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বডবসস কবট্াল এন্ড বরিবভনশন, CDC) Prevent T2 জীেন যাত্া পবরের্স ন কর্সসূবি উন্নয়ন কবরবেন। 
Prevent T2 একটি এক েেবরর কর্সসূবি সসই রানষুবের জন্য যাবের টাইপ 2 ডায়াবেটিস হোর ঝঁুবক 
আবে। Prevent T2 উন্নয়ন করা হবয়বে আিরণের সকৌশল সম্ববধে 25 েেবরর বেজ্াবনক েবেষণার 
বেস্তৃর পয্সাবলািনা করার পবর যা কায্সকর হবর সেখা সেবে টাইপ 2 ডায়াবেটিস রিবরবরাধ করবর ো 
বেলবম্বর করবর।
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�রদেসশূের কফা�াস
Prevent T2 জীেন যাত্া পবরের্স বনর কর্সসূবি একটি এক েেবরর কর্সসূবি যা বরবর হবয়বে রিাক-ডায়াবেটিস  
আক্ান্ত রানষুবের জন্য। এটি রাবের জন্যও বরবর যাবের টাইপ 2 ডায়াবেটিবসর উচ্চ ঝঁুবক এেং রারা সসই ঝঁুবক 
করাবর িান।

�রদেসশূের লক্ষ্ 
Prevent T2 অংশগ্রহণকারীবের সাহায্য কবর রধ্যর পবররাবন ওজন করাবর ভাবলাভাবে সখবয় এেং শারীবরকভাবে 
রৎপর থাকার রাধ্যবর।

রিথর েয় রাবসর সশবষ, অংশগ্রহণকারীবের লক্্য হবলা: 

 ► রাবের রিারবভিক ওজবনর অন্তর 5 সথবক 7 শরাংশ করান
 ► অন্তর 150 বরবনবটর রধ্যর েবরর শারীবরক বক্য়া ো রার সেবশ বক্য়াকলাবপ জবির থাকা রিবর সপ্াবহ। 

ববিরীয় েয় রাবসর সশবষ, অংশগ্রহণকারীবের লক্্য হবলা:

 ► রারা সযই ওজন হাবরবয়বেন রা েবুর রাখা
 ► রাবের অবভষ্ট ওজবনর উবদেবশ্য কাজ কবর যাওয়া, যবে রারা সসই ওজবন না সপৌঁবে থাবকন 
 ► রারা িাইবল আবরা ওজন করাবর পাবরন
 ► রিবর সপ্াবহ অন্তর 150 বরবনট শারীবরক বক্য়াকলাপ করবর থাকুন

�রদেসশূের �াঠাচরা 
CDC-র স্ীকতৃ বর পাোর জন্য আপনার কর্সসূবি অেশ্যই িাল ুথাকবর হবে একটি পুবরা েের এেং অন্তর 22 টি 
রবডউল সমূ্ণ্স করবর হবে।

আররা রিস্াে বেবছি সেখা করার: 

 ► সপ্াবহ একোর িার রাবসর জন্য (সসশন 1 সথবক 16)
 ► এক সপ্াহ পর পর েইু রাবসর জন্য (সসশন 17 সথবক 20)
 ► রাবস একোর েয় রাবসর জন্য (সসশন 21 সথবক 26)

আপবন িাইবল একটি বভন্ন বশবডউল সরবন িলবর পাবরন। বকন্তু আপনাবক অেশ্যই সমূ্ণ্স করবর হবে অন্তর 16 টি 
সসশন রিথর 6 রাবস এেং আবরা 6 টি সসশন রার পবরর েয় রাবস।
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জবী্ি যাত্ার ক�াে শিচসচ্ আপিার ভূশর�া
আপনার ভূবরকা হবলা অংশগ্রহণকারীবের লক্্য বস্র করা, রাবের খাোর ও বক্য়াকলাপ ট্্যাক করা, রাবের 
রিেবরর রলূ্যায়ণ করা, এেং সরস্যার সরাধান করা। এসে করার সরয় আপনাবক রথ্য সংগ্রহ করবর হবে এেং 
রা বলখবর হবে আপনার লাইফস্াইল সকাবির লবে।

অিকুুল পশরচ্ি স্াপি �রচি িচ্
একটি সরথ্সনসুলভ এেং শ্রদ্াশীল েলের সংস্তৃ বর লালন করবর হবে। অংশগ্রহণকারীবের উতসাহ বেবর হবে 
রাবের বিন্তা এেং অনভূুবর ভাে কবর বনবর। বকন্তু রার জন্য রাবের উপর িাপ সতৃবষ্ট করবেন না। বনবচির করুন 
সে অংশগ্রহণকারী সুবযাে পান রা করার।

অংিগ্রিণ�ারবীচ্র শ্জশ়িি �চর রাখুি
সলকিার সেওয়া এবিবয় িলনু। রার পবরেবর্স  বশক্া সংক্ান্ত সকৌশল ে্যেহার করুন যা অংশগ্রহণকারীবের 
বেজবির রাবখ। লাইফস্াইল সকাবির রিবশক্ণ বনবে্স বশকাব উবলিবখর বনবজ করার বক্য়াকলাপগুবল করুন। যখন 
একটি বেবলপত্ পয্সাবলািনা করার সরয় আসবে, সস্ছিাবসেীবের েলনু সসটি গ্রুপবক পবি সশানাবর। অথো, রাবের 
রিশ্ন বজজ্াসা করুন সস সম্ববধে। 

অংশগ্রহণকারীবের রুবি, বেশ্বাস এেং উতসাবহর বেষয়গুবল বভন্ন। যরটা আপনার পবক্ সভিে কর্সসূবিটি আপনার 
বনবে্সষ্ট গ্রুবপর রর কবর বরবর করুন। 

সরচয়র উপর িজর রাখুি
বনবচির করুন সয রলূ বেষয় এক ঘন্া সরয়সীরার রবধ্য সশষ করুন। একটি হারঘবি ো ঘবি হাবরর কাবে রাখুন। একটি 
আবলািনা যবে অবনকক্ণ ধবর িবল রাহবল সসটি অন্য সরবয়র জন্য রলুরুবে রাখুন, সযরন সসশনটি সশষ হোর পবর।

আপনাবক ট্্যাবক থাকবর সাহায্য করার জন্য জীেন যাত্ার সকাবির রিবশক্ণ বনবে্স বশকা পরারশ্স সেয় কর বরবনট 
খরি করবেন রিবরটি সসকশবন। রারা বকেু বক্য়াকলাপবক “ঐবছিক” েবলও অবভবহর কবর। 

অংিগ্রিণ�ারবীচ্র সররদেি �রুি

বকেু অংশগ্রহণকারী ে্যবতিের োধার সম্ুখীন হবর পাবরন জীেন যাত্ার পবরের্স বনর সক্বত্। উোহরণস্রূপ, 
একজন অংশগ্রহণকারীর অসুবেধা হবর পাবর পিবর এেং বলখবর। রারা হয়র রাবের খাোর এেং বক্য়াকলাপ 
ট্্যাক করবর পারবেন অন্য ভাবে, সযরন রাবের েলা সরকড্স  কবর ো েবে রুবল। রিস্াে বেন রারা সকাবনা েধুে ো 
পবরোবরর সেস্যবক েবল রাবের ফর্সগুবল ভবর সেোর জন্য। অথো, বনবজ রা করুন। 

আবরকজন অংশগ্রহণকারীর অসুবেধা হবর পাবর রার সুস্্যরার লবক্্য সপৌঁেবর সেেনাোয়ক োবরর জন্য। রাবের 
জন্য শারীবরকভাবে রৎপর থাকার অন্য উপায় োর করবর সাহায্য করুন, সযরন সাঁরার কাটা, সযােে্যায়ার 
করা, ো রাইবি করা।

অন্য অংশগ্রহণকারীরা পবরবেশের োধার সম্খুীন হবর পাবরন জীেন যাত্া পবরের্স বনর সক্বত্। উোহরণস্রূপ, 
রাবের হয়র সীবরর নাোল আবে স্াস্্যকর খাোবরর, পবরেহবনর, বশশু পবরবষোর, হাঁটার জন্য বনরাপে জায়োর, 
সরবয়র এেং স্াস্্য পবরবষোর। অংশগ্রহণকারীবের সাহায্য করুন এই োঁধাগুবলর রবধ্য বেবয় কাজ করবর।
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অংিগ্রিণ�ারবীর ভূশর�া
োসাবর, অংশগ্রহণকারীবের উবির: 

 ► রাবের কায্সকলাবপর সরয় ট্্যাক করা রিবরবেন (আপনার বক্য়াকলাপ ট্্যাক করুন রবডউবলর পবর 
শুরু কবর) 

 ► রাবের কায্সকলাবপর সরয় বলখুন রাবের বফটবনস লবে

সসশন িলাকালীন, অংশগ্রহণকারীবের উবির: 

 ► আনা সহাক রাবের অংশগ্রহণকারী সনাটেই। 

 ► রাবের বফটবনস লে আপনাবক সেখাবনা সহাক (আপনার বক্য়াকলাপ ট্্যাক করুন রবডউবলর পবর 
শুরু কবর) 

 ► ওজন করুন

 ► রাবের ওজন রাবের ওজন লবে সলখা সহাক

োসাবর, অংশগ্রহণকারীবের রিবণাবের করা উবির: 

 ► রাবের খাে্য ট্্যাক করবর (আপনার খাোর ট্্যাক করুন রবডউবলর পবর শুরু কবর)

 ► রাবের বক্য়াকলাপ সম্বক্স  আবরা খুটঁিনাটি ট্্যাক করার জন্য রিবরবেন (আবরা সেবশ সবক্য় হবয় 
উঠুন রবডউল এর পর সথবক শুরু কবর)

 ► রাবের োসাবর সিষ্টা করার বজবনস যা আপবন েবলবেন রা করার জন্য

সসশন িলাকালীন, অংশগ্রহণকারীবের রিবণাবের করা উবির: 

 ► সরয়রবরা সপৌঁোবনার জন্য 

 ► রাবের সসল সফান েধে করার জন্য

 ► অংশগ্রহণ করার জন্য 
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রশডউল
Prevent T2 এর আবে 26 টিরবডউল। CDC-র স্ীকতৃ বর পাোর জন্য, আপনার কায্সকর্স অন্তর 22 টি রবডউল 
সমূ্ণ্স করবরই হবে। অনগু্রহ কবর বেস্াবরর জানার জন্য বনবির িাট্স টি সেখুন।

প্ররর ছয় রাস এর �াযদে�রদে

আপনাবক অেশ্যই সরস্ 16 টি রবডউল উপস্াপন করবর হবে রিথর েয় রাবসর রবধ্য। কর্সসূবির সূিনা অেশ্যই 
রিথবর আসবে। অন্যথায়, সকাবনা রিবয়াজনীয় শতৃঙ্খলা সনই। যাবহাক, আররা সুপাবরশ কবর সয আপবন পবরর েয় 
রবডউল উপস্াপন করুন রাবলকাভুতি অনকু্বর, সযবহরু রারা বভবতি রিোন কবর যার উপর োবক পাঠক্র বভবতি 
কবর। এেং আররা সুপাবরশ করে Prevent T2 এর জন্য শারীবরকভাবে রৎপর থাকুন উপস্াপন করবর েয় 
রাবসর সশবষ।

