি নথতক উঠুি যতাত্ আপমি 
প্রতা্ঃভ্রিতে নযত্ পতাতেি। অথেতা প্রতায় 30 মিমিট 
আতে েতাত্ে খতােতাে নখতয় মিি যতাত্ আপমি খতােতাে 
খতাওয়তাে পতে েতাঁটত্ নযত্ পতাতেি।

 ✓ পমেেতাে ও েনু্ধতদেতক ঘতেে কতােকতি্ম সতােতাযযে কেত্ 
েলিু যতাত্ আপমি আতেতা নেমশ সিয় শতােীমেকভতাতে 
্ৎপে থতাকত্ পতাতেি।
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মারকদে র কানহিী

িতাতক্ম ে টতাইপ 2 ডতায়তাতেটিস েওয়তাে ঝঁুমক েতয়তছ। ্তঁাে মিমকৎসক ্তাতক প্রত্যেক 
সপ্তাতে িতাঝতামে েম্ত্ েতা আতেতা নেমশ েম্ত্ অন্ত্ঃ 150 মিমিট শতােীমেকভতাতে 
্ৎপে থতাকত্ েতলতছি। মকন্তু িতাক্ম  একেি েযেস্ত িতািষু।

সপ্তাতেে মদিগুমলত্, িতাক্ম  ্তাঁে িতাম্িতা্মিে নদখভতাল কতেি, যখি ্তাতদে েতােতা 
িতাতয়েতা কতাে কেত্ যতাি। সপ্তােতাতন্ত, ম্মি লতাইতরেেীত্ কতাে কতেি। সন্ধযেতাতেলতায় 
ম্মি টিমভ নদতখ আেতাি কেতা পছন্দ কতেি।

িতাক্ম  ্তাঁে শতােীমেক সুস্থ্তাে লতষ্যে নপৌঁছতাত্ অসুমেধতাে সমু্খীি েতছেি।

িতাক্ম  মকছু পমেে ্্ম ি কেতাে মসদ্তান্ত মিতলি। আেকতাল, ম্মি 30 মিমিট আতে ঘুি 
নথতক ওতঠি যতাত্ ম্মি প্রতা্ঃভ্রিতে নযত্ পতাতেি। ম্মি ওেি ন্তাতলি েতা টিমভ 
নদখতাে সিয় একই েতায়েতায় দতাঁম়িতয় নদৌ়িি। ম্মি ্তঁাে িতাম্িতা্মিতদ্ে সতাতথ 
ফুটেলও নখতলি। এটি ্তাঁতদে সকতলে পতষ্ই দতারুে েযেতায়তাি। ্তাছতা়িতা, এটি 
িেতাদতােও েতট।

নশষতিশ, িতাক্ম  ্তঁাে শতােীমেক সষ্ি্তাে লতষ্যে নপৌঁছতাতছেি। 

সময় সর্াচি করা

সুস্থ্তাে লতষ্ নপৌঁছতাত্ সপ্তাতে 150 
মিমিট েযেয় কেত্ মক মক েতাধতাে 
সমু্খীি েত্ পতাতেি।

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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শতােীমেক সষ্ি্তাে লতষ্যে নপৌঁছতিতাে েিযে সিয় নেে কেতা শক্ত েত্ পতাতে। আপমি নয নয পেতািশ্মগুমলে 
নিষ্তা কেতেি নসগুমলে প্রম্টিতক টিক মদি।

বয বকাি সময় শারীনরক কসরৎ অন্তরুদে ক্ত কররত: 

 � আপিতাে 150 মিমিটটিতক 10 মিমিতটে টুকতেতায় ভতাে কতে 
মিি।

 � নসটিে সিয় সতামেতয় মিি। এটিতক আপিতাে কযেতাতলন্তাতে 
েসতাি, এেং নসটিতক অগ্তামধকতাে মদি।

 � আপিতাে কি্মসূমিত্ অদলেদল করুি। নযিি, 30 মিমিট 
আতে ঘুি নথতক উঠুি যতাত্ আপমি কতাতে যতাওয়তাে আতে 
েতঁাটত্ পতাতেি। অথেতা েতাত্ে খতােতাে 30 মিমিট আতে নখতয় 
মিি যতাত্ আপমি খতােতাতেে পতে েতাঁটত্ নযত্ পতাতেি।

 � একটি মফটতিস অযেতাপ েতা ট্যেতাকতাে েযেেেতাে করুি। এগুমল 
আপিতাতক আপিতাে সিতয়ে সদ্যেেেতাে কেত্ সতােতাযযে কেতে।

যখি আপনি এন্ক এন্ক যারছেি তখিও যারত শারীনরক কসররতর সময় বের 
কররত পাররি তার জি্য: 

 � েতাস েতা নট্ি নথতক এক স্টপ আতে নিতি পরুি। েতামক পথ টুকু নেঁতট িলিু।

 � আপমি নযখতাতি নযত্ িতাি নসখতাি নথতক অতিক দতূে েতাম়ি দতাঁ়ি কেতাি।

 � মলতটেে েদতল মসমঁ়ি েযেেেতাে করুি।

 � নকতাি েতায়েতায় নযত্ েতল েতাঁটুি েতা আপিতাে েতাইক েযেেেতাে করুি।

যখি আপনি টিনর ব্খরেি তখি শারীনরক কসরৎ ব�াকারত: 

 � িতািুি েতা সতাইড নস্টপস করুি।

 � ওেি ্ুলিু, অথেতা নেমসস্টযেতান্স েযেতান্ েযেেেতাে করুি। 

 � এক েতায়েতায় দতাঁম়িতয় িতাি্ম  েতা েে করুি।

 � একটি দতাঁম়িতয় থতাকতা েতাইতক নপডতাল করুি েতা নকতাি নট্ডমিতল েতাঁটুি। 
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যখি আপনি বকাি কাজ বশষ কররেি তখি শারীনরক কসররত যকু্ত হওয়ার জি্য: 

 � পমেেতাে ও েনু্ধতদে েতা্ লতােতাত্ েলিু যতাত্ আপিতাে শতােীমেকভতাতে ্ৎপে থতাকতাে েিযে আতেতা 
নেমশ সিয় থতাতক।

 � একটি পুশ নিতায়তাতেে সতােতাতযযে আপিতাে লিটি কতাটুি।

দ্রু্ িলতািল করুি যখি আপমি: 

 � আপিতাে লি খু়ঁিতছি, েতােতাতিে আেতাছেতা ্ুলতছি েতা েেফ সেতাতছেি 

 � নকিতাকতাটতা কেতছি 

 � আপিতাে নিতঝ ঝতাঁট মদতছেি েতা িছুতছি, েতািতাকতাপ়ি েইতছি েতা ভযেতাকতাি মলিমিং কেতছি

 � আপিতাে কুকুেতক েতাঁটতাত্ মিতয় যতাতছেি 

 � আপিতাে েতাম়ি ধুতছেি
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যখি আপনি সামানজকাতার সরগে যকু্ত থাকাকালীি শারীনরক কসররত 
যকু্ত হওয়ার জি্য তখি: 

