
Bengali 

5eটি উপায় কল্যাণসাধনের 
য োগোয োগ করুন, সক্রিয় থোকুন, যেয়োল রোেুন, ক্রিেযে থোকুন, 

যেওয়ো   
 
‘কলযোণসোধযনর পোাঁচটি উপোয়' হল কেগুক্রল সরল পেযেপ  ো আপক্রন আপনোর দেনক্রিন জীবযন গয়ে েুলযে 

পোযরন। এগুক্রল আপনোযক ভোযলো অনভুব করযে এবং চযোযলঞ্জগুক্রলর য োকোক্রবলো করযে সোহো য করযে 
পোযর। এর ক্রভক্রি হল গযবষণোলব্ধ সোেযপ্র োণ। 

 
য াগান াগ করুে... 

আপনোর আিপোযির  োনষুজযনর সযে। পক্ররবোর, বনু্ধবোন্ধব, সহক ী এবং প্রক্রেযবিীযের সযে। গৃযহ, ক মস্থযল, 

সু্কযল অথবো আপনোর স্থোনীয় জনযগোষ্ঠীযে। এগুক্রলযক আপনোর জীবযনর  ূল ক্রভক্রি বযল  যন করুন এবং 
এগুক্রল গয়ে েুলযে স য় বযয় করুন। এই য োগোয োগগুক্রল গয়ে েুলযল েো আপনোযক প্রক্রেক্রেন সহোয়েো 
ও স ৃদ্ধ করযব। 
 

সক্রিয় থাকুে... 

যহাঁ যে অথবো যেৌয়ে আসনু। বোক্র়ের বোইযর  োন। সোইযকল চোলোন। যেলোধলূো করুন। বোগোন করুন। নোচুন। 

বযয়ো  করযল আপনোর ভোযলো লোগযব। সবযচযয় গুরুত্বপূণম হল আপক্রন উপযভোগ কযরন এবং আপনোর 
ন়েোচ়েোর ে েো ও িোরীক্ররক পেুেোর সযে  োনোনসই একটি িোরীক্ররক ক্রিয়োকলোপ েুাঁযজ যনওয়ো। 
 

যেয়াল্ রােুে... 

অনুসক্রন্ধৎসু যহোন। সুিরযক েুাঁযজ ক্রনযে ক্রিেুন। স্বোভোক্রবযকর যথযক  ো আলোেো েোর প্রক্রে নজর রোেুন। 
 রশুয র পক্ররবেম যনর ক্রেযক যেয়োল রোেুন। আপনোর কোযজ  োওয়োর পযথ হোাঁেো,  ধযোযের আহোর গ্রহণ 
করো অথবো বনু্ধবোন্ধবযের সযে কথো বলো,  োই করুন নো যকন, যসই  ুহূেম টিযক েোক্ররযয় েোক্ররযয় উপযভোগ 
করুন। ক্রনযজর আিপোযির পৃক্রথবীেোর প্রক্রে এবং আপনোর ক্রনজস্ব অনভূুক্রে সম্পযকম  সযচেন থোকুন। 

আপনোর অক্রভজ্ঞেোগুক্রল ক্রনযয় ক্রচন্তোভোবনো করযল আপনোর ক্রনযজর কোযে  ো গুরুত্বপূণম েোর স োের 
করযে পোরযবন। 

 

ক্রিেনে থাকুে... 

নেুন ক্রকেু করোর যচষ্টো করুন। পুরযনো আগ্রযহর ক্রবষয়যক নেুনভোযব আক্রবষ্কোর করুন। যসই পোঠ্যিয  
নো  যলেোন। কোযজর যেযে একটি ক্রভন্ন েোক্রয়ত্ব গ্রহণ করুন। সোইযকল সোরোন। 

একটি বোেয ন্ত্র বোজোযে অথবো কীভোযব আপনোর পেযির েোবোরটি রোাঁধযবন, েো ক্রিেুন। 

আপক্রন অজম ন করযে উপযভোগ করযবন এ ন একটি লেয ক্রস্থর করুন। নেুন ক্রজক্রনস ক্রিেযল আপক্রন 
আরও আত্মক্রবশ্বোসী যবোধ করযবন,  জোও পোযবন। 

যেওয়া... 