রশডউচলর িার ্ণদেিা

কর্সসূবির সূিনা এই রবডউলটি সস্জ সসট কবর পুবরা Prevent T2 সকাবস্সর 
জন্য। 
সংসচ্র প্ররর কসিচি উপস্াপি �রা িচয়চছ।

Prevent T2 এর জন্য সবক্য় সহান এই রবডউলটি উপলব্ধ কবর রলূ নীবরগুবল সবক্য় হোর জন্য।
শবিিবীয় কসিচি সপুাশরি �রা িয়।

আপনার বক্য়াকলাপ ট্্যাক করুন এই রবডউলটি উপলব্ধ কবর রলূ নীবরগুবল বক্য়াকলাপ ট্্যাক 
করার জন্য।
িৃিবীয় কসিচি সপুাশরি �রা িয়।

Prevent T2 এর জন্য ভাবলাভাবে খান এই রবডউলটি উপলব্ধ কবর রলূ নীবরগুবল স্াস্কর খাে্যগ্রহবনর 
জন্য।
েিুরদে কসিচি সপুাশরি �রা িয়।

আপনার খাোর ট্্যাক করুন এই রবডউলটি উপলব্ধ কবর রলূ নীবরগুবল খাে্য ট্্যাক করার 
জন্য।
পঞ্চর কসিচি সপুাশরি �রা িয়।

আবরা সেবশ সবক্য় হবয় উঠুন এই রবডউলটি উপলব্ধ কবর রলূ নীবরগুবল বক্য়াকলাপ পয্সায় 
েতৃবদ্ করার জন্য।
ষষ্ঠ কসিচি সপুাশরি �রা িয়।
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রশডউচলর িার ্ণদেিা

যা বনবছিন রার সিবয় আবরা সেবশ 
ক্যালবর সপািান

এই রবডউলটি ক্যালবরর ভারসাবর্যর রলূ নীবরগুবল রিোন 
কবর।
সপ্তর কসিচি সপুাশরি �রা িয়।

Prevent T2 এর জন্য সকনাকাটা ও রান্না 
করুন

এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের স্াস্্যকর খাোর বকনবর ও 
রান্না করবর সশখায়।

িাপ বনয়ন্ত্রণ করা এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখায় বক কবর িাপ করাবর 
হয় এেং রা সারলাবর হয়।

শারীবরকভাবে রৎপর থাকার সরয় 
সের করুন

এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখায় বকভাবে 
শারীবরকভাবে রৎপর থাকার জন্য সরয় োর করা যায়।

সরস্যাগুবল কাটিবয় ওঠা অংশগ্রহণকারীরা বকভাবে অস্াস্্যকর আিরবণর সরস্যার 
সূত্পারগুবল কাটিবয় উঠবর পারবেন সসই সম্বক্স  এই রবডউবল 
েলা হবয়বে।

আপনার হাট্স  সুস্ রাখুন এই রবডউলটি সথবক অংশগ্রহণকারীরা রাবের হাট্স  বকভাবে সুস্ 
রাখবর হয় রা সম্বক্স  জানবর পারবে।

আপনার ভােনাবক বনয়বন্ত্রর করুন এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখাবে বকভাবে ক্বরকারক 
বিন্তা রিবরস্াবপর করবর হয় সহায়রাকারী বিন্তার বেবয়।

সহায়রা রিাপ্ হন এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখায় বক কবর রাবের 
স্াস্্যকর জীেন যাত্ার জন্য সরথ্সন সপবর হয়।

োসার োইবর স্াস্্যকর খাোর খান এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখায় বকভাবে ট্্যাবক 
থাকবর হয় রাবের খাবে্যর লবক্্যর সাবথ সরবস্ারাঁ এেং 
সারাবজক ঘটনায়।

Prevent T2 এর জন্য শারীবরকভাবে 
রৎপর থাকুন 

এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সাহায্য কবর রাবের রিেবর 
সম্ববধে ভােবর এেং পবরর েয় রাস ধবর ইবরোিক পবরের্স ন 
করবর থাকবর। 
ছয় রাচসর রারায় সপুাশরি�ৃি।

প্ররর ছয় রাস এর �াযদে�রদে
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কিষ ছয় রাচসর �াযদে�রদে

আপনাবক অেশ্যই এই 10 টির রবধ্য অন্তর েয়টি উপস্াপন করবর হবে সশষ েয় রাবসর রবধ্য  
Prevent T2 - সারা জীেবনর জন্য! অন্যথায়, সকাবনা রিবয়াজনীয় শতৃঙ্খলা সনই। 

রশডউচলর িার ্ণদেিা

যখন ওজন কবর যাওয়া েধে হবয় যায় এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখায় বকভাবে ওজন 
করাবনা শুরু করবেন যখন রাবের ওজন করার হার কবর যায় 
ো সথবর যায়।

সুস্রার বেরবর বনন  এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখাবে বক কবর োধা 
অবরক্র করবর হয় রিবর 30 বরবনবট একটি 2–বরবনট সুস্রার 
বেরবর সনওয়ার সক্বত্।

Prevent T2 শারীবরকভাবে রৎপর 
থাকুন

অংশগ্রহণকারীরা বকভাবে সবক্য় থাকার বকেু ি্যাবলঞ্জ 
সারলাবেন রা সম্বক্স  এই রবডউবল েলা হবয়বে।

োসা সথবক োইবর থাকার সরয় 
শারীবরকভাবে রৎপর থাকুন

এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখায় বকভাবে ট্্যাবক 
থাকবর হয় রাবের সুস্্যরার লবক্্যর সাবথ যখন রারা কাজ ো 
রিবরাবের জন্য সফর কবরন।

T2 সম্ববধে আবরা এই রবডউল সথবক অংশগ্রহণকারীরা টাইপ 2 ডায়াবেটিস 
সম্বক্স  আবরা বেস্াবররভাবে জানবর পারবেন।

কাবে্সাহাইবরেট সম্বক্স  আবরা বকেু রথ্য এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীএর এক েভীর উপলবব্ধ রিোন 
করবে কাে্সহাইডবরট সম্ববধে।

এরন স্াস্্যকর খাোর খান যা আপবন 
উপবভাে কবরন

এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখায় সয বকভাবে স্াস্্যকর 
খাোর সখবর হয় যা রাঁরা উপবভাে করবর পারবেন।

যবথষ্ট পবররাবন ঘুরান এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখাবে বকভাবে যবথষ্ট 
পবররাবন ঘুবরাোর ি্যাবলঞ্জগুবল সারলাবনা যায়।

ট্াবক বফবর আসুন এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সশখাবে বক করবর হবে যখন 
রারা রাবের খাোর ো সুস্রার লক্্য সথবক সবর যান।

Prevent T2 - জীেবনর জন্য! এই রবডউলটি অংশগ্রহণকারীবের সাহায্য কবর রাবের রিেবর 
সম্ববধে ভােবর এেং েীঘ্স সরয়াবে ইবরোিক পবরের্স ন করবর 
থাকবর। 
সংসচ্র কিষ কসিচি উপস্াপি �রা িচয়চছ।
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লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষণ শিচ দ্ে শি�া
রিবরটি রবডউবলর একটি জীেন যাত্ার সকাবির রিবশক্ণ বনবে্স বশকা আবে যার অন্তে্সর হবলা বনম্নবলবখর 
সসকশনগুবল:

কসিচির রলূ শ্ষয়গুশল
এটি আরাবের েবল সসশনটি বক সম্ববধে।

অংিগ্রিণ�ারবীর শিক্ষার উচদেি্
এটি সোঝায় অংশগ্রহণকারীরা বক ভােবেন এই সসশন সরাবপ্র রবধ।

উপ�রচণর কে�শলস্
সয েস্তুগুবল আপনার এই সসশবন লােবে রার রাবলকা। এটি বেকল্প েস্তুও রাবলকাভুতি কবর। সয সে েস্তু ওই 
সসশবনর সক্বত্ অনন্য সসগুবল বনল রঙ এেং সোল্ড সটক্সবট হয়।

যা �রচি িচ্
এটি আরাবের েবল সসশনটির আবে বক করবর হবে। এটি এও েবল বক করবর হবে যখন রিবর অংশগ্রহণকারী এবস 
সপৌঁেবেন এেং যখন সসশনটি সরাপ্ হবয় যাবে।

রশডউচলর রূপচরখা
এটি রিবর সসকশবনর পতৃষ্ার নম্বর েবল। এটি এও েবল কর বরবনট খরি করবর হবে রিবরটি সসকশবন। 

লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট
এটি শুধু একটি শুরু করার বেন্ ুবহবসবে ে্যেহৃর হয়। অনগু্রহ কবর বনবজর শব্দ ে্যেহার করুন। 

রিবরটি ব্রিবটের বনম্নবলবখর সসকশনগুবল আবে:

ক�াচের জচি্ কিাট

এই বশবরানাবরর অন্তে্সর আপবন সহায়রাকারী রথ্য পাবেন সযরন আবলািনার রিবশ্নর রিম্ট। 

আপবন যখন J সেখবেন রখন ইবগির করা সলখাটি একটি বলিপ িাবট্স  ো সহায়াইট সোবড্স  বলখুন, যবে আপবন 
সররন বকেু ে্যেহার কবরন। আররা পরারশ্স সেে আপবন এটি করুন সসশন শুরু হোর আবে।
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স্াগির এ্ং পযদোচলােিা

অংশগ্রহণকারী যখন ই সপৌঁেন রখন রাবের অবভোেন জানান এেং রাবের এককভাবে ওজন বনন। রাবের 
ওজন ও কায্সকলাবপর সরয় লে করুন (আপনার বক্য়াকলাপ ট্্যাক করুন রবডউবলর পবর শুরু কবর) 
উপাোনগুবল বেবল করুন। রারপর অংশগ্রহণকারীবের েসবর েলনু।

আবের সসশবনর রবুবিধয়গুবল পয্সাবলািনা করুন এেং েলটির কাবে রাবের রিশ্ন জানবর িান। অংশগ্রহণকারী 
সশয়ার কবরন রাবের সে বকেু সকরন িলবে।

উচদেি্

সসশবনর রলূ বেষয়গুবলর রূপবরখা বরবর করুন

কসিচির শ্ষয় (শভন্ন িয়)

একটি বনবে্সষ্ট বেষবয় উপাোন উপস্াপন করুন। অংশগ্রহণকারীরা েলের বক্য়াকলাবপ অংশগ্রহণ কবরন। 
উোহরণস্রূপ, রারা রাবের বিন্তা এেং অনভূুবর ভাে কবর বনবর পাবরন, একসাবথ উদ্াবের বিন্তা, সরাল-সলে 
অথো বক বেবলপত্ সেবেন রা আবলািনা করা।

বকেু রবডউল আবে যা অংশগ্রহণকারীবের েবল সখবর ো শারীবরক বক্য়াকলাপ করবর সসশন িলাকালীন। 
আপনার সংস্ার কাবে সজবন বনন বনবচির করবর সয এই বক্য়াকলাপগুবল কলবর সকাবনা অসুবেধা সনই।

সাফচল্র পশর�ল্পিা

অংশগ্রহণকারীরা একটি নরুন কর্স পবরকল্পনা করুন! 