 � আপিতাে েনু্ধ েতা সঙ্ীে সতাতথ িতািত্ যতাি।

 � নকতাি েতঁাটতাে লিতাে, েল্ফ লীে, সকতাে লিতাে েতা সফটেল টীতি নযতাে মদি।

 � আপিতাে েতাচ্তা েতা িতাম্িতা্মিে সতাতথ সকতাে, টযেতাে েতা মককেল নখলিু।

 � আপিতাে েতাচ্তা েতা িতাম্িতা্মিতক নট্তালতাতে কতে নঠলিু।

 � একটি মফটতিস লিতাতস নযতােদতাি করুি।

 � কুিকতাওয়তাে, েতাঁটতা, মসমঁ়ি ভতাঙ্তা েতা দতাঁম়িতয় থতাকতা েতাইতক নপডতাল কেত্ কেত্ 
নকতাি েনু্ধে সতাতথ নফতাতি কথতা েলিু।

 � পমেেতাতেে নকতাি সদসযে েতা েনু্ধে সতাতথ েতাঁটুি

কারজর জায়গায় শারীনরক কসরৎ ব�াকারত (যন্ আপিার 
বকাি বেরকে েরস কাজ হয়): 

 � আপিতাে সেকিমীতদেতক দতাঁম়িতয় বেঠক কেত্ েলিু।

 � কতাছতাকতামছ নকতাি মেতি নযতাে মদি। কতাতেে আতে েতা পতে মেেম্ মদি। 
েতা আপিতাে িধযেতাহ্ণতভতাতদে মেেম্ত্ িতল যতাি।

 � নিয়তাতেে পমেেত ্্ম  মফটতিস েতল েসুি।

 � আপিতাে কমফ েতা দপুুতেে খতােতাতেে মেেম্ত্ েতালকতা একটু পতায়িতােী 
কতে মিি।

 � কতাতেে েতায়েতাত্ নকতাি শতা্েীমেক কসেত্ে কি্মসূমিত্ অংশগ্েে 
করুি।

 � নকতাি সেকিমীতক ইতিল কেতাে পমেেত ্্ম  েযেমক্তে্ভতাতে মেতয় ্তঁাে 
সতাতথ কথতা েলিু।

 � েতা়িীটিে অিযে মদতক থতাকতা কমপ নিমশি েযেেেতাে করুি।

 � আপমি নফতাতি কথতা েলতাে সিয় পতায়িতােী করুি েতা কুিকতাওয়তাে করুি।



7অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা: শারীনরকভারে তৎপর থাকার সময় বের করুি

শারীনরক কসররত অন্তরুদে ক্ত করার পরামশদে

আপিার তৎপর থাকার লক্্যই প্ররত্যক সপ্ারহ অন্ততঃ 150 নমনিট মাঝানর ো তার 
বেনশ গনতরত শারীনরকরারে তৎপর থাকা। আপনি বসই লরক্্য বপৌঁেরিার জি্য 
নকরারে সময় বের কররেি? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

যরেষ্ট পনরমারি ঘমুাি
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সেশরির মলূ নিষয়গুনল

যথেষ্ট পরিমাথে ঘুমাথে তা আপোথে সাহায্য েিথত পাথি টাইপ 2 ডায়াথেটিস 
প্ররতথিাধ েিথত অেো রেেরবিত েিথত। 

এই সেশরি আমরা এইেি নিষয় নিরয় কো িলি:

 z কেে ঘুম জরুরি
 z যথেষ্ট ঘুমাোি রেছু প্ররতেন্ধেতা এেং তা সামোোি রেছু উপায়

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি!  

পরামশদে: 
 ✓ প্ররতরিে এেই সমথয় ঘুথমাথত যাে এেং ঘুম কেথে  
উঠুে। এটি আপোি শিীিথে সাহায্য েথি এেটি 
সময়সূচীথত চেথত।

 ✓ এেটি কশাোি সমথয়ি েম্মসূরচ অেসুিণ েরুে যা 
আপোথে সাহায্য েিথে চাপ েমাথত।
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সেনির কানহিী

টাইপ 2 ডায়াথেটিথসি ঝঁুরে আথছ কজরেি। তাি রচরেতসে  
তাথে রজজ্াসা েথিে কয তাি অন্তত 7 ঘন্া ঘুম হথছে রেো  
প্ররত িাথত। 

কজরে হাথস। “আপরে রে রসরিয়াস?” রতরে রজজ্াসা েিথেে। “আরম 
5 ঘন্া ঘুমাথত পািথে রেথজথে ভাগ্যোে মথে েরি।”

কজরেি সাধািণত খুে এেটা সমস্যা হয় ো ঘুরমথয় পড়থত। রেন্তু  
তাথে প্রায়ই কশৌচােয় ে্যেহাি েিথত হয় কভািথেো। এি ফথে রতরে 
ভােথত োথেে পথিি রিে তাথে কয সমস্ত োজ েিথত হথে তাি 
সবিথন্ধ। তা ছাড়া, তাি স্ামীি রেশ্াস কেশ কজাথি পথড়। এই িটুি 
রজরেস কজরেথে আোি ঘুরমথয় পড়থত কিয় ো। কস প্রায়ই ঘন্াি  
পি ঘন্া কজথগ োথে।

আজোে কজরে েম পারে/জে খায় এেং সথন্ধ্যথেো ে্যারফে এরড়থয়  
চথে। কস এেটি তারেো োোয় পথিি রিে েিাি োজগুরেি।  
তািপি কসটি সরিথয় িাথখ।

কজরেথে িাথত কশৌচােয় ে্যেহাি েিথত হয় ো েেথেই চথে।  
যরি রতরে যাে, তাহথে গভীিভাথে শ্াস কেে যাথত ঘুরমথয় পড়থত  
পাথিে। কস এেটি পাখাও চাোয় যাথত তাি স্ামীি রেশ্াথসি শব্দ  
ঢাো পথি যায়।

কজরে িাথত 7 ঘন্া ঘুথমাোি কেশ োছাোরছ এথস কগথছ।

রারত আপিার নিনচিন্ত ঘমুরক কী কঠিি করর সতারল?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



4অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা: যরেষ্ট পনরমারি ঘুমাি

নকভারি চ্ারলঞ্জগুনল োমলারিি

পয্মাপ্ত ঘুমাথো চ্যাথের্জং হথত পাথি। এখাথে রেছু সাধািণ চ্যাথে্জ কিওয়া হথো এেং তা সামোোি রেছু উপায়। “োটিথয় ওঠাি 
অে্যাে্য উপায়” েোথম আপোি রেথজি আইরডয়া রেখুে। আপরে কযসে আইরডয়া কচষ্টা েথিথছে কসগুরেথত টিে রিে।

চ্ারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্াি্ উপায়

আনম কােকমদে 
সশষ করার েি্ 
অরিকক্ষণ সেরে 
োনক|

 � আথগ কেথে পরিেল্পো েরুে যাথত আপরে 
সমথয়ি আথগ কশষ েিথত পাথিে।

 � পরিোি এেং েনু্ধথিি েেেু আপোথে োজ 
কশষ েিথত সাহায্য েিথত।

 � রেছু োজ অে্য রিথেি জে্য োঁরচথয় িাখুে।

 � এেটি তারেো োোে পথিি রিে েিাি 
োজগুরেি জে্য। তািপি কসটি সরিথয় 
িাখুে।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আনম অত্ন্ত েরম 
অেিা ঠাণ্া 
অিভুি করনি|

 � গিম োরড়থয় রিে ো েরমথয় রিে। ো এেটি 
জােো খুথে রিে।

 � আেহাওয়া অেযুায়ী কপাশাে পরুে। 

 � সঠিে সজ্া রেে্মাচে েরুে।

 � এেটি উষ্ণ ো শীতে স্াে েরুে ো শাওয়াি 
রেে।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আমার েজ্ােঙ্ী 
অনথির, সোরর 
নিশ্াে সিয় িা 
িাক ডারক|