বনু্ধ অথবো অযচনো কোযরো জনয ভোযলো ক্রকেু করুন। কোউযক ধনযবোে ক্রেন। হোসুন। ক্রনযজর স য় যস্বচ্ছোয় 
যকোযনো কোযজ ক্রেন। জনযগোষ্ঠীর একটি গ্রুপ-এ য োগ ক্রেন। বোইযরর ক্রেযক যেেনু, আবোর ক্রভের ক্রেযকও 
েোকোন। ক্রনযজযক যেেো আর ক্রনযজর সুেযক বৃহির জনযগোষ্ঠীর সযে সং ুক্ত করযে পোরো একটি 
অসোধোরণ ফল ক্রেযে পোযর এবং আপনোর আিপোযির  োনুযষর সযে আপনোর সংয োগ ঘেোয়। 
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আপনোর জীবযনর ‘পোাঁচটি উপোয়’ গয়ে যেোলোর লযেয স্থোনীয় সুয োগগুক্রল েুাঁযজ ক্রনযে এেোযন যেেুন: 

www.brighton-hove.gov.uk/thefiveways 
 

আপনোর ক্রনযজর  োনক্রসক কলযোযণর  ূলযোয়ন করযে এই স ীেোটি সম্পন্ন করোর যচষ্টো করুন: 

www.nhs.uk/tools/pages/wellbeing-self-assessment.aspx 
 

 ক্রে আপনোর দেনক্রিন জীবযন যেোেেোে পক্ররবেম ন করোর যেযে আপক্রন সোহো য চোন, েোহযল একজন 
যহলথ যেনোর আপনোর পযে সহোয়ক হযে পোযরন। আরও েযথযর জনয যেেুন: 

www.brighton-hove.gov.uk/health-trainers 

ই-য ল healthtrainers@brighton-hove.gov.uk অথবো যফোন 01273 296877 

 

 

 

 
ভলোক্রিয়োর বো যস্বচ্ছোযসবী ক্রলেকু্রয়স্টরো সবোস্থযসম্মে জীবনবযোবস্থো এবং ক্রবক্রভন্ন ক্রবযিষজ্ঞ যসবো সম্পযকম  
েথয প্রেোন কযরন, ক্রবক্রভন্ন এপযয়িয ি বোনোযে এবং েরকোরী কোগজ-পে, ফ ম এসব বুঝোর বযোপোযর 
সহোয়েো কযরন।  
সিি(িাসিক্স ইন্টারসিটিং িাসভি সিি) এর কর্িকর্ি া, কর্িচারী এবিং অন্যান্যসিবাবযাবহারকারীসের 
িাসেসর্সির্ হন্ BMECP, 10a Fleet Street, Brighton, BN1 4ZE িসর্ র্াসির ১র্ এবিং ৩য় 
র্ঙ্গিবাসর িকাি ১১টা থেসক েপুুর ১টা পর্িন্ত থর্সকাসন্া ির্সয় আিনু্।  
আর্াসের িাসে থর্াগাসর্াগ করসর্ চাইসি, েয়া কসর  ০১২৭৩ ২৩৪৮২৫  ন্ম্বসর থ ান্ করুন্। 
 

 

আরও েথয 
 ক্রে উক্রিগ্ন যবোধ কযরন,  োনক্রসক চোপ অথবো ক্রবষণ্ণ যবোধ কযরন অথবো  ক্রে আপনোর  োনক্রসক 
কলযোযণর বযোপোযর েকু্রিন্তো থোযক, েোহযল Wellbeing Service সহোয়েো ক্রেযে পোযর।  