সারাংি ও সরাশপ্ত

অংশগ্রহণকারীবের েলনু অপকনগুবল িান রারা োসাবর করুক। সসশবনর রলূ বেষয়গুবল পয্সাবলািনা করুন। 
েলটির কাবে রাবের রিশ্ন জানবর িান। অেবশবষ, অংশগ্রহণকারীবের েলনু পবরর সসশবনর বেষয়গুবল, এেং 
রাবের রবন কবরবয় বেন অংশগ্রহণকারীর সনাটেই সাবথ বনবয় আসার কথা। 
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অংিগ্রিণ�ারবীর কিাট্�ু
রিথর সসশবন রিবরটি অংশগ্রহণকারীবক একটি অংশগ্রহণকারীর সনাটেকু বেন। বনবজর জন্যও একটি সনাটেকু 
বরবর করুন।

রিবরটি অংশগ্রহণকারীর সনাটেকু হওয়া উবির একটি েি 3-বরং োইন্ডার যার রবধ্য এই ট্যাে সহ সসকশনগুবল 
থাকবে:

 ► অংশগ্রহণকারীর বনবে্স বশকা (রবডউল বিারা আবরা বেভতি করা)

 ► শারীবরক সুস্রার লে

 ► খাোবরর লে

 ► ওজবনর লে

 ► কর্স পবরকল্পনার জান্সাল

 ► অন্যান্য উপাোন 

অংশগ্রহণকারীরা রাবের অংশগ্রহণকারীর সনাটেকু োসা বনবয় যাওয়া উবির এেং রিবর সসশবন সাবথ বনবয় আসা 
উবির। সক যবে রার সনাটেকু সাবথ বনবয় আসবর ভুবল যান, রাবের েলনু আবরকজন অংশগ্রহণকারীররা 
সেখবর।

অংিগ্রিণ�ারবীর শিচ দ্ে শি�া

রিবরটি রবডউবলর একটি অংশগ্রহণকারীর বনবে্স বশকা আবে যাবর বেবলপত্ আবে। বকেু বেবলপত্ অংশগ্রহণকারীবের 
জন্য সসশবনর সরয় ে্যেহাবরর জন্য। অন্যগুবল অংশগ্রহণকারীবের োসাবর ে্যেহাবরর জন্য। 

আপবন সেগুবল অংশগ্রহণকারীর বনবে্স বশকা বেবল কবর বেবর পাবরন রিথর সসশবন। অথো আপবন সসগুবল বেবল 
কবর বেবর পাবরন একটি একটি কবর (রিবর সসশবন একটি বনবে্সশ পুবস্কা) 

িারবীশর� সসু্িার লগ
অংশগ্রহণকারীরা অেশ্যই রাবের বফটবনস লে ে্যেহার করবেন রিবরবেন রাবের কায্সকলাবপর সরয় ট্্যাক করার 
জন্য (আপনার বক্য়াকলাপ ট্্যাক করুন রবডউবলর পবর) বক্য়াকলাপটি অেশ্যই অন্তর এক রধ্যর েবরর হওয়া 
উবির। রাবের উতসাহ সেওয়া হয় রাবের অন্যান্য বেশে বলখবর রাবের বক্য়াকলাপ সম্ববধে।

অংশগ্রহণকারীবের অেশ্যই আপনাবক রাবের বফটবনস লে সেখাবনা উবির রিবরটি সসশবনর শুরুবর। 
কায্সকলাবপর সরয় সরকড্স  করুন আপনার লাইফস্াইল সকাবির লবে।

খা্াচরর লগ
অংশগ্রহণকারীবের উতসাহ সেওয়া হয় রাবের খাবে্যর লে ে্যেহার করবর বনবজর খাওয়া ট্্যাক করার জন্য 
(আপনার খাোর ট্্যাককরুন রবডউবলর পবর শুরু কবর)। রাবের রিবয়াজন সনই আপনাবক রাবের খাোবরর  
লে সেখাবনার। 
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ওজচির লগ
রিবরটি সসশবন অংশগ্রহণকারীবের একাবন্ত ওজন বনন এেং রাবের েলনু রাবের ওজন কর। ওজন সরকড্স  করুন 
আপনার লাইফস্াইল সকাবির লবে। অংশগ্রহণকারীবের অেশ্যই এই সংখ্যা রাবের ওজবনর লবে সরকড্স  করা 
উবির।

�রদে পশর�ল্পিার জািদোল

অংশগ্রহণকারীবের উতসাহ সেওয়া হয় নরুন কর্স পবরকল্পনা বরবর করার রিবরটি সসশবন এেং সসটি সিষ্টা কবর 
সেখা োসাবর। 

অি্াি্ উপা্াি 
এখাবন বকেু অন্য অংশগ্রহণকারীর উপাোন সেওয়া হবলা।

 ■ �রদেসশূের শরটিং শিশডউল এটি ভবর্স  করুন। এটি অংশগ্রহণকারীবের বেন কর্সসূবি শুরু হোর আবে 
অথো রিথর সসশবন।

 ■ দ্রুি শিচ দ্ে শি�া এটি ওজন করাবনার পরারশ্স সেয়। এটি অংশগ্রহণকারীবের বেন আপনার সযরন সঠিক 
রবন কবরন।

 ■ প্রস্তুি কিাি, রিশস্র �রুি, কছচ়ি শ্ি! এটি ধুরপান করা োিার পরারশ্স সেয়। এটি 
অংশগ্রহণকারীবের বেন আপনার সযরন সঠিক রবন কবরন।

 ■ আচরা জািচি। এটি সম্বের একটি রাবলকা রিোন কবর টাইপ 2 ডায়বেটিস রিবরবরাবধর জন্য। এটি 
অংশগ্রহণকারীবের বেন আপনার সযরন সঠিক রবন কবরন।

 ■ সম্ণূদেিার সাটিদে শফচ�ট। এটি ভবর্স  করুন। এটি অংশগ্রহণকারীবের বেন অবন্তর সসশবন আপবন  
যবে িান।

ঐশছি� শরিয়া�লাপ
এখাবন বকেু ঐবছিক কর্সসূবি সেওয়া হল বেবেিনা করার জন্য। আবলািনা করুন এগুবল আপনার সংস্ার সবগি এই 
সেখার জন্য সয এগুবল সোধের্য হয় বক না আপনার সোবষ্র জন্য।

অনগু্রহ কবর রবন রাখবেন: আপনার সংস্ার এই বক্য়াকলাপ করার সকাবনা েরকার সনই CDC স্ীকতৃ বর অজ্স ন 
করার জন্য। বকন্তু সসইগুবল করবল পবরাক্ভাবে আপনার সংস্াবক সাহায্য করবর পাবর সসই পেরয্সাো স্ীকতৃ বর 
করবর উপবস্বর এেং আনেুর্য েতৃবদ্ বিারা অংশগ্রহণকারীবের রবধ্য।

অংিগ্রিণ�ারবীচ্র শপ্রশ্রিি �রা �রদেসশূে প্রস্তুশির জি্ (ঐশছি�)
আপবন িাইবল রুেীবের আবে ব্রিন কবর বনবর পাবরন, হয় সশরীবর ো সফাবন কথা েবল। এবর কবর আপবন 
সভিাে্য অংশগ্রহণকারীবের েলবর পাবরন Prevent T2 সম্ববধে রারা সাইন আপ করার আবে এেং রানষু সনাতি 
করবর পাবরন যারা এই কর্সসূবির জন্য রিস্তুর নন।
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কর�-আপ কসিি পশরোলিা �রুি (ঐশছি�)
আপবন িাইবল, সরক-আপ সসশন অফার করবর পাবরন। এবর কবর অংশগ্রহণকারীরা সয সসশবন টাটা উপবস্র 
থাকবর পাবরনবন রা কবর সফলবর পাবরন। এগুবল আসল সসশবনর সিবয় সোট হবর পাবর, বকন্তু রলূ বেষয়টি 
অেশ্যই সযন আবলাবির হয়। সরক আপ সসশন অেশ্যই অন্য সকান বেবন করবর হবে এেং একই বেবন পবর সকান 
সরয় নয়।

আপিার কসিচির ্াইচরও সংযকু্ত ির (ঐশছি�)
অংশগ্রহণকারীরা রাবের সসশবনর সরবয়র বেয়াবরও সংযুতি হবর পাবরন - ো কর্সসূবিটি সশষ হোর পবর -  
সরথ্সন, বশক্া এেং আনবন্র জন্য। বনবচির করুন সোই সযন অংশগ্রহণ করার জন্য আরবন্ত্রর হন, বকন্তু সকউ 
সযন রা করর জন্য িাপ অনভুে না কবরন। আপবন িাইবল অংশগ্রহণ করবর পাবরন। এেং অংশগ্রহণকারীবের 
পবরোরও পাবর রা করবর। 

আপবন এই সংবযাে আবরা সহজ কবর বেবর পাবরন একটি সসাশাল সনটওয়াক্স  বরবর কবর এেং একবত্র হোর 
ে্যেস্ার আবয়াজন কবর।

এ�টি কসািাল কিটওয়া�দে  তিশর �রুি

একটি সসাশাল সনটওয়াক্স  বরবর সেশ কবয়ক রকর উপায় আবে। উোহরণস্রূপ, আপবন পাবরন:

 ► অংশগ্রহণকারীবের সফান নম্বর এেং ই-সরল এবরেস বেবল করা (অংশগ্রহণকারীরা যবে সম্বর জানান)

 ► একটি বলস্সাভ্স  েঠন করুন

 ► একটি স্াজড সফসেকু গ্রুপ বরবর কবর

 ► অংশগ্রহণকারীবের যুতি করুন আিরণ ট্্যাকাবরর সাহাবয্য সযরন MyFitnessPal.com

কগট-টুচগ্ার আচয়াজি �রা

একটি সেট-টুবেোবরর সেশ কবয়ক রকর উপায় আবে। উোহরন্দ্বরুপ, অংশগ্রহণকারীরা পাবরন:

 ► স্াস্্যকর খাোবরর জন্য সকনাকাটা করা

 ► একটি স্াস্্যকর খাোর রান্না করুন এেং খাওয়া

 ► একটি স্াস্্যকর বপকবনবকর আবয়াজন করা

 ► হাঁটবর যান ো হাইক করা

 ► সকার ো বককেল সখলনু

 ► একসাবথ 3K ো 5K হাঁটুন ো সেৌিন

অনগু্রহ কবর রবন রাখবেন: এই সেট-টুবেোরগুবল সসশবনর বেষয়েস্তু রিবরস্াপন করবর পাবর না। এগুবল শুধু রা 
েবধ্সর করবর পাবর।

http://MyFitnessPal.com
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�রদেসশূের সেূিা

কসিচির রলূ শিষয়গুশল
এই সূচনা মডিউলটি অনশগ্রহনকারীদেরদক তাদের জীবন-যাত্া পডরবত্ত দন সাহায্য কদর ভাবনা পয্তায় থেদক 
কাদজর পয্তাদয় ডনদয় থযদত। এটা পুদরা Prevent T2 থকাস্ত এর ধাপ গুদলা ঠিক কদর। Prevent T2 একটি 
পডরডষিত কায্তক্রম যা উচ্চ ঝঁুডকপূর্তদেরদক টাইপ 2 িায়াদবটিস হওয়া থেদক প্রডতদরাধ বা ডবলডবিত কদর। 

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই থসশদনর থশদে, অংশগ্রহরকারীরা এগুদলা করদত পারদব:

 ► ডচডনিত করদত পারদব Prevent T2 লষি্য ও কাঠাদমা

 ► টাইপ 2 িায়াদবটিদসর থমৌডলক ডবেয়গুডল শনাক্ত কদর

 ► লষি্য ডথির কদর এবং থমৌডলক কায্তক্রম পডরকল্পনা কদর।

 ► বাখ্যা কদর ডকভাদব একটি কম্ত পডরকল্পনা বানাদত হয়।
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উপ�রচণর কে�শলস্
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আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � অংশগ্রহরকারীদের থনাটবকু (অংশগ্রহরকারী ও আপনার প্রদত্যদকর একটি কদর প্রডতডলডপ)। প্রডতটি 
অংশগ্রহরকারীর থনাটবকু হওয়া উডচত একটি বড় 3-ডরং বাইন্ার যার মদধ্য এই ট্যাব সহ থসকশনগুডল 
োকদব:

 � অংশগ্রহরকারীদের ডনদে্ত ডশকা (পুনরায় মডিউদল ডবভক্ত)
 � ডিটদনস লগ
 � খাবাদরর লগ
 � ওজদনর লগ
 � কম্ত পডরকল্পনার জান্তাল 
 � অন্যান্য উপাোন

 � অংশগ্রহরকারীদের ডনদে্ত ডশকা (অংশগ্রহরকারী ও আপনার প্রদত্যদকর একটি কদর প্রডতডলডপ)
 � খাডল ডিটদনস লগ (একাডধক প্রডতডলডপ প্রদত্যক অংশগ্রহরকারীর)
 � খাডল খাে্যতাডলকার লগগুডল (একাডধক প্রডতডলডপ প্রদত্যক অংশগ্রহরকারীর)
 � খাডল ওদয়ট লগ (অংশগ্রহরকারী ও আপনার প্রদত্যদকর একটি কদর প্রডতডলডপ)
 � খাডল কম্ত পডরকল্পনা জান্তালগুডল (আপনার একটি প্রডতডলডপ; পৃষ্া 1 ও 2 এর একটি প্রডতডলডপ এবং পৃষ্া 

3 এর একাডধক প্রডতডলডপ অংশগ্রহরকারীদের জদন্য)
 � অন্যান্য সামগ্রী (একটি কদর প্রডতডলডপ প্রদত্যক অংশগ্রহরকারীদের জদন্য ও আপনার; লষি্য করুন 
কম্তসূডচর সংডষিপ্ত ডববরর)

 � লাইিস্াইল প্রডশষিদকর লগগুডল (আপনার জদন্য একাডধক প্রডতডলডপ)
 � নামট্যাগগুডল (অংশগ্রহরকারী ও আপনার প্রদত্যদকর একটি কদর প্রডতডলডপ)।
 � অংশগ্রহরকারীদের ওজন মাপার যন্ত্র (সবকটি থসশন জদন্য একটিমাত্ যন্ত্র)
 � হাতঘডড় বা ঘডড়
 � কলম

ঐশছি�:

 � ডলিপ চাট্ত , ইদজল বা থটপ এবং মাক্ত ার বা থহায়াইট থবাি্ত , থহায়াইট থবাি্ত  মাক্ত ার ও ইদরজার
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যা �রচে হচি
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এই কসিচির আচে:
 � একটি ডমটিং রুম সংরষির করুন। ডনডচিত করুন থয একটি থগাপনীয় থিান আদে থযখাদন আপডন 
অংশগ্রহরকারীদেরদক ওজন করদত পাদরন।

 � প্রদয়াজনীয় সরবরাহ জদড়া করুন। 

 � লাইিস্াইল থকাচ প্রডশষিদরর ডনদে্ত ডশকা এবং এই মডিউদলর অংশগ্রহরকারীর ডনদে্ত ডশকার 
পয্তাদলাচনা করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভাদব বদুঝদেন তা ডনডচিত করুন।

 � তাড়াতাডড় থপৌঁোন।

 � এমনভাদব থচয়ারগুডল রাখুন থযন মদন হয় আদলাচনা হদব, থযমন বতৃ্াকার।

 � প্রদয়াজনীয় তে্য ডলিপ চাট্ত  বা থহায়াইট থবাদি্ত  ডলখুন (ঐডছিক)। থেখুন J
প্রশেটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:

 � অংশগ্রহরকারীদের অডভবােন জানান।

 � অংশগ্রহরকারীদের একাদতে ওজন ডনন।

 � আপনার লাইিস্াইল থকাদচর লদগ অংশগ্রহরকারীদের থিটা থরকি্ত  করুন।

 � অংশগ্রহরকারীদের তাদের ওজন সবিদধে অবডহত করুন। অেবা, তাদের জন্য থসটি একটি ডস্ডক 
থনাদট ডলদখ রাখুন। তাদেরদক তাদের ওদয়ট লদগ ডলদখ রাখদত বলনু।

 � অংশগ্রহরকারীদের একটি অংশগ্রহরকারীর থনাটবকু ডেন। 

 � অংশগ্রহরকারীদের জানান একটি নামট্যাগ পুরন করদত এবং তা পদর ডনদত।

 � অংশগ্রহরকারীদের বসদত বলনু।

এই কসিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভব, এই থসশদনর থনাট ডনন। ডলদখ ডনন ডক ডক ভুল হদয়দে আর থকাোয় থকাোয় 
উন্নডত করা েরকার। পরবততী থসশদনর আদগ আপনাদক করদত হদব এমন থয থকাদনা কাজও  
ডলদখ রাখুন।



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: �রদেসূশের সূেিা

ট্যাব
2

রশিউচলর রূপচরখা
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কসিচির শিষয়িস্তু:
ডনম্নডলডখত ডবেয়বস্তুটি 60 ডমডনদটর জন্য ডিজাইন করা হদয়দে। অনগু্রহ কদর থমাটামটুি 10 ডমডনট  
থবশী সময় থেদবন অংশগ্রহরকারীদের শুরুদতই ওজন ও পরামশ্ত করার জন্য প্রডত থসশাদন।

 � স্াগত এবং ভূডমকা .............................................পৃষ্া 6 ................................. 15 ডমডনট

 � উদদেশ্য ..............................................................পৃষ্া 8 ................................... 2 ডমডনট

 � কম্তসূডচর সংডষিপ্ত ডববরর ....................................পৃষ্া 8 ................................. 15 ডমডনট

 � টাইপ 2 িায়াদবটিদসর থমৌডলক তে্য সমহূ ..............পৃষ্া 11  .............................. 10 ডমডনট

 � আপনার েয় মাদসর লষি্য ....................................পৃষ্া 11 ................................. 7 ডমডনট

 � সািদল্যর জদন্য পডরকল্পনা ...................................পৃষ্া 14  ................................ 8 ডমডনট

 � সারসংদষিপ এবং সমাডপ্ত ......................................পৃষ্া 17  ................................ 3 ডমডনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােে িক্তি্য ও পশরশেশে  
15 শরশিট

স্াগত!

[আপনার নাম]

 

 ■ থতামার নাম ডক?

 ■ এমন েটুি ডজডনদের নাম যা 
আপডন থপদত ইছিা করদবন  
যডে আপনাদক অসহায় অবথিায় 
একটি ডনজ্ত ন দ্ীদপ োকদত হয়?

 ►িলুি: Prevent T2 প্রেম ডমটিংএ আপনাদক স্াগত, একটি প্রডতডষ্ত 
কম্তসূডচ যা ডকনা থিডগত অেবা ডবলডবিত কদর টাইপ 2 িায়াদবটিস যাদের 
সম্ভাব্য ডবপে খুব থবডশ। এটি উদ্াবন কদরদে Centers for Disease Control 
and Prevention (থসন্াস্ত ির ডিডসস কদট্াল এন্ ডপ্রদভনশন, CDC)। 
আমরা আমাদের পডরচয় ডেদয় শুরু করব। 

আমার নাম _________। আডম সডত্য খুব উছিডসত আগামী বেরটা 
আপনাদের সাদে কাজ করদত পারব থজদন।

%  যা �রচিি ক্াসদক এই ডবেদয়র পটভূডম সবিদধে অবগত করুন। যডে 
একাডধক থকাচ োদক, ডভন্ন্যভাদব বক্তব্য রাখুন।

ওনাদের আপনার পে/ভূডমকা সবিদধে অবগত করুন, ডক্ডনকাল থষিত্টি 
থযখাদন আপডন কাজ কদরন (থযমন প্রদযজ্য), এবং িায়াদবটিস প্রডতদরাধ 
এবং/বা Prevent T2 কম্তসূডচ সবিদধে আপনার অডভজ্ঞতোর কো জানান।

  1 �াযদে�লাপ: আইসদরেকার

 ►িলিু: চলনু আদরকটু ভাদলাভাদব আপনাদের সাদে পডরচয় কদর থনওয়া 
যাক। এক পাট্ত নার বা সােী চয়ন করুন যার সাদে আপনার পূব্ত পডরচয় নাই। 
আপডন ও আপনার পাট্ত নার এদক অপরদক পালা কদর এই েটুি প্রশ্ন করদবন:

 ■ থতামার নাম ডক? 

 ■ এমন েটুি ডজডনদের নাম যা আপডন থপদত ইছিা করদবন যডে আপনাদক 
অসহায় অবথিায় একটি ডনজ্ত ন দ্ীদপ োকদত হয়?
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ক�াচের জচি্য কিাট স্ােে িক্তি্য ও পশরশেশে

এই কায্তকলাদপর লষি্য হল 
অংশগ্রহরকারীদের এদক 
অপরদক থচনার সুদযাগ কদর 
থেওয়া। আপডন আপনার পেন্দ 
মতন অন্য আইসদরেকারও, থচষ্া 
করদত পাদরন।

থযমন, অংশগ্রহরকারীরা 
আদসন:

 ■ শারীডরকভাদব তৎপর 
োকার জন্য

 ■ ওজন কমাদনা

 ■ টাইপ 2 িায়াদবটিস ডনদরাধ 
করদত পারার জন্য

 ■ বা হয়ত সাহায্য করদত 
পাদরন একটি বধুে বা 
পডরবাদরর সেস্যদক

আডম আপনাদের জাডনদয় থেব কখন সদর আসদত হদব ঐ পব্ত থেদক। এরপর 
আপনারা আপনাদের পাট্ত নারদক বাডক গ্রুদপর সাদে পডরচয় কডরদয় ডেন 
থযমনটা আপনারা উনার কাে থেদক থজদনদেন।

%  যা �রচিি অংশগ্রহরকারীদের জানান 2 ডমডনট কখন অডতক্রাতে হয়, 
ওই সমদয় তাদের ডনজ ভূডমকা পাডটিদয় থিদলদত হদব।

 ►িলুি: এবাদর মাত্ 30 থসদকন্ সমদয়র মদধ্য আপনারা আপনাদের 
পাট্ত নার বা সােীদক বাডক গ্রুদপর সাদে পডরডচত কডরদয় ডেন।

%  যা �রচিি অংশগ্রহরকারীদের ডনজ পাট্ত নারদক বাডকদের সাদে পডরচয় 
কডরদয় ডেদত সময় ডেন।

 ►িলুি: এবাদর অল্প ডকেু ডমডনট ব্যয় করা যাক থকন আপনারা এখাদন 
এদসদেন থস ব্যাপাদর।

 9আচলােিা �রুি: আপনারা থকন এই কম্তসূডচদত এদলন? 