 � আপোি সঙ্ীথে েেেু তাি োে ঝাড়থত। 
রেছাোি পাথশ এে োক্স টিসু িাখুে।

 � আপোি সঙ্ীথে েেেু পাশ রফথি ো কপথটি 
উপি শুথত।

 � আপোি সঙ্ীথে েেেু স্াস্্য পরিথষো 
প্রিােোিীি োথছ সাহায্য রেথত।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________
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চ্ারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্াি্ উপায়

িড্ড সিনশ শব্দ|  � ইয়ািপ্াগ ে্যেহাি েরুে।

 � এেটি পাখা চাোে, ো এেই তিথঙ্ি এেই 
প্রােথে্যি শথব্দি যন্ত্র চাোে, অেো 
কিরডওটিথত স্্যাটিে চারেথয় িাখুে যা শব্দটি 
ডুরেথয় কিথে। অেো এেটি স্াট্ম থফাে অ্যাপ 
ে্যেহাি েরুে যা এেই তিথঙ্ি এেই 
প্রােথে্যি শব্দ ো প্রােৃরতে শব্দ চাোয়।

 � িিজা ও জােো েন্ধ েথি রিে।

 � সোইথে চুপ েথি োেথত েেেু।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

িড্ড সিনশ আরলা|  � ঘি অন্ধোি েিাি ব্াইন্ড ো পি্ম া োগাে।

 � এেটি ঘুথমি মথুখাশ পড়ুে।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আনম স্বিন্দ হরত 
পারনি িা।

 � শিীি প্রসারিত েরুে।

 � সম্ভে হথে, এমে এেটি রেছাো, কতাষে, এেং 
োরেশ ে্যেহাি েরুে যা আপোি পছন্দ।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আনম তৃষ্াতদে |  � এেটু পারে/জে খাে কশাোি অন্তত িইু ঘন্া 
আথগ। 

 � আপোথে যরি কশাোি সময় পারে/জে কখথতই 
হয়, তাহথে শুধু এেটু চুমেু রিে।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আনম িােরুরম 
যাওয়ার েি্ 
িার িার উঠরত 
োনক|

 � ে্যারফে এেং অ্যােথোহে এরড়থয় চেেু। 

 � পারে/জে েন্ধ েরুে কশাোি অন্তত িইু ঘন্া 
আথগ।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

নকভারি চ্ারলঞ্জগুনল োমলারিি
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চ্ারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্াি্ উপায়

আমার নিরেরক 
নচনন্তত িা েোে 
মরি হয়| 

ন্রির েময়:

 � প্ররতরিে এেই সমথয় ঘুম কেথে উঠুে। এটি 
আপোি শিীিথে সাহায্য েথি এেটি 
সময়সূচীথত চেথত।

 � ে্যারফে এরড়থয় চেেু।
 � আপরে যরি ধুমপাে েথিে তাহথে তা কছথড় রিে।
 � রিোরেদ্া এরড়থয় চেেু। ো কসগুরে খুে 
সংরষিপ্ত েরুে। 

 � শািীরিেভাথে তৎপি োকুে। 

 � চাপ রেয়ন্ত্রণ েরুে।
 � আপোি স্াস্্য পরিথষো প্রিােোিীথে 
রজজ্াসা েরুে আপোি ওষুধগুরে আপোথে 
জারগথয় কিথখথছ রেো।

শুরত যাওয়ার করয়ক ঘন্া আরে:

 � েরপিউটাি, কসে কফাে, ো টিরভ ে্যেহাি 
েিা এরড়থয় যাে। আথো আপোি মরস্তস্কথে 
ভাোথত পাথি কয উথঠ পিাি সময় হথয় কগথছ।

 � োজ েিা ো অরত মাত্ায় শািীরিেভাথে 
তৎপি োো এরড়থয় চেেু।

 � এেটি কশাোি সমথয়ি েম্মসূরচ অেসুিণ েরুে 
যা আপোথে সাহায্য েিথে চাপ েমাথত।

সশািার েময়:

 � প্ররতরিে এেই সমথয় ঘুথমাথত যাে। এটি 
আপোি শিীিথে সাহায্য েথি এেটি 
সময়সূচীথত চেথত।

 � রেথজথে চাপ কিথেে ো ঘুরমথয় পড়াি জে্য। 
ঘরড় এেং হাতঘরড় কচাথখি আড়াথে িাখুে যাথত 
আপরে সময় কেথট যাওয়াি েো ো ভাথেে।

 � যরি মথে হয় আপরে শীঘ্র ঘুথমাথত পািথেে ো, 
তাহথে রেছাো কছথড় উথঠ পড়েু। আথয়শ 
েিাি মত রেছু েরুে রেছুষিণ।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

নকভারি চ্ারলঞ্জগুনল োমলারিি
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চাপ কমািার উপায়

এেটি কশাোি সমথয়ি েম্মসূরচ অেসুিণ েিা ভাথো যা আপোথে  
সাহায্য েিথে চাপ েমাথত। শুথত যাওয়াি েথয়ে ঘন্া আথগ শুরু  
েিাি কচষ্টা েরুে। এখাথে চাপ েমাোি রেছু উপায় কিওয়া আথছ।

 z গভীিভাথে শ্াস রেে।
 z আথোগুরে কেভাে। 

 z হািোে চা ো উষ্ণ িধু খাে। 

 z মাসাজ েিাে। 

 z আিামিায়ে সঙ্ীত শুেেু। 

 z এেটি তারেো োোে পথিি রিে েিাি োজগুরেি জে্য। 

 z এেটি আিামিায়ে েই পড়ুে। 

 z োইথি েসুে। 

 z শিীি প্রসারিত েরুে। 

 z উষ্ণ স্াে েরুে ো শাওয়াি রেে। 

 z রিেপর্জ রেখুে। 

ন্রির সশরষ আপিারক চাপ মকু্ত হরত নক োহায্ করর?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

বাসার বাইররও  
শারীনরকভারব তৎপর থাকুি
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সসশরির মলূ নবষয়গুনল

বাসার বাইরর শারীররকভারব তৎপর থাকরে তা টাইপ 2 ডায়ারবটিস প্ররতররাধ 
কররত বা রবেরবিত কররত সাহায্য কররব।

এই সসশরি আমরা এইসব নবষয় নিরয় কথা বলব:

 z বাসার বাইরর শারীররকভারব তৎপর থাকার রকছু প্ররতবন্ধকতা এবং তা 
সামোবার রকছু উপায়

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি!  