যফোন 0300 002 0060  

www.bics.nhs.uk/patient-information/brighton-andhove-wellbeing-service 

• Mind ব্রোইেন এবং যহোভ-এ স্থোনীয়  োনক্রসক স্বোস্থয পক্ররযষবো, কলযোণ সম্পক্রকম ে সহোয়েো এবং কীভোযব 
আক্রথমক সুয োগ-সুক্রবধো, আবোসন অথবো ক মক্রন ুক্রক্তর  যেো বযবহোক্ররক সোহো য পোওয়ো  োয় যস ক্রবষযয় েথয 
ও পরো িম সহোয়েো প্রেোন কযর। যফোন 01273 666950 

অথবো যেেুন: www.mindcharity.co.uk/info 

 

• Samaritans যগোপযন 24 ঘণ্টো বযোপী  োনক্রসক সহোয়েো যেয়। 

 ক্রে যকউ আপনোযক স সযোগ্রস্থ কযর, েোহযল যফোন করুন 116 123 (এই নম্বযর ক্রবনোশুযে কল করো 
 োয়) অথবো 01273 772277 নম্বযর (স্থোনীয় শুে) নম্বযর, ই-য ল করুন jo@samaritans.org 
ঠিকোনোয় অথবো সকোল 10েো যথযক রোে 10েোর  যধয Dubarry House, Newton Road (Hove 

Park Villas এর কোযে), Hove BN3 6AE ঠিকোনোয় চযল আসুন। 
 

http://www.brighton-hove.gov.uk/thefiveways
http://www.nhs.uk/tools/pages/wellbeing-self-assessment.aspx
http://www.bics.nhs.uk/patient-information/brighton-andhove-
http://www.mindcharity.co.uk/info
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• ক্রবযিষজ্ঞ প্রেি  োনক্রসক স্বোস্থয পক্ররযষবোর যেক্রলযফোন অথবো  ুযেো ুক্রে সোেোযের  োধযয  সহোয়েোর 
যপযে আপনোর GP-র সযে য োগোয োগ করযে অথবো NHS 111 নম্বযর যেক্রলযফোন করযে পোযরন। 
 

• Sussex Mental Healthline  োনক্রসক স্বোস্থয সংিোন্ত স সযোয় ভুগযেন এ ন য  যকউ এবং েোাঁযের 
যকয়োরোরযের সহোয়েো এবং েথয যেয়। এটি সপ্তোহোযন্তর েুটির ক্রেন এবং বযোযের েুটির ক্রেন 24 ঘণ্টো, 
এবং যসো বোর যথযক শুিবোর ক্রবকোল 5েো যথযক সকোল 9েো প মন্ত যেোলো থোযক। যফোন 0300 500 

0101। 
 

• নেুন Mental Health Rapid Response Service এর  োধযয   োনক্রসক স্বোস্থয সংিোন্ত 
সংকেকোলীন পক্ররযষবো এ ন য  কোযরো জনয উপলব্ধ ক্র ক্রন ক্রনযজর অথবো অযনযর েক্রে করোর ক্রবপযের 
 যধয আযেন। এই পক্ররযষবোটি Brighton Urgent Response Service (BURS)-এর পক্ররবযেম  পোওয়ো 
 োযচ্ছ এবং একই যেক্রলযফোন নম্বর 0300 304 0078 বযবহৃে হয়। এই লোইনটি ক্রেযন 24 ঘণ্টো এবং 
সপ্তোযহ সোে ক্রেনই যেোলো থোযক। 

 

• Saneline হল  োনক্রসক স্বোস্থয সংিোন্ত একটি রোষ্ট্রীয় যহল্পলোইন  ো  োনক্রসক অসুস্থেোয় প্রভোক্রবে য  
যকোযনো বযক্রক্তযক সহোয়েো এবং েথয যেয়, এটি সন্ধযো 6েো যথযক রোে 11েো প মন্ত যেোলো থোযক। যফোন 

0300 304 7000 (স্থোনীয় শুে)। 
 

•  ক্রে আপনোর  যন আত্মহেযোর ক্রচন্তো আযস অথবো অনয কোযরো বযোপোযর উযিগ যবোধ কযরন , েোহযল 
www.prevent-suicide.org.uk-এ Stay Alive app -টি যেেুন।  

 

http://www.prevent-suicide.org.uk/