 ►িলুি: আপনাদেরদক ধন্যবাে জানাই এইসব কো গ্রুদপর বাডকদেরদক 
জানাদনার জদন্য। আমরা এদক অপরদক আদরা ভাদলাভাদব এই সামদনর 
সপোহ বা মাসগুডলদত জানদত পারব।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শরশিট)

 ►িলুি: আমরা এই প্রেম থসশাদন, আদলাচনা করব Prevent T2 কম্তসূডচটি। 
আমরা এই ডনদয় কো বলব:

 ■কম্তসূডচটির লষি ও গঠন 

 ■ টাইপ 2 িায়াদবটিদসর থমৌডলক ডবেয়গুডল

এোড়াও আপডন আপনার ে-মাদসর লষি্য ডথির করদবন ও প্রেম কম্ত 
পডরকল্পনা ততরী করদবন।

�রদেসশূের সংশক্ষপ্ত শিিরণ
(15 শরশিট)

কম্তসূডচ বাস্তবায়দনর লষি্য:

 ■আপনার প্রারডম্ভক ওজদনর  
অতেত 5 থেদক 7 শতাংশ  
কমাদবা। 

 ■ এইটা আপনাদক আপনার  
150 ডমডনদটর শরীর চচ্ত ার 
সাপ্তাডহক কায্ত্যক্রম।

 ►িলুি: চলনু আমরা কম্তসুডচটির সংডষিপ্ত ডববরর ডেদয় শুরু কডর। 
Prevent T2 ডপ্র-িায়াদবটিস থলাদকদেদর জদন্য ততরী করা হদয়দে। এটা তাদের 
জদন্যও যাদের টাইপ 2 িায়াদবটিদসর উচ্চ ঝঁুডক আদে এবং ঝঁুডক কমাদত 
চান। অনগু্রহ কদর “ডপ্রিায়াদবটিস” এর ব্যাপাদর মডিউল হ্যান্-আউদটর 
পৃষ্া 2 থেখুন।

%  যা �রচিি হ্যান্-আউট ব্যবহার করুন আদলাচনা করার জদন্য 
ডপ্রিায়াদবটিস ডক, কত সংখ্যক থলাদকর এমন আদে, আনেুাডগিক শারীডরক 
সমস্যা ও থকমন কদরই বা ঝঁুডকটা কমাদত হয়। 

 ►িলুি: এবাদর এই কম্তসূডচর লষি্য সবিদধে আদলাচনা করা যাই। অনগু্রহ 
কদর “Prevent T2 লষি্য” পৃষ্া 3 এ থেখুন।

%  যা �রচিি ডনদজ পড়ুন (অেবা থকাদনা এক থস্চ্চাদসবকদক পড়দত 
বলনু) প্রেম ও ডদ্তীয় মাদসর কম্তসূডচর লষি্যগুডল ।
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ক�াচের জচি্য কিাট �াযদে্যক্রচরর সংশক্ষপ্ত শিিরণ  

পডরডমত কায্ত্যকলাপ থযমন 
সাইদকল চালাদনা, তাড়াতাডড়  
হাঁটা এবং নাচ।

 ► শজজ্াসা �রুি: এখাদন আপনার প্রােডমক ওজদনর 5 থেদক 
7 শতাংশ কমাদনা বলদত ডক বঝুাদনা হদয়দে? 

উত্তর: এর মাদন আপনার ওজদনর প্রডত 100 পাউন্এ 5 থেদক 
7 পাউন্ কমাদনা। যডে আপনার ওজন 200 পাউন্ হয়, আপনাদক  
10 থেদক 14 পাউন্ কমাদত হদব। 

 ►িলুি: শারীডরক কায্ত্যক্রদমর লষি্যটি পূরর করদত, প্রডক্রয়াটি অবশ্যই 
অতেত একটি পডরডমত মধ্যম গডতর হদত হদব। 

 9আচলােিা �রুি: এই পডরডমত মধ্যম গডতর প্রডক্রয়াগুডল ডক ডক?

%  যা �রচিি ওজন কমাদনার প্রদয়াজনীয়তা ও থকমনভাদব আদরা 
কম্তষিম হওয়া যায় তা পয্তাদলাচনা করদত ডবডলপত্টি ব্যবহার করুন।

 ►িলুি: এবাদর এই কম্তসূডচর গঠন সবিদধে আদলাচনা করা যাক।

%  যা �রচিি আপনার আপনাদের অংশগ্রহরকারীর থনাটবকুটি  
তুদল ধরুন। 

 ►িলুি: অনগু্রহ কদর অংশগ্রহরকারীর থনাটবকুটি খুলনু যা আজ আডম 
আপনাদের ডেদয়ডে আজ আপনারা যখন এখাদন এদসডেদলন। এটি সত্যই 
এক গুরুত্বপূর্ত ডবেয়। অনগু্রহ কদর এটি প্রডত থসশাদন সাদে আনদবন। 

%  যা �রচিি এই থনাটবকু সবিদধে আদলাচনা করা যাক। 
অংশগ্রহরকারীদের প্রদত্যকটা ভাগ থেখাও। 

 ►িলুি: অনগু্রহ কদর নজর করুন কম্তসূডচ ডমটিং থকেেলুটি।

%  যা �রচিি সংদষিদপ আদলাচনা করুন। যডে সগিত হয়, 
অংশগ্রহরকারীদের সাদে আদলাচনা করুন থমকআপ-থসশন, থসাশ্যাল 
থনটওয়াক্ত  ও থগট টুদগোর- এর সবিদধে। (“কায্ত্যক্রদমর সংডষিপ্ত ডববরর” 
থেদখ) থযমন প্রদয়াজন প্রশ্নগুডলর উত্র োও।
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ক�াচের জচি্য কিাট �াযদে্যক্রচরর সংশক্ষপ্ত শিিরণ  

 ►িলুি: প্রডত থসশন প্রেদমই, আপনারা এক এক কদর আমার সাদে  
ডকেু সময় ব্যায় করদবন। আপনারা আপনাদের ওজন নডেভুক্ত করদবন, 
থযমনটা আজ করদলন।

ে ুএক সপোহ পর থেদক, আপনারা আপনাদের ডিটদনস লগ আমাদক 
থেখাদবন। থসখাদনই আপনার আপনাদের কায্ত্যকলাপ সংদষিপ নডেভুক্ত 
করদবন প্রডত সপোদহ।

আডম আপনাদের ওজন ও কায্ত্যকলাপ সংদষিদপর নডে রাখব এবং  
তা আপনারাও নডেভুক্ত করদবন। এটি আমাদের অগ্রগডতর একটা 
খডতয়ান রাখদব।

এরপর আমরা পুদরা গ্রুদপর সাদে সময় থেব। আমরা কো বলব থসই 
ডবেয় ডক ভাদব:

 ■ভাদলা খাওয়াোওয়া করা যায়

 ■ শারীডরকভাদব তৎপর োকা

 ■আপনাদের জীবনশশলীদত পডরবত্ত ন আনা যায়

আপনাদের জীবনশশলীদত পডরবত্ত ন আনা টা খুব সহজ হদব না। ডকন্তু  
থসই সব বাঁধা আমরা এক সাদে কাজ কদর অডতক্রম করব। আপনারাও 
আপনাদের ভাবনা, অনভূুডত ও অডভজ্ঞাতা ডবডনময় করার সুদযাগ  
পাদবন — যডে আপনারা চান।
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ক�াচের জচি্য কিাট টাইপ 2 িায়াচিটিচসর করৌশল� েথ্য
(10 শরশিট)

অংশগ্রহরকারীরা আমাদক 
ডজজ্ঞাসা করদত পাদরন টাইপ 1 
িায়াদবটিদসর ব্যাপাদর। যাদের 
টাইপ 1 িায়াদবটিস আদে তারা 
একেমই ইন্ডুলন ততডর কদরন না 
ডনদজর থেদহ।

 ►িলুি: এই কয্তক্রদমর লষি্য হদলা টাইপ 2 িায়াদবটিস প্রডতদরাধ বা 
ডবলডবিত করদত পারা। চলনু আমরা এই থরাদগর ডকেু থমৌডলক তে্য থজদন 
ডনই। অনগু্রহ কদর পৃষ্া 4 এর “টাইপ 2 িায়াদবটিস” থেখুন।

%  যা �রচিি ডবডলপত্ ব্যবহার কদর আদলাচনা করুন টাইপ -2 
িায়াদবটিস ডক, ইটা আপনার ডক ভাদব ষিডত করদত পাদর, এবং ঝঁুডকর 
কাররগুডল যার কারদন আপনার এটি হদত পাদর।

 ►িলুি: আপডন এইসব কারর ডনয়ন্ত্রর করদত না পারদলও আপনার 
ওজন এবং আপডন ডকভাদব সডক্রয় োকদবন তা ডনয়ন্ত্রর করদত পাদরন!

আপিার ছয়-রাচসর লক্ষ্য  
(7 শরশিট)

 ►িলুি: এবাদর পরবততী ধাপগুডল সবিদধে আদলাচনা করা যাক। অনগু্রহ 
কদর “আপনার েয়-মাদসর লষি্য”-পৃষ্া 5 এ থেখুন।

 ► শজজ্াসা �রুি: আপনার েয়-মাদসর কায্ত্যক্রদমর লষি্য ডক?

উত্তর: 150 ডমডনদটর কায্ত্যক্রম থপদত প্রডত সপ্তাদহ সঠিক মধ্যম গডতদত 
ডকবিা আদরা থবডশ

 ►িলুি: আপনার েয়-মাদসর ওজন লষি ডথির করার আদগ, আপনরা 
ডসধাতে থনওয়া প্রদয়াজন কয় শতাংশ প্রােডমক ওজন আপডন কমাদবন। 
এবার, এই কাজ্ত ্যক্রমটির লষি হল কমপদষি 5 থেদক 7 শতাংশ হ্াস করা 
আপনার প্রােডমক ওজদনর আগামী ে-মাদস। 

অনগু্রহ কদর থেখুন “সংখ্যার পডরদপ্রডষিদত ওজন কমাদনা” তাডলকাটি -পৃষ্া 
7-8এ। ধদর থনওয়া যাক আপনার ওজন 200 পাউন্। অনগু্রহ কদর ডনল 
কলামএর নবিরগুডলদত নজর রাখুন।
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ক�াচের জচি্য কিাট আরার ছয়- রাচসর লক্ষ্য

 ► শজজ্াসা �রুি: যডে আপনার লষি হয় 5 শতাংশ ওজন হ্াস করা, 
কত পাউন্ ওজন আপনাদক কমাদত হদব? 

উত্তর: 10 পাউন্ 

%  যা �রচিি থযমন প্রদয়াজন থবাঝান।

 ► শজজ্াসা �রুি: এবার যডে আপনার লষি হয় 7 শতাংশ ওজন হ্াস 
করা, কত পাউন্ ওজন আপনাদক কমাদত হদব? 