পরামশদে: 
 ✓ আপরি যরি একজি যাত্ী হি, যাত্ার সময় পির্ােি 
করুি।

 ✓ এমিভারব শারীররকভারব তৎপর থাকুি যারত আপিার 
ককারিা রিটরিস সরঞ্াম প্ররয়াজি িা হয় (হাঁটুি, িাচুি, 
কিয়ারে হাত রিরয় পুশাপ করুি, রসরঁি কবরয় উঠুি, বা 
একটি রিটরিস অ্যাপ ব্যবহার করুি)।

 ✓ শারীররকভারব তৎপর থাকার সময় িািা িশৃ্য কিখুি 
(হাঁটা, বাইক চিা, হাইক করা, রকি করা, সাঁতার কাটা, 
বা িাঁি বাওয়া)।
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সশরী’র কানহিী

টাইপ 2 ডায়ারবটিরসর ঝঁুরক আরছ কশরীর। তাই রতরি প্ররতরিি সকারে 
তার পিশীর সারথ হাঁটরত যাি। কস রারতর খাবাররর পর একটি বাইকও 
চাোি। প্ররত সপ্ারহ অন্তত 150 রমরিরটর মধ্যম গরতর বা তারও অরধক 
গরতর ররিয়াকোরপ জরিত থাকার েরষ্্য রতরি কপৌরঁছরছি। 

কশরী ও তার স্ামী পররকল্পিা করররছি কমরমাররয়াে কড সপ্াহারন্ত তারা 
রকছু পুররিা বনু্ধরির সারথ কিখা কররত যারবি। বনু্ধর বাসায় কযরত 
ছয় ঘন্া গারি চাোরত হয়, যার অথ্থ অরিকষ্ণ বরস থাকা। এবং 
কসখারি একবার কপৌঁছবার পরর, রতরি তার পিশীর সারথ হাঁটরত বা 
তার রিশ্চে বাইকটি চাোরত পাররবি িা। রতরি রচরন্তত কয রতরি কসই 
সপ্ারহ তার সুস্্যতার েরষ্্য কপৌঁছরত পাররবি িা।

গারি চাোবার সময় কশরী শারীররকভারব তৎপর থাকার উপায় খুরঁজ 
কবর করর। রতরি এবং তার স্ামী প্ররত 30 রমরিট অন্তর একটি 2-রমরিট 
রিটরিস করেক জি্য সময় বার কররি। তারা প্ররতটি থামার জায়গায় শরীর 
প্রসাররত কররি এবং কহঁরট কবিাি।

কশরী তার বনু্ধরির বরেি কয রতরি টাইপ 2 ডায়ারবটিস প্ররতররাধ করার  
জি্য রতরি শারীররকভারব তৎপর থারকি। রতরি তারির আমন্ত্রণ জািাি তাঁর 
সারথ কযাগিাি করার জি্য। 

কশরর এবং তার বনু্ধ অ্যাি প্ররতরিি হাঁরটি। এোকাটি কচিার এটি একটি 
িারুি উপায়। 

অ্যাি প্রস্াব কিি ক্যারিা রিরয় কবররাবার। কশরী আরগ কখরিা ক্যারিা চরিরি, রকন্তু কস এটি করার কচষ্া 
করর। এবং তা িারুি পছন্দ করর।

কসই সপ্ারহ কশরী’র রিটরিস এর েরষ্্য কপৌছারত ককাি সমস্যা হয়রি। রতরি কজরি খুরশ কয বাসা কথরক 
বাইরর থাকার সময়ও রতরি শারীররকভারব তৎপর থাকরত পাররি।

বাসার বাইরর শারীনরকভারব তৎপর থাকার জি্য আপিার নক নক প্রনতবন্ধকতা 
হরত পারর?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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নকভারব চ্যারলঞ্জগুনল সামলারবি

বাসার বাইরর শারীররকভারব তৎপর থাকা চ্যারেরঞ্ং হরত পারর। এখারি রকছু সাধারণ চ্যারেঞ্ কিওয়া হরো এবং তা সামোবার 
রকছু উপায়। “কাটিরয় ওঠার অি্যাি্য উপায়” কোরম আপিার রিরজর আইরডয়া রেখুি। আপরি কযসব আইরডয়া কচষ্া করররছি 
কসগুরেরত টিক রিি।

চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

আনম ্শদেিীয় 
স্াি স্খার  
জি্য ব্যস্ত|

 � শারীররকভারব তৎপর থাকার সময় িািা িশৃ্য 
কিখুি (হাঁটা, বাইক চিা, হাইক করা, রকি 
করা, সাঁতার কাটা, বা িাঁি বাওয়া)।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আনম বনু্ধ বা 
পনরবাররর সারথ 
স্খা করনি|

 � তারির বেিু আপরি সররিয় থাকরছি  
কারণ আপরি টাইপ 2 ডায়ারবটিস  
প্ররতররাধ কররত চাি।

 � এমি ররিয়াকোপ খুজঁিু যা তারা আপিার 
সারথ কররত পাররি। তারির আমন্ত্রণ জািাি 
আপিার সারথ কযাগিাি করার জি্য।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আমারক অরিক 
্রূ সফর কররত 
হরব, তার অথদে 
অরিকক্ষণ বরস 
থাকরত হরব|

 � আপরি যরি একজি যাত্ী হি, যাত্ার সময় 
পির্ােি করুি।

 � করেরি করর যাি। আপরি একটু কহঁরট কবিারত 
পাররবি।

 � যরি গারিরত যাত্া কররি, প্ররত 30 রমরিট 
অন্তর একটি 2-রমরিট সুস্তার রবররতর  
জি্য সময় বার কররি।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________
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চ্যারলঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায় কাটিরয় ওঠার  
অি্যাি্য উপায়

আনম আমার পথ 
নচনি িা, তাই 
জানি িা সকাথায় 
হাঁটরত হরব|

 � এোকাটি কচিার একটি িারুি উপায় রহরসরব 
হাঁটারক ব্যবহার করুি।

 � একটি মািরচত্ রকিিু এবং অরবেষণ করুি।

 � স্ািীয় মািষুরির রজজ্াসা করুি ককাথায় 
হাঁটরত হরব।

 � আপিার করপিউটারর মািরচত্ এবং রুট বার 
করুি।

 � আপিার স্াট্থ  কিারির জি্য একটি ম্যারপং 
অ্যাপ প্রাপ্ হি।

 � স্ািীয় মরের কভতরর হাঁটুি।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আনম আমার 
সসু্্যতার সকন্দ্র বা 
বাসার সরঞ্জাম 
ব্যবহার কররত 
পানর িা|

 � খুরঁজ বার করুি ককাি স্ািীয় সুস্্যতার  
ককন্দ্র আরছ রকিা যা আপরি ব্যবহার কররত 
পাররবি।

 � একটি কহারটরে থাকুি কযখারি একটি সুস্্যতার 
ককন্দ্র বা একটি পুে আরছ।

 � একটি কররসস্ান্স ব্যান্ড সারথ রিি।

 � একটি বাইক ভািা করুি। 

 � এমিভরব শারীররকভারব তৎপর থাকুি যারত 
আপিার ককারিা সুস্্যতার সরঞ্াম প্ররয়াজি 
িা হয় (হাঁটুি, িাচুি, কিয়ারে হাত রিরয় পুশাপ 
করুি, রসরঁি কবরয় উঠুি, বা একটি রিটরিস 
অ্যাপ ব্যবহার করুি)।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

আমার সারথ 
আমার শরীর চচদে া 
করার সঙ্ী সিই|

 � অি্য কাওরক বেিু আপিার সারথ 
শারীররকভারব তৎপর থাকার জি্য।

 � রিরজর কথরকই শারীররকভারব তৎপর থাকুি।

 � একটি অিোইি সুস্তার িরে কযাগিাি 
করুি।

 � আপিার শরীরচচ্থ ার সঙ্ীর সারথ কযাগারযাগ 
করুি।

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

 � _________________________

নকভারব চ্যারলঞ্জগুনল সামলারবি
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সসশরির মলূ নিষয়গুনল

ওজন কমিয়ে এবং সমরিে থাকার িাধ্যয়ি টাইপ 2 ডাোয়বটিস প্রমিয়রাধ  
করয়ি বা মবলমবিি করয়ি আপমন কঠিন পমরশ্রি করয়েন।

এই সসশরি আমরা এইসি নিষয় নিরয় কথা িলি:

 z টাইপ 2 ডাোয়বটিয়সর মিৌমলক মবষেগুমল 

 z আপনার টাইপ 2 ডাোয়বটিস আয়ে মকনা িা মক কয়র বঝুয়বন
 z মকভায়ব টাইপ 2 ডাোয়বটিস মনেন্ত্রণ করয়বন

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররিি!  

টাইপ 2 ডায়ারিটিস সম্বরধে তথ্য: 
 ✓ মবমির ভাগ িানষু যায়ের টাইপ 2 ডাোয়বটিস আয়ে িারা 
িায়ের মনয়জর ব্াড সুগার পরীক্া কয়রন দেমনক বা 
সাপ্ামিক। এবং িারা ফলাফল ট্্যাক কয়রন।

 ✓ টাইপ 2 ডাোয়বটিস আয়ে এিন অয়নক িানষু ব্াড সুগার 
মনেন্ত্রয়নর জন্য ওষুধ খান।

 ✓ টাইপ 2 ডাোয়বটিস আরিান্ত িানষু অয়নক ল্যাব পরীক্া 
করান।
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টাইপ 2 ডায়ারিটিরসর সমৌনলক নিষয়গুনল

ময সব িানয়ুষর টাইপ 2 ডাোয়বটিস আয়ে, িায়ের িরীর ইন্মুলন দিমর কয়র না বা িা  
সঠিকভায়ব ব্যবিার কয়র না। িাই সুগার বা িক্ক রা মকায়ষর িয়ধ্য যাওোর পমরবয়ি্ক  রয়তের  
িয়ধ্য এর পমরিান বাড়য়ি থায়ক। এর অথ্ক মকাষগুমল পয্কাপ্ িমতে পাে না। সিয়ের সায়থ 
উচ্চ ব্াড সুগার স্াস্্য সিস্যা সৃমটি করয়ি পায়র।

টাইপ 2 ডায়ারিটিস ক্ষনতগ্রস্থ কররত পারর আপিার:

 z িায়ট্ক র এবং রয়তের ধিনী, যা হৃেয়রাগ এবং মট্ায়কর কারণ িয়ি পায়র 

 z নাভ্ক  
 z মকডমন, যার ফয়ল মকডমনর মরিো ব্যথ্ক িয়ি পায়র 

 z ম�াখ, যা অন্ধয়বের কারণ িয়ি পায়র 

 z পা, যা অঙ্গয়ছেয়ের কারণ িয়ি পায়র 

 z িামড় 

 z বেক 

আপিার টাইপ 2 ডায়ারিটিস হিার সম্ািিা সিনশ থারক যন্ আপনি:

 z বড় মবমি ভারী িন (িাত্ামিমরতে রকি ওজন বা স্লুাকৃমি িন)

 z অয়নকক্ণ সিে কাটান বয়স বা শুয়ে
 z টাইপ 2 ডাোয়বটিস আরিান্ত িািামপিা বা ভাইয়বান থায়ক
 z যমে আপমন অ্যামরিকান অ্যায়িমরকান, মপেনয়েিীে, স্ানীে অ্যায়িমরকান,  
বা এমিোন অ্যায়িমরকান িয়ে থায়কন
 z বেস 45 বের বা িদ্রু্্ক িে। িে এর কারণ িয়ি পায়র িানয়ুষর সমরিেিা  
কয়ি যাে ও িায়ের ওজন বায়ড় বেয়সর সায়থ। মকন্তু টাইপ 2 ডাোয়বটিয়সর 
প্রােভু্ক াব অল্প বেস্কয়ের িয়ধ্যও বাড়য়ে।
 z গভ্ক বিী থাকাকালীন ডাোয়বটিস িয়েমেল (মজয়টেয়িানাল ডাোয়বটিস)
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মাইক এিং সহিনরর কানহিী

টাইপ 2 ডাোয়বটিয়সর ঝঁুমক আয়ে িাইয়কর। মস এক স্াস্্যকর জীবনযাত্া যাপন কয়র িা প্রমিয়রাধ বা মবলমবিি 
করয়ি �াইয়ে। 

িাইয়কর বাবা মিনমরর টাইপ 2 ডাোয়বটিস আয়ে। িার লক্্য িয়লা িার ব্াড সুগার এক স্াস্্যকর পমরসয়র রাখা। 

িাইক ও মিনমরর একই রকি খাওো ও সুস্ায়স্্যর লক্্য। িারা েজুয়নই এক 
স্াস্্যকর ওজয়ন মপৌঁোবার এবং মসখায়ন থাকার ম�টিা করয়ে। এবং িারা 
েজুয়নই মনয়জয়ের খাবার মরিোকলাপ ট্্যাক কয়রন। 

অবি্য িাইয়কর মথয়ক যা মভন্ন, মিনমর প্রমিমেন মনয়জর ব্াড সুগার পরীক্া 
কয়র। এবং মস িার ফলাফল ট্্যাক কয়র। মিনমর মপলও খাে িার ব্াড সুগার 
মনেন্ত্রণ করার জন্য। 

িাইক এবং মিনমর েজুয়নই মনয়জর স্ায়স্্যর উপর লক্্য রায়খন। মকন্তু মিনমর 
িার স্াস্্য পমরয়ষবা প্রোনকারীর সায়থ মবমি ঘন ঘন মেখা কয়রন। মস মবমি 
ল্যাব পরীক্াও করাে। িার ব্াড সুগার পরীক্া করা োড়াও, িার উম�ি 
রয়তের �াপ, মকায়লয়টেরল, যকৃি, এবং পা পরীক্া করায়না মনেমিি মভমতিয়ি। 

িাইয়কর ওজন কয়িয়ে। এবং িার সাম্প্রমিকিি ব্াড সুগারর সংখ্যাগুমল 
স্াভামবক। িার প্রোনকারী বয়লন মস টাইপ 2 ডাোয়বটিস প্রমিয়রাধ  
বা মবলমবিি করার সঠিক পয়থই আয়ে।

মিনমরর সাম্প্রমিকিি ব্াড সুগায়রর সংখ্যাগুমলও স্াভামবক। িার প্রোনকারী  
বয়লন মস িার ব্াড সুগার এক স্াস্্যকর পমরসয়রর িয়ধ্য রাখার কাজ মবি  
ভায়লাভায়ব করয়ে। 
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টাইপ 2 ডায়ারিটিস সহ জীিি

নকভারি আপিার জীিি পনরিনতদে ত হরি যন্ আপিার টাইপ 2 ডায়ারিটিস থারক?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

নক কররিি আপনি তা প্রনতররাধ করার জি্য? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________





অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা

কার দ্োহাইররেট সম্পরকদে  আররা নকছু তথ্য
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সসশরির মলূ ন্ষয়গুনল

কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  জানা আপনারক টাইপ 2 ডায়ার্টিস রুখরে ্া 
ব্লববিে করায় সাহায্য কররে পারর। 

এই সসশরি আমরা এইস্ ন্ষয় নিরয় কথা ্ল্:

 z কার ব্াহাইররেট ও টাইপ 2 ডায়ার্টিরসর মর্্য সম্পকব
 z কার ব্াহাইররেরটর প্রকাররেদ
 z কার ব্াহাইররেরটর প্রবে এক সুস্থ দবৃটিেঙ্গী
 z বকোর্ খা্ারর কার ব্াহাইররেরটর পবরমাণ ব্র কররে হয়

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও করর্ি!  