উত্তর: 14 পাউন্

%  যা �রচিি ব্যাখ্যা করুন এবং আদরা উেহারর ডেন থযমন 
প্রদয়াজন। 

 ►িলুি: এবার আপনার প্রােডমক ওজন থবর করুন। হ্যা এই সংখ্যাটা 
আডম আপনাদেরদক আদগই জাডনদয়ডে। এটি আপনাদক পড়দত বা থজাদর 
বলদত হদব না, ওটিদক মনদযাগ ডেদয় থেখুন। 

এরপর, ডসধাতে ডনন আপনার কত শতাংশ ওজন আপডন কমাদবন আগামী 
ে-মাদস: 5, 6 বা 7 শতাংশ। 

তাহদল ডনর্তয় করুন কয় পাউন্ আপনাদক কমাদত হদব লদষি থপৌঁোদত 
থগদল। 
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ক�াচের জচি্য কিাট আরার ছয়- রাচসর লক্ষ্য

%  যা �রচিি েরকার মত ব্যাখা করুন 

 ►িলুি: অনগু্রহ কদর “আপনার েয়-মাদসর লষি্য”-পৃষ্া 5 আবার 
থেখুন। শনূ্যসহান পূরর করুন। 

 ■আপনার ওজন কত 

 ■কত শতাংশ ওজন আপডন কমাদবন 

 ■কত পাউন্ আপডন হ্াস করদবন 

থসই নবিরটিদক ডবদয়াগ করদত হদব আপনার বত্ত মান ওজন থেদক  
আপনার লদষি্যর ওজদন থপৌঁেদত চাইদল। শুন্যথিান পূরর করুন 
“__________ পাউদন্ থপাঁদেদেন”।

%  যা �রচিি প্রদয়াজন মদতা ব্যাখ্যা ডেন।



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: �রদেসূশের সূেিা 14

ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(8 শরশিট)

ডনডচিত করুন আপনার 
কায্ত্যক্রমটি বাস্তবধমতী ও 
সম্ােনদযাগ্য হয়।

 ►িলুি: এই কায্ত্যক্রদম ডনদজর সািদল্যর জদন্য আপডন, প্রডত থসশাদন 
একটি কদর অ্যাকশন প্ান বানাদবন। অনগু্রহ কদর পাতা উডটিদয় কম্ত 
পডরকল্পনাএর ডেন-পডজিদত থপৌঁোন। অনগু্রহ কদর “আ পনার কম্ত 
পডরকল্পনা ততডর করার জন্য পরামশ্ত” থেখুন - পৃষ্া-2।

আপনারা যখন অ্যাকশন প্ান বানাদবন, আপনাদের ে-টা ডজডনে  
নডে রাখদত হদব:

1. িাস্তিধরমী হচে হচি। এমন কদম্তর পডরকল্পনা করুন যা আপনার 
জন্য বাস্তব সম্মত হয়। 

2. এটি সম্ভিপর �রুি। পডরকল্পনা করুন থোট বেল বা পডরবত্ত ন। 
সমদয়র সাদে সাদে, এই পডরবত্ত নগুডল থযাগ হদত োকদব।

 9আচলােিা �রুি: এগুডল ডক উপাদয় করা সম্ভব? উোহরর স্রূপ, 
ওগুডল ডক বাস্তবধমতী কায্তাবলী যা আপডন করদত পারদবন 150 ডমডনট 
কায্ত্যক্রদমর লদষি্য প্রডত সপ্তাদহ?

 ►িলুি: আদরকটা ডজডনে আপনাদের মাোয় রাখদত হদব অ্যাকশন প্ান 
বানাদনার সময়:

3. শিশ দ্ে ষ্টভাচি �রুি। আপনার কম্তগুডল ডবশেভাদব পডরকল্পনা 
করুন। ডসধাতে ডনন:

 ■আপডন ডক করদবন

 ■আপডন থকাোয় থসটি করদবন

 ■আপডন কখন থসটি করদবন

 ■কতষিদন আপডন থসটি করদবন
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  

ডনডচিত করুন অংশগ্রহরকারীরা 
ডক, থকাোয়, কখন, এবং কতষিদন 
প্রশ্নগুডলদত উত্র ডেদছি।

 9আচলােিা �রুি: এগুডল ডক উপাদয় করা সম্ভব? উোহরর স্রূপ, 
ওগুডল একরকম ডবদশেভাদব ডনডে্তষ্ কায্তাবলী যা আপডন করদত পারদবন 
150 ডমডনট কায্ত্যক্রদমর লদষি্য প্রডত সপ্তাদহ?

 ►িলুি: আদরকটা ডজডনে আপনাদের মাোয় রাখদত হদব অ্যাকশন প্ান 
বানাদনার সময়:

4. িরিীয় হি। আপনার কম্ত পডরকল্পনা প্রায়শই পয্তাদলাচনা করুন। 
চ্যাদলজিগুডল কাটিদয় ওঠার উপায় খুজঁনু। আপনার কম্ত পডরকল্পনা 
যডে আপনার জন্য কাজ না কদর তাহদল থসটি পুনডব্তদবচনা করুন।

5. রচি রাখচিি ি্যিহাশর� শ্�গুশলর উপর িজর রাখচে 
হচি। উোহররস্রূপ, আপনার খাওয়ার এবং আপডন কতটা সডক্রয় 
তার উপর নজর থরদখ আপডন কত পাউন্ কমাদছিন তা ডনয়ন্ত্রর 
করদত পাদরন।

6. এটি উপচভাে্য �রুি। পডরবত্ত ন বা বেল সবসময়ী কষ্োয়ক 
হওয় না। ওটা মজাোর ও হদত পাদর! তাহদল আপনাদক খুদঁজ  
থবর করদত হদব কায্ত্যকলাপ আর স্াথি্যকর খাবার যাদত আপডন 
আনন্দ পান।

ঠিক আদে! এখন এটাই সময় আপনার প্রেম কম্ত পডরকল্পনা ততরী করার।

অনগু্রহ কদর “কম্ত পডরকল্পনা” থেখুন - পৃষ্া-3। 

প্রেদম, একটি লষি্য ডথির করুন কাজ করার জদন্য এখনকার ও পরবততী 
থসশন জদন্য। এগুডল আপনার টাইপ 2 ঝঁুডক কমাদত সহায়তা করদব। 
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  

%  যা �রচিি থযমন প্রদয়াজন থবাঝান।

 ►িলুি: পদরর ডতনটি, কায্তক্রম আপনাদক আপনার লদষি্য থপৌঁোদত 
সাহায্য করদব। সুডনডে্তষ্ভাদব জানান থকাোয়, কখন, ও কতষিদন আপডন 
ওগুডল করদবন৷ আদরা ডলপবদ্ধ করুন থযসব সম্ভব্য বাঁধা যা আপডন 
থপদত পাদরন এবং ওই বাঁধাগুডলদক অডতক্রম করার উপায়।

পডরকল্পনা করার সময় মদন রাখুন থয তা পালন করদত হদব:

 ■ বাস্তবধমতী

 ■ সম্ােনদযাগ্য

 ■ ডনডে্তষ্

 ■ নমনীয়

মদন রাখদবন আচরদরর ডেকগুডলর উপর থবডশ কদর লষি্য রাখদত হদব। 
এবং আনদন্দ োকদত থচষ্া করুন!

%  যা �রচিি থযমন প্রদয়াজন থবাঝান। অংশগ্রহরকারীদেরদক তাদের 
কম্ত পডরকল্পনা করার জন্য কদয়ক ডমডনট ডেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সরাশপ্ত  
(3 শরশিট)

বাসায় থযসব ডজডনস থচষ্া  
করদবন:

 ■কম্ত পডরকল্পনা

 ►িলুি: এখন ও পরবততী থসশন মাদঝ, অনগু্রহ কদর আপনার অ্যাকশন 
প্ানদক কাদয্ত্য রুপাতেডরত করুন। কায্ত্যক্রদমর প্রডতটি কাজ যা আপডন 
সমূ্র্ত করদেন তাদক ডচডনিত করুন।

%  যা �রচিি প্রদয়াজন মদতা প্রদশ্নর উত্র ডেন।

 ►িলুি: আমরা আমাদের ডমটিংদয়র থশদে এদস থপৌঁদেডে। আজ আমরা 
আদলাচনা করলাম Prevent T2 সবিদধে। আমরা কো বললাম:

 ■কম্তসূডচটির লষি ও গঠন

 ■ টাইপ 2 িায়াদবটিদসর থমৌডলক ডবেয়গুডল

আপনারা আপনাদের ে-মাদসর লষি্য ডথির করদলন ও বানাদলন আপনাদের 
প্রেম কম্ত পডরকল্পনা। আডম আপনাদের জদন্য গডব্তত!

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজদক যা ডনদয় কো বদলডে তা ডনদয় 
আপনার থকাদনা প্রশ্ন আদে ডক?

 ►িলুি: পরবততী থসশাদন, আমরা আদলাচনা করব কম্ত পডরকল্পনা 
সংক্রাতে সবডকেু থকমন কাটল আপনার সাদে। এোড়া আমরা __ সম্দক্ত  
আদলাচনা করব।

এই থসশদন আসার জন্য ধন্যবাে। পদরর থসশদন আপনার অংশগ্রহরকারীর 
থনাটবকু আনদত ভুলদবন না।

শরটিং রলুেুশি �রা হচলা।
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Prevent T2 এর জি্য সশরিয় ক�াি
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Prevent T2 এর জি্য সশরিয় ক�াি

কসিচির মলূ শিষয়গুশল
ব্যায়যাম করলে তযা আপনযালক টযাইপ 2 ডযায়যালবটিস ররযাধ করলত বযা ববেববিত করলত সযাহযায্ করলত পযালর। এই 
মবডউলে শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযার ধযারণযা সম্পলককে  পবরচয় করযালব।

অংিগ্র�ণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই রসশলনর রশলে, অংশগ্রহণকযারীরযা এগুলেযা করলত পযারলব:

 ► শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযার বকছু সুববধযা শনযাক্ত করলত পযারলব

 ► শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার বকছু উপযায় শনযাক্ত করুন
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উপ�রচণর তাশল�া

3

আপিার প্রচয়াজি �চি:
 � আপনযার অংশগ্রহণকযারীর রনযাটবকু

 � এই মবডউলের জন্ অংশগ্রহণকযারীর বনল ক্ে বশকযা (প্রলত্ক অংশগ্রহণকযারী এবং আপনযার জন্ একটি 
প্রবতবেবপ)

 � খযাবে বিটলনস েগ, প্রলয়যাজনমত

 � খযাবে িুড েগ, প্রলয়যাজনমত

 � খযাবে কমকে পবরকল্পনযা, প্রলয়যাজনমত

 � েযাইিস্যাইে রকযালচর েগ

 � নযালমর ট্যাগ, প্রলয়যাজনমত

 � অংশগ্রহণকযারীল্র ওজন মযাপযার রকেে (সমস্ত রসশলনর জন্ একই)

 � হযাতঘবি বযা ঘবি

 � কেম

ঐশছি�:

 � বলিপ চযাটকে , ইলজে বযা রটপ এবং মযাককে যার বযা রহযায়যাইট রবযাডকে , রহযায়যাইট রবযাডকে  মযাককে যার ও ইলরজযার
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যা �রচত �চি

4

এই কসিচির আচে:
 � একটি বমটিং রুম সংরক্ষণ করুন। বনবচিত করুন রয একটি ব্বক্তগত স্যান আলছ রযখযালন আপবন 
অংশগ্রহণকযারীল্রলক ওজন করলত পযালরন।

 � প্রলয়যাজনীয় সরবরযাহ জলিযা করুন। 

 � েযাইিস্যাইে রকযাচ প্রবশক্ষলণর বনল ক্ে বশকযা এবং এই মবডউলের অংশগ্রহণকযারীর বনল ক্ে বশকযার পযকেযালেযাচনযা 
করুন। উভয় পুঙ্যানপুুঙ্ভযালব বলুেলছন তযা বনবচিত করুন।