পরামশদে: 
 ✓ সাদা চাল ব্রে বনওয়ার পবর্রেব  ্াবলব ্া ব্াউন রাইস 
ব্রে বনন।

 ✓ আরপল পাই ্াোর পবর্রেব , দারুবচবন বদওয়া সু্ করা 
আরপল বখরয় বদখুন।
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কার দ্োহাইররেরটর প্রকাররে্

প্র্ানেঃ বেন ্ররনর কা ব্ হয়:

1. শকব রা

2. বচবন

3. ফাই্ার

1. স্ারদে যকু্ত খা্াররর মর্্য ররয়রছ:

 � স্াচব যুক্ত সব্গী
 � ্গীন, মটরশুঁটি, ও ডাল
 � দানাজােগীয় খা্ার

স্ারদে যকু্ত সব্ীর মর্্য ররয়রছ:

 � েুট্া
 � স্জু বমাটর
 � গাজরজােগীয় স্বজ
 � কলাজােগীয় সব্গী
 � আলু
 � শগীেকালগীন ব্ায়াশ
 � রাঙ্া আলু

্ীি, মটরশুঁটি, ও ডারলর মর্্য ররয়রছ:

 � কারলা, বপর্া ্গীন ও রাজমা
 � ্র্টী কলাই 

 � গার্ানরজা কলাই (বোলা) 
 � লাল, খরয়রগী ও কারলা ডাল
 � ব্েক্ত ডাল
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কার দ্োহাইররেরটর প্রকাররে্

্ািাজাতীয় খা্াররর মর্্য ররয়রছ:

 � বগাটা দানা 
 � ্াোই করা দানা 

বগাটা দানা খা্াররর মর্্য ররয়রে:

 � ্াবলব
 � 100% বহাল হুইট ময়দা বদরয় তেবর পাুঁউরুটি ও অন্যান্য ব্ক করা পণ্য
 � ব্াউন ও ওয়াইল্ড রাইস
 � ওট ও ওটবমল
 � 100% বগাটা দানার খাদ্যশস্য
 � 100% বহাল হুইট ময়দা বদরয় তেবর পাস্া
 � পপকনব
 � 100% বহাল হুইট ময়দা ্া 100% কনববমল বদরয় তেবর টটিব লা

্াোই করা দানার খা্াররর মর্্য অন্তেুব ক্ত ররয়রে:

 � সাদা ময়দা বদরয় তেবর পাুঁউরুটি ও অন্যান্য ব্ক করা পণ্য
 � সাদা ময়দা বদরয় তেবর পাস্া
 � সাদা চাল

স�াটা ্ািা শস্য স্রছ নিি

বগাটা দানাশরস্য ফাই্ার, 
বেটাবমন, বমনাররল ও স্াচব  
থারক।

পবররশাব্ে দানাশরস্য শ্ু  
স্াচব  থারক।
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কার দ্োহাইররেরটর প্রকাররে্

2. নরনির মর্্য অন্তেুদে ক্ত ররয়রছ:

 � ফু্ট সুগার (ফু্র্াজ)

 � বমল্ক সুগা (ল্যাকরটাজ)

 � সাদা, ব্াউন ও গুঁর়া করা বচবন
 � েুট্ার বসরাপ
 � বমপল বসরাপ
 � ম্ু
 � গ়

3. স্নশ-ফাই্াররর খা্াররর মর্্য অন্তেুদে ক্ত ররয়রছ:

 � ্গীন, মটরশুঁটি, ও ডাল
 � সব্গী ও ফল-ব্রশষ করর আপবন বযগবলর োল ্া ্গীজ বখরে পারর্ন
 � বচনা্াদাম, আখররাট ও আমরডের মে ্াদাম
 � বগাটা দানার খা্ার

নরনি সীনমত রাখুি

কার ব্র বেনটি প্রকাররর মর্্য, 
বচবন আপনার রক্ত শকব রা ্াব়রয় 
স্রথরক ়্ সমস্যা সৃবটি করর। 

পযদোপ্ত পনরমারণ  
ফাই্ার খাি

ফাই্ার হজম না হরয়ই আপনা 
শরগীর বথরক ব্বররয় যায়। কারজই 
এটি ক্যালবরর বযাগ না কররই 
আপনার বপট েরায়। এটি 
আপনার রক্তশকব রা ও 
বকারলরস্রলও কমারে পারর।

প্রবেবদন 25 বথরক 30 গ্াম করর 
ফাই্ার বখরে বচটিা করুন। বকান 
বজবনরস কেটা ফাই্ার আরে ো 
বদখরে পুবটি সংক্ান্ত েরথ্যর 
বলর্লটি বদরখ বনন।

আমারদর মর্্য অরনরকই পযবাপ্ত 
ফাই্ার পান না। যবদ আপনার 
ফাই্ার গ্হণ বজারদার কররে 
হয়, োহরল ্গীরর ্গীরর, সময় বনরয় 
এটি ্া়ান। এ্ং প্রচুর পবরমারণ 
পাবন/জল খান। এটি বপট খারাপ 
বরা্ কররে সাহায্য করর্।

বকান সাবলিরমর্র ্দরল  
খা্ার বথরক ফাই্ার গ্হণ  
করাই বসরা। োর কারণ হল 
ফাই্াররর সারথ সারথ খা্ারর 
বেটাবমন ও বমনারররল মে ্হু 
পুবটিপদাথব থারক।

্া্াম সীনমত রাখুি

োরে ব্বশ ক্যালবরর থারক
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সডসমরডের �ল্প

বডসমরডের টাইপ 2 ডায়ার্টিস হওয়ার ঝুুঁ বক ররয়রে। োর বচবকৎসক োরক ্রলরেন বয বস যে কা ব্ 
খার্, েেই োর রক্তশকব রা ্া়র্। কারজই বেবন বডসমডেরক কার ব্র প্রবে স্াস্থ্যকর দবৃটিেঙ্গী বনরে 
্রলরেন।

“কা ব্ কমারনার বচটিা করুন,” বডসমরডের বচবকৎসক ্লরেন। “এ্ং যখন 
আপবন কা ব্ খার্নও েখনই স্াস্থ্যকর কা ব্ ব্রে বনন।” 

বডসমডে যা যা প্রবেস্থাপরনর বসদ্ান্ত বনল:

 z ক্যাবডে এ্ং বকরকর পবর্রেব  আরপল, কমলারল্ ুও ব্রগীর মে ফল
 z আল ুও করনবর পবর্রেব  ব্রকাবল, বগালমবরচ ও গাজররর মে স্াচব -হগীন সব্গী
 z সাদা পাুঁউরুটির পবর্রেব  100% বহাল হুইট পাুঁউরুটির 

 z সাদা চারলর পবর্রেব  ব্াউন রাইস

আজকাল, বডসমডে কার ব্র প্রবে স্াস্থ্যকর দবৃটিেঙ্গী বনরয় চলরে। োর কার ব্র 
লক্্য পূরণ করার জন্য স্াস্থ্যকর বজবনস ব্র কররে বস খা্াররর বলর্ল 
্্য্হার করর। বস এখন সবক্য়ও থাকরে। ফলস্রূপ, বডসমরডের রক্তশকব রা  
কম ররয়রে।



7অংশগ্রহণকারীর নির দ্ে নশকা: কার দ্োহাইররেট সম্পরকদে  আররা নকছু তথ্য

কার দ্োহাইররেরটর প্রনত এক সসু্থ ্নৃটিেঙ্ী

কার ব্র প্রবে একটি স্াস্থ্যকর দবৃটিেঙ্গী গ্হণ করুন। বকোর্, ো এখারন বদওয়া হল।

আপিার সলেট ততনর করুি

আপবন যা খার্ন কা ব্ বযন োর এক চেুথবাংশ হয়। 

্ুনধি করর কা দ্ে স্রছ নিি 

যখন আপবন কা ব্ খার্ন, েখন এমন কা ব্ ব্রে বনন বযগবলর:

 ✓ ক্যালবরর, ফ্যাট, বচবন কম

 ✓ ফাই্ার ও পাবনরে/জরল েরপুর

 ✓ বেটাবমন বমনাররল ও বপ্রাটিরন েরপুর

স্াস্থ্যকরোর্ পাল্াি।

এই ্ারণাগবল বনরয় বদখুন।

এর ্্রল.... সরটিা করর স্খুি ...

বনয়বমে বসাডা, বচবন বদওয়া আইসড সুগার, ফু্ট পাঞ্চ,  
ও ব্াটব স বরেরকের মে বমবটি পানগীয়

পাবন/জল, বসাডাপাবন/জল, ্া এমবন আইসড টী

রস বগাটা ফল

সাদা আলু বমবটি আলু

োুঁকাই করা ময়দা বদরয় তেবর পাুঁউরুটি 100% বহাল হুইট ময়দা বদরয় তেবর পাুঁউরুটি

সাদা চাল ব্াউন রাইস ্া ্াবলব

্াোই করা শস্য বদরয় তেবর বসবরয়াল দানাশস্য বদরয় তেবর বসবরয়াল ্া ওটমগীল

বচবন বদরয় তেবর পুররা ফ্যাটব্বশটি দই ব্রগী বদওয়া সাদা ফ্যাটহগীন দই

আরপল পাই দারবচবন বদওয়া সু্ করা আরপল

চরকারলট ্ার ফ্যাটহগীন দু্ , বকারকা পাউডার, ও একটুখাবন বচবন বদরয় 
তেবর হট চরকারলট
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সংখ্যা ন্রয় কা দ্ে

ফুড সলর্ল পড়িু

নগীরচর মে খা্াররর বলর্লটি প়রল ো খা্ারর কার ব্র পবরমাণ জানার 
একটি উপায় হরে পারর। বকোর্, ো এখারন বদওয়া হল।

প্রথরম পবরর্শরনর মাপটি বদখুন। এটি আপনারক ্রল বদর্ বয এই 
বজবনসটির একটি পবরর্শরন কেটা হরছে। 

পরর, বমাট কার ব্াহাইররেরটর পবরমাণ বদখুন। এটি আপনারক ্লর্ বয এই 
বজবনসটির একটি পবরর্শরন কে গ্াম কার ব্াহাইররেট ররয়রে। 

এই পাত্রটিরে বেনটি পবরর্শন ্রর। কারজই আপবন যবদ পুররা পাত্রটি খান, 
োহরল আপবন বেনগণ কা ব্ খারছেন। 

খা্ারর কার দ্ের পনরমাণ জািার অি্যাি্য উপারয়র মর্্য অন্তেুদে ক্ত ররয়রছ:

 � স্াটব  বফান ্া কবম্পউটাররর অ্যাপ
 � ওরয়্সাইট 

পনুটি ন্ষয়সমূহ
পনরর্শরির মাত্া 1 কাপ (228 গ্রা.)
পাত্ নপছু 3 জিরক পনরর্শি করর

প্রনত সানেদে ং এর পনরমাি
ক্যালনরর 250 ফ্যাট বথরক ক্যালবরর 110

 ত্নিক পনরমাণ %
সমাট ফ্যাট 12 গ্া 18%
    সমৃ্পক্ত ফ্যাট 3 গ্া 15%
সকারলরস্রল 30 বমগ্া 10%
সসানডয়াম 470 বমগ্া 20%
সমাট কার্ দোহাইররেট 31 গ্া 10%
    খাদ্যগে ফাই্ার 0 গ্া 0%
    বচবন 5 গ্া
সপ্রাটিি 5 গ্া
বেটাবমন A 4%
বেটাবমন C 2%
ক্যালবসয়াম  20%
আয়রন 4%
* 2000 ক্যালবরর ডারয়রটর উপর তদনবদিন মারনর শেকরা মাপ বেবতিশগীল। 
আপনার কে ক্যালবরর প্ররয়াজন োর উপর বনেব র করর আপনার তদনবদিন 
মান ব্বশ ্া কম হরে পারর।

 ক্যালবরর 2,000 2,500
বমাট ফ্যাট  65 গ্া-র কম 80 গ্া-র কম
   সমৃ্পক্ত ফ্যাট  20 গ্া-এর কম 25 গ্া-এর কম
বকারলরস্রল  300 বমগ্ার কম  300 বমগ্ার কম
বসাবডয়াম  2,400 বমগ্ার কম 2,400 বমগ্ার কম
বমাট কার ব্াহাইররেট  300 গ্া 375 গ্া
   খাদ্যগে ফাই্ার  25 গ্া 30 গ্া

পবরর্শরনর মাপ হল 1 কাপ। এই 
পাত্রটিরে 3 জনরক পবরর্শন করা 
যায়।

1 টি পবরর্শরন বমাট কার ব্াহাইররেট 
হল 31 গ্াম।

কারজই যবদ আপবন পুররা পাত্রটি  
খান োহরল আপবন 93 গ্াম 
কার ব্াহাইররেট বখরয় থাকর্ন।
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সংখ্যা ন্রয় কা দ্ে

কার দ্ের একটি পনরর্শি

এই বজবনসগবলর প্ররে্যকটিরে 15 গ্াম করর কা ব্ আরে বসটি এক্ার পবরর্শরন।

 z 1 টি বোট োজা ফরলর টুকররা (4 আউন্স)

 z ½ কাপ ক্যান্দিগী ্া বহমাবয়ে ফল
 z 1 টুকররা পাুঁউরুটি (1 আউন্স) ্া 1 (6 ইবঞ্চ) টটিব লা
 z ½ কাপ ওটমগীল
 z ⅓ কাপ পাস্া ্া োে
 z 4 বথরক 6-টি ক্্যাকার
 z ½ ইংবলশ মাবফন ্া হ্যাম্াগবার ্ান
 z ½ কাপ কারলা ্গীন ্া স্াচব যুক্ত সব্গী
 z ¼ ়্ ব্ক করা আল ু(3 oz)

 z ⅔ কাপ সাদা ফ্যাটহগীন দই
 z 2 টি বোট কুবক
 z 2-ইবঞ্চর বচৌরকা ব্াউবন ্া ফ্বস্ং ো়া বকক
 z ½ কাপ আইসক্গীম ্া শর্ৎ
 z 1 বটব্ল চামচ বসরাপ, জ্যাম, বজলগী, বচবন ্া ম্ু
 z 2 বটব্ল চামচ বসরাপ
 z 6 টি বচরকন নারগট
 z 1 কাপ সু্যপ
 z ¼ অংশ মাঝাবর মারপর োজা

সূত্র: American Diabetes Association (আরমবরকান ডায়ার্টিস অ্যারসাবসরয়শন)
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আমার কা দ্ে

আপনার বপ্রয় কার ব্র করয়কটি বলখুন। বসগবলর প্ররে্যকটি স্াস্থ্যকর বকনা ো ঠিক করুন। যবদ ো না 
হয়, োহরল োর পবর্রেব  স্াস্থ্যকর বকান বজবনসটি আপবন বখরে পাররন ো বলখুন।

আমার নপ্রয় কা দ্ে স্াস্থ্যকর? পনর্রতদে  স্াস্থ্যকর যা খা্
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Prevent T2 - জীবরির জি্য!
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সেশরির মলূ নবষয়গুনল

দীর্ঘদদন সুস্থ জীবন যাপন বজায় রাখা হলে তা আপনালে টাইপ 2 ডায়ালবটিস 
প্রদতলরাধ েরলত অথবা দবেদবিত েরলত সাহায্য েরলত পালর। 

এই সেশরি আমরা এইেব নবষয় নিরয় কথা বলব:

 z এই ের্ঘসূদি শুরু েরার পলর েতদরূ আপদন এলসলেন
 z এই ের্ঘসূদির শেলে আপদন দেভালব সুস্থ জীবন যাপন  
িাদেলয় যালবন
 z পলরর েয় রালস আপনার েক্্য

আপনি একটি িতুি কমদে পনরকল্পিাও কররবি!  
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রাোর্র কানহিী

রাসালদর টাইপ 2 ডায়ালবটিস হওয়ার ঝঁুদে রলয়লে। তাই দতদন Prevent T2  
ের্ঘসূদিলত শযাগ দদলয়লেন। ের্ঘসূদিটি তালে এেটি সুস্থ জীবন যাপন গ্রহণ েরলত  
সাহায্য েরলব। রাসাদ স্াস্থ্যের খাবার খাওয়া শুরু েলরলে এবং প্রদতদদন হাঁটলত 
যায়। শস প্রদত সপ্ালহ অন্তত 150 দরদনলটর রাঝাদর গদতর বা তার শবদে গদতর 
দরিয়ােোলপ জদিত থালে। 

রাসাদ তার প্রলিষ্ার দার শপলয়লে। এে বের পর শস তার ওজলনর েলক্্য শপৌঁলে 
শগলে। শস এখন আলগর শথলে অলনে ভালো অনভুব েলর। 

দেন্তু যখন তার ের্ঘসূদি শেে হলয় যায় রাসাদ আবার তার আলগর অভ্যালস 
জীবনযাপন শুরু েলর। শস আর প্রদতদদন হাঁটলত যায় না। এর ফলে, তার ওজন 
5 পাউন্ড শবলি শগলে।

রাসাদ জালন শয তার সহায়তার নতুন উপায় খুজঁলত হলব। তাই শস ের্ঘসূদিলত শয 
সরস্ত শোলেলদর সলগে দরলেদেে তালদর এেজনলে হাঁটার আরন্ত্রণ েলরলে। এোিা 
শস তার স্থানীয় দসদনয়র শেল্রে স্াস্থ্যের খাবার রান্ার ক্ালস নার দেদখলয়লে। 

রাসাদ জালন শয তালে অনপু্রাদণত থােলত হলব তাই শস এেটি নতুন ওজলনর েক্্য 
দস্থর েলরলে। শস প্রদত সপ্ালহ নতুন শরলসদপর শিষ্া েরার দসদ্ান্ত দনলয়লে। এবং 
শস ও তার বনু্ এলত সম্মত হলয়লে। 

আজোে রাসাদ ভালো খাবার খায় এবং সদরিয় থালে। তার ওজন 
স্াস্থ্যের। এখন তার আর টাইপ 2 ডায়ালবটিলসর ঝঁুদে শনই।

এই কমদেেনূিটি সশষ হরয় সেরল আপনি নকভারব োহায্য 
পারবি ও অিপু্ানণত থাকরবি?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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পররর ছয় মারে আপিার লক্্য

কাযদেকলারপর লক্্য

পলরর েয় রালস, আদর অন্তত 150 দরদনলটর রধ্যর গদতর দরিয়ােোপ পালবা প্রদত সপ্ালহ বা  
তার শবদে।

ওজরির লক্্য

আরার ওজন ______ পাউন্ড।

পররর ছয় মারে, আনম:

 � ওজন েরান আদর _______ পাউলন্ড শপৌেঁাব।

 � আরার ওজন বজায় রাখব  আদর _______ পাউলন্ড থােলবা।

বাঁিার জি্য ্ক্তা 

এই ের্ঘসূদিলত আপদন অলনে জীবন ধারলণর দক্তা দেলখলেন। এইসব দক্তা আগারী 
দদনগুদেলত ব্যবহার েরা িাদেলয় যান।

আপিার খাবার, কাযদেকলাপ ও ওজি ট্্যাক করুি। ট্্যাে েরলে আপদন আপনার েক্্য 
পূরণ েলরলেন দেনা জানলত পারলবন। এোিা, এটি আপনালে শসইসব স্থান শদখালব শযখালন 
আপদন ভালো থালেন এবং শযখালন ভালো থােলত পারলবন। 

পরুারিা রুটিরি নিরর আো। আপনার জীবলন খাওয়া দফটলনলসর েক্্য শথলে দলূর সলর 
যাওয়া অস্াভাদবে দেেু নয়। গুরুত্বপূণ্ঘ দবেয় হে সঠিে পলথ দফলর আসা ও এবং ভদবে্যলত 
অনরুূপ ভ্রষ্তা প্রদতলরাধ েরা।
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প্রয়াজি অিেুারর আপিার কমদে পনরকল্পিা আপরেট করুি। যতটা সম্ভব স্াস্থ্যের ভালব 
জীবনযাপন েরলত আপদন দে দে েরলত পারলবন তা দিন্তা েরুন। 

আপিার পনরবার, বনু্ ও অি্যাি্যর্র সথরক েহায়তা পাওয়া। তারা আপনালে আপনার 
খাওয়া ও দফটলনলসর েলক্্যর সঠিে রাস্তায় থােলত সাহায্য েরলব। 

ি্যারলঞ্জ োমলারিা। আপনার জীবলন আপনালে অলনে ি্যালেলজের সম্মুখীন হলত হলব শযরন সরয় 
সল্ািন, িালপর উতস, সরস্যা এবং আলরা অলনে দেেু। তাই যখন পারলবন ি্যালেজে প্রদতলরাধ 
েরুন এবং যখন আবে্যে তখন রাদনলয় িেনু। সৃজনেীে থাকুন!

অিপু্ানণত হরত থাকুি। নতুন েক্্য শসট েরুন। আপনার সফেতার জন্য আনন্দ েরুন। নতুন 
শরদসদপ, কুদেং স্াইে শিষ্া েরলত থাকুন এবং নতুন উপালয় োরীদরেভালব তৎপর থাোর শিষ্া 
েরলত থাকুন।

পররর ছয় মারে আপিার লক্্য

এইেব ্ক্তার সয  
সকারিা একটি পযদোরলািিা  

করা ্রকার?

আপনার অংেগ্রহণোরীর শনাটবলুে 
দবদেপত্র শদখুন। 
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