 � তযািযাতযাবি রপৌঁছযান।

 � এমনভযালব রচয়যারগুবে রযাখুন রযন মলন হয় আলেযাচনযা হলব, রযমন বতৃ্যাকযার।

 � প্রলয়যাজনীয় তথ্ বলিপ চযাটকে  বযা রহযায়যাইট রবযালডকে  বেখুন (ঐবছিক)। র্খুন J
প্রশতটি অংিগ্র�ণ�ারী আসার সচগে সচগে:

 � অংশগ্রহণকযারীল্র অবভবযা্ন জযানযান।

 � অংশগ্রহণকযারীল্র একযালতে ওজন বনন।

 � আপনযার েযাইিস্যাইে রকযালচর েলগ অংশগ্রহণকযারীল্র রডটযা ররকডকে  করুন।

 � অংশগ্রহণকযারীল্র তযাল্র ওজন সবিলধে অববহত করুন। অথবযা, তযাল্র জন্ রসটি একটি বস্বক 
রনযালট বেলখ রযাখুন। তযাল্রলক তযাল্র ওলয়ট েলগ বেলখ রযাখলত বেনু।

 � অংশগ্রহণকযারীল্রলক এই মবডউলের অংশগ্রহণকযারীর বনল ক্ে বশকযার একটি প্রবতবেবপ ব্ন।

 � অংশগ্রহণকযারীল্রলক খযাবে বিটলনস েগ, িুড েগ এবং কমকে পবরকল্পনযা প্রলয়যাজন অনসুযালর প্র্যান 
করুন।

 � অংশগ্রহণকযারীল্রলক তযাল্র নযামট্যাগ পূরণ কলর প্রলয়যাজন অনসুযালর পবরধযান করলত বেনু।

 � অংশগ্রহণকযারীল্র বসলত বেনু। যখন অংশগ্রহণকযারীরযা গ্রুলপর অন্ল্র জন্ অলপক্ষযা করলছন 
তখন তযাল্রলক পৃষ্যা 2 এর “রসশলনর মেূ ববেয়গুবে” পযকেযালেযাচনযা করলত বেনু।

এই কসিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভব, এই রসশলনর রনযাট বনন। বেলখ বনন বক বক ভুে হলয়লছ আর রকযাথযায় রকযাথযায় উন্নবত 
করযা ্রকযার। পরবততী রসশলনর আলগ আপনযালক করলত হলব এমন রয রকযালনযা কযাজও বেলখ রযাখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কসিচির শিষয়িস্তু:
বনম্নবেবখত ববেয়বস্তুটি 60 বমবনলটর জন্ বডজযাইন করযা হলয়লছ। অনগু্রহ কলর প্রবতটি রসশলন ওজন করযার 
জন্ এবং অংশগ্রহণকযারীল্র সলগে পরযামশকে করযার জন্ অবতবরক্ত প্রযায়ই 10 বমবনলটর অনমুবত ব্ন।

 � স্যাগতম ও পযকেযালেযাচনযা .........................................পৃষ্যা 6 ................................. 10 বমবনট

 � উলদেশ্ ..............................................................পৃষ্যা 7 ................................... 2 বমবনট

 � শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযার সুববধযা ....................পৃষ্যা 7 ................................. 13 বমবনট

 � শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযার উপযায় .....................পৃষ্যা 9  ................................ 20 বমবনট

 � সযািলে্র পবরকল্পনযা ...........................................পৃষ্যা 10 ................................. 5 বমবনট

 � সযারযাংশ ও বধে করযা ............................................পৃষ্যা 11 ............................... 10 বমবনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: সকেলক আবযারও স্যাগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এর 
েযাইিস্যাইে পবরবতকে লনর কমকেসূবচর __ বমটিং।

আজ আমরযা টযাইপ 2 ডযায়যালবটিস প্রবতলরযাধ বযা ববেবি করযার জন্ 
শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযা সম্পলককে  আমরযা কথযা বেলত চলেবছ।

আমযাল্র শুরু করযার আলগ আসুন আমরযা আলগ বক আলেযাচনযা কলরবছেযাম 
রসই ববেলয় একটু কথযা ববে। আপনযার রকযালনযা প্রশ্ন থযাকলে আবম তযার উত্র 
র্ওয়যার রচষ্যা করব।

%  যা �রচিি আলগর রসশন সংলক্ষলপ বেনু।

 9আচলােিা �রুি: আমযাল্র রশে রসশন সম্পলককে  আপনযার বক বক  
প্রশ্ন আলছ?

 ►িলুি: আসুন আলগ আপবন রয কমকে পবরকল্পনযা কলরবছলেন রসই অনসুযালর 
বকভযালব কযাজ হলয়লছ তযা সম্পলককে  আলেযাচনযা কবর। 

 9 আচলােিা �রুি: বক বক ভযালেযাভযালব হলয়লছ? বক বক ভযালেযাভযালব হয়বন? 

 ►িলুি: আমরযা আজলক যযা বনলয় কথযা বলেবছ তযা বনলয় আপনযার রকযালনযা  
প্রশ্ন আলছ বক।

 9 আচলােিা �রুি: বক বক ভযালেযাভযালব হলয়লছ? বক বক ভযালেযাভযালব হয়বন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►িলুি: সবরিয় থযাকলে তযা আপনযালক টযাইপ 2 ডযায়যালবটিস প্রবতলরযাধ  
করলত অথবযা ববেববিত করলত সযাহযায্ করলত পযালর। আজ আমরযা, এই বনলয় 
আলেযাচনযা করব:

 ■ শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার বকছু সুববধযা

 ■ শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার বকছু উপযায়

এছযািযাও আমযাল্র আলশপযালশ রবিযালনযার সুলযযাগ পযাওয়যার সম্ভযাবনযা থযাকলব।

অবলশলে, আপবন একটি নতুন কমকে পবরকল্পনযা করলবন।

িারীশর�ভাচি তৎপর থা�ার সশুিধা  
(13 শমশিট) 

 ►িলুি: আসুন বকভযালব শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযা আপনযার টযাইপ 2 
ডযায়যালবটিলসর েঁুবক কবমলয় ব্লত পযালর তযা সম্পলককে  আলেযাচনযা শুরু করযা 
যযাক। 

ওজন কমযালনযা হলে তযা আপনযার টযাইপ 2 ডযায়যালবটিলসর েঁুবক কমযালনযার  
রক্ষলরে সযাহযায্ করলব। আপবন যত সবরিয় থযাকলবন তত আপনযার ক্যােবর 
খরচ হলব।

 ► শজজ্াসা �রুি: রকউ বক আমযালক বেলেন ক্যােবর বক?

উত্তর: ক্যােবর হে দ্বহক শবক্ত পবরমযালপর একক। আপবন খযা্্ ও পযানীয় 
রথলক তযা পযান।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট িারীশর�ভাচি তৎপর থা�ার সশুিধা  
 

শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযার 
সুববধযাগুবে হে: 

 ■ ভযালেযা ঘুম ও রমজযাজ

 ■ উন্নত ভযারসযাম্ এবং নমনীয়তযা 

 ■কম রক্তচযাপ ও রকযালেলস্রে 

 ■ হযাটকে  অ্যাটযাক এবং রট্যাক 
হওয়যার সম্ভযাবনযা কলম যযায় 

 ■ মযানবসক চযালপর মযারেযা কলম যযায় 

 ■আলরযা শবক্ত 

 ■ রপশী শক্ত হলয় যযায় 

 ►িলুি: সবরিয় থযাকলে তযা অন্ উপযালয় টযাইপ 2 ডযায়যালবটিলসর েঁুবক কমযালত 
পযালর: এটি ব্যাড সুগযার কমযায়। এটি আপনযার রকযােগুবেলক ইনসুবেন ব্বহযালর 
সক্ষম কলর ব্যাড সুগযার বনয়ন্ত্রণ কলর। 

 9আচলােিা �রুি: শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযা আপনযার টযাইপ 2 
ডযায়যালবটিলসর েঁুবক কবমলয় ব্লত পযালর তযা সম্পলককে  আমরযা আলেযাচনযা কলরবছ। 
শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযার অন্যান্ সুববধযাগুবে বক বক? শযারীবরকভযালব 
তৎপর হওয়যার জন্ আপবন বক করলবন?

 ►িলুি: আপনযালক প্রবত সপ্যালহ অতেত 150 বমবনট ব্যায়যাম করলত হলব। এটি 
আপনযালক আপনযার েক্ষ্ পূরলণ সহযায়তযা করলত পযালর। বকন্তু, যব্ আপবন 
সমলয় সমলয় অল্প পবরবতকে ন কলরন তযাহলে আপবন েলক্ষ্ রপৌঁছযালবন!
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ক�াচের জচি্য কিাট িারীশর�ভাচি তৎপর থা�ার উপায়গুশল  
(20 শমশিট)

শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযার 
উপযায়গুবে হে: 

 ■ সযাইলকে চযােযালনযা

 ■ রচয়যার ওঠযা 

 ■ নযাচযা 

 ■ ইয়যাডকে  ওয়যাককে  করযা 

 ■ হযাইবকং 

 ■ জবগং 

 ■ েযাি ্বি 

 ■ ওজন রতযােযা 

 ■ িুটবে রখেযা 

 ■ শরীর প্রসযারণ 

 ■ সযাঁতযার 

 ■ ররবসলস্ন্স ব্যান্ড ব্বহযার করযা 

 ■ প্রযাণবতেভযালব হযাঁটযা

অংশগ্রহণকযারীরযা ইছিযা করলে 
অবেবিন বহলসলব একটি রচয়যার 
ধলর থযাকলত পযালরন। ্যাঁবিলয় 
মযাবচকে ং যব্ তযাঁল্র খুব কষ্ হয়, 
তযাহলে তযাঁরযা রযন বলস মযাবচকে ং 
কলরন।

 ►িলুি: শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার অলনক উপযায় আলছ। আপবন 
বনবচিতভযালব এমন বকছু পযালবন যযা আপনযার ভযালেযা েযালগ।

 9আচলােিা �রুি: শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযার বক বক উপযায় আলছ?

 ►িলুি: এই কমকেসূবচলত, েক্ষ্ হে মযােযাবর গবত বযা আলরযা রবশী গবতলত 
শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যা।

 ► শজজ্াসা �রুি: আপবন মযােযাবর গবতলত সবরিয় বকনযা তযা জযানযার 
সবলথলক ভযালেযা উপযায় বক?

উত্তর: টক রটস্ ব্ন। এর মযালন হে এই রয আপবন ব্যায়যাম করযার সময় 
কথযা বেলত পযালরন বকন্তু গযান করলত পযারলবন নযা।

 ►িলুি: এখনই টক রটস্ কলর র্খুন। 

  1 �াযদে�লাপ: এক জযায়গযায় ্যাঁবিলয় মযাচকে  করুন।

%  যা �রচিি বকভযালব এক জযায়গযায় মযাচকে  করলত তযা র্খুন। 

 ►িলুি: আপনযার প্রবতলবশীর সলগে কথযা বেযার সময় এক জযায়গযায় মযাচকে  করযা 
সম্পবককে ত কযাযকেকেযাপ যযা আপবন রচষ্যা করলত চযাইলবন। বনবচিত করুন রয 
আপবন মযাচকে  করযার সময় কথযা বেলছন, বকন্তু গযাইলছন নযা। 

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকযারীল্রলক এক জযায়গযায় কলয়ক বমবনট মযাচকে  
করলত ব্ন। 

 ►িলুি: প্রলত্লকই ভযালেযাভযালব মযাচকে  করলছ! আপবন এখন থযামলত পযালরন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট) 

 ►িলুি: অনগু্রহ কলর আপনযার কমকে পবরকল্পনযার জযানকেযাে র্খুন। পলরর 
কলয়ক বমবনট একটি নতুন কমকে পবরকল্পনযা কলর র্বখ।

আমযাল্র আলগর রসশন রথলক বক কযাজ করলেযা এবং রকযানটি করলেযা নযা তযা 
মলন রযাখলত হলব। এমন রকযান পবরবতকে ন আলছ বক যযা আপবন করলত চযান?

শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকযা সম্পলককে  আমরযা যযা আলেযাচনযা কলরবছ তযা মযাথযায় 
রযাখলবন।

পবরকল্পনযা করযার সময় মলন রযাখুন রয তযা পযােন করলত হলব:

 ■ বযাস্তবধমতী

 ■ সম্পযা্নলযযাগ্

 ■ বনব ক্েষ্

 ■ নমনীয়

মলন রযাখলবন আচরলণর ব্কগুবের উপর রববশ কলর েক্ষ্ রযাখলত হলব। এবং 
আনলদে থযাকলত রচষ্যা করুন!

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকযারীল্রলক তযাল্র কমকে পবরকল্পনযা করযার জন্ 
কলয়ক বমবনট ব্ন।



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: Prevent T2 এর জি্য সশরিয় ক�াি 11

ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি  
(10 শমশিট)

এই আলেযাচনযা ঐবছিক।

 ►িলুি: এখন এই মবডউলের সলগে থযাকযা বববেপরে র্খুন। আপনযার পরবততী 
রসশলনর আলগ, আবম চযাই রয আপবন 3 নং পৃষ্যার “বতওর কযাবহনী” এবং 4 নং 
পৃষ্যার “শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার উপযায়” পিুন। 

বনরযাপল্ ব্যায়যাম করযা গুরুত্বপূণকে। তযাই অনগু্রহ কলর 5 নং পযাতযায় “আপবন  
বক শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার জন্ প্রস্তুত?” র্খুন। এটি আপনযালক 
শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার আলগ আপনযার স্যাস্্লসবযা প্র্যানকযারীর কযালছ 
যযাওয়যার বসদ্যাতে বনলত সযাহযায্ করলব।

এছযািযাও অনগু্রহ কলর 6 নং পযাতযায় “শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকুন, বনরযাপ্ 
থযাকুন” এর বনরযাপত্যা সম্পবককে ত পরযামশকে পিুন।

শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যা চ্যালেব্জং হলত পযালর। অনগু্রহ কলর 7 রথলক 9 পযাতযা 
পযকেতে “বকভযালব চ্যালে্জগুবে সযামেযালবন” তযা র্খুন। এখযালন বকছু সযাধযারণ 
চ্যালেল্জর উ্যাহরণ র্খযালনযা আলছ এবং রসগুবেলক কীভযালব রমযাকযাববেযা করলত 
হয় তযার উপযায় র্ওয়যা আলছ। আপনযার পরবততী রসশলনর আলগ অনগু্রহ কলর 
“কযাটিলয় ওঠযার অন্যান্ উপযায়” কেযালম আপনযার বনলজর আইবডয়যা বেখুন। 
আপবন রযসব আইবডয়যা রচষ্যা কলরলছন রসগুবেলত টিক ব্ন।

 9আচলােিা �রুি: শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকলত রকযানটি আপনযার 
কযালছ চ্যালেব্জং মলন হলত পযালর?
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি

বযাসযায় রযসব বজবনস রচষ্যা  
করলবন:

 ■ বতওর কযাবহনী

 ■ শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার 
উপযায়

 ■আপবন বক শযারীবরকভযালব  
তৎপর হওয়যার জন্ প্রস্তুত?

 ■ শযারীবরকভযালব তৎপর থযাকুন, 
বনরযাপ্ থযাকুন

 ■ বকভযালব চ্যালে্জগুবে সযামেযালবন

 ■কমকে পবরকল্পনযা

 ►িলুি: আমরযা আমযাল্র বমটিংলয়র রশলে এলস রপৌঁলছবছ। সবরিয় থযাকলে  
তযা আপনযালক বকভযালব টযাইপ 2 ডযায়যালবটিস প্রবতলরযাধ করলত অথবযা ববেববিত 
করলত সযাহযায্ করলত পযালর তযা সম্পলককে  আজ আমরযা আলেযাচনযা কলরবছ।

আমরযা কথযা বেেযাম:

 ■ শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার বকছু সুববধযা

 ■ শযারীবরকভযালব তৎপর হওয়যার বকছু উপযায়

এছযািযাও আমযাল্র আলশপযালশ রবিযালনযার সুলযযাগ রপলয়বছ।

 9আচলােিা �রুি: আমরযা আজলক যযা বনলয় কথযা বলেবছ তযা বনলয় 
আপনযার রকযালনযা প্রশ্ন আলছ বক?

 ►িলুি: পলরর বযার আমরযা আপনযার কমকে পবরকল্পনযা ও আপবন বযাসযায় রযসব 
বজবনস রচষ্যা কলরলছন রসই ববেলয় কথযা বেব। এছযািযা আমরযা __ সম্পলককে  
আলেযাচনযা করব।

এই রসশলন আসযার জন্ ধন্বযা্। পলরর রসশলন আপনযার অংশগ্রহণকযারীর 
রনযাটবকু আনলত ভুেলবন নযা।

শমটিং মলুতুশি �রা �চলা।
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আপিার �রদে�াণ্ড ট্র্া� �রুি
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আপিার শরিয়া�লাপ ট্র্া� �রুি

কেিচির রলূ শিষয়গুশল
কর্মকাণ্ডের নজর রাখণ্ে, বা আত্ম-সংযর রাখণ্ে, সসটা টাইপ 2 ডায়াণ্বটিস প্রতিণ্রাধ করণ্ি বা তবেতবিি 
করণ্ি সাহায্য করণ্ি পাণ্র। এই রতডউণ্ে তবশদভাণ্ব তনণ্দ্মশনা সদওয়া হে তকভাণ্ব কায্মকোণ্পর উপর  
নজর রাখণ্ি হণ্ব।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেির্
এই সসশণ্নর সশণ্ে, অংশগ্রহণকারীরা এগুণ্ো করণ্ি পারণ্ব:

 ► কর্মকাডে নজদাতরর উণ্দেশ্য শনাক্ত করণ্ি পারণ্ব

 ► তবশণ্দ বেণ্ি পারণ্ব সকরন কণ্র কর্মকাডে ট্াক করণ্ি হয়
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উপ�রচণর তাশল�া

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আপনার অংশগ্রহণকারীর সনাটবকু

 � এই রতডউণ্ের জন্য অংশগ্রহণকারীর তনণ্দ্ম তশকা (প্রণ্ি্যক অংশগ্রহণকারী এবং আপনার জন্য একটি 
প্রতিতেতপ)

 � খাতে তিটণ্নস েগ, প্রণ্য়াজনরি

 � খাতে িুড েগ, প্রণ্য়াজনরি

 � খাতে কর্ম পতরকল্পনা, প্রণ্য়াজনরি

 � োইিস্াইে সকাণ্ের েগ

 � নাণ্রর ট্যাগ, প্রণ্য়াজনরি

 � অংশগ্রহণকারীণ্দর ওজন রাপার সকেে (সরস্ত সসশণ্নর জন্য একই)

 � হািঘতি বা ঘতি

 � কের

ঐশছি�:

 � তলিপ োট্ম , ইণ্জে বা সটপ এবং রাক্ম ার বা সহায়াইট সবাড্ম , সহায়াইট সবাড্ম  রাক্ম ার ও ইণ্রজার

 � �রদেতৎপরতার েরয় শিরদোরণ �রচত যা প্রচয়াজি। এইগুশল হচত পাচর কযরি ঘশি, 
টাইরার, এিং স্াটদে  কফাি অর্াচপর োহাচযর্।
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এই কেিচির আচে:
 � একটি তরটিং রুর সংরক্ষণ করুন। তনতচিি করুন সয একটি ব্যতক্তগি স্ান আণ্ে সযখাণ্ন আপতন 
অংশগ্রহণকারীণ্দরণ্ক ওজন করণ্ি পাণ্রন।

 � প্রণ্য়াজনীয় সরবরাহ জণ্িা করুন। 

 � োইিস্াইে সকাে প্রতশক্ষণ্ণর তনণ্দ্ম তশকা এবং এই রতডউণ্ের অংশগ্রহণকারীর তনণ্দ্ম তশকার পয্মাণ্োেনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভাণ্ব বণু্েণ্েন িা তনতচিি করুন।

 � িািািাতি সপৌঁোন।

 � এরনভাণ্ব সেয়ারগুতে রাখুন সযন রণ্ন হয় আণ্োেনা হণ্ব, সযরন বতৃ্াকার।

 � প্রণ্য়াজনীয় িথ্য তলিপ োট্ম  বা সহায়াইট সবাণ্ড্ম  তেখুন (ঐতছিক)। সদখুন J
প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:

 � অংশগ্রহণকারীণ্দর অতভবাদন জানান।

 � অংশগ্রহণকারীণ্দর একাণ্তে ওজন তনন।

 � আপনার োইিস্াইে সকাণ্ের েণ্গ অংশগ্রহণকারীণ্দর সডটা সরকড্ম  করুন।

 � অংশগ্রহণকারীণ্দর িাণ্দর ওজন সবিণ্ধে অবতহি করুন। অথবা, িাণ্দর জন্য সসটি একটি তস্তক সনাণ্ট 
তেণ্খ রাখুন। িাণ্দরণ্ক িাণ্দর ওণ্য়ট েণ্গ তেণ্খ রাখণ্ি বেনু।

 � অংশগ্রহণকারীণ্দরণ্ক এই রতডউণ্ের অংশগ্রহণকারীর তনণ্দ্ম তশকার একটি প্রতিতেতপ তদন।

 � অংশগ্রহণকারীণ্দরণ্ক খাতে তিটণ্নস েগ, িুড েগ এবং কর্ম পতরকল্পনা প্রণ্য়াজন অনসুাণ্র প্রদান করুন।

 � অংশগ্রহণকারীণ্দরণ্ক িাণ্দর নারট্যাগ পূরণ কণ্র প্রণ্য়াজন অনসুাণ্র পতরধান করণ্ি বেনু।

 � অংশগ্রহণকারীণ্দর বসণ্ি বেনু। যখন অংশগ্রহণকারীরা গ্রুণ্পর অন্যণ্দর জন্য অণ্পক্ষা করণ্েন িখন 
িাণ্দরণ্ক পৃষ্া 2 এর “সসশণ্নর রেূ তবেয়গুতে” পয্মাণ্োেনা করণ্ি বেনু।

এই কেিচির পচর:
 � যি শীঘ্র সম্ভব, এই সসশণ্নর সনাট তনন। তেণ্খ তনন তক তক ভুে হণ্য়ণ্ে আর সকাথায় সকাথায় উন্নতি করা 
দরকার। পরবিতী সসশণ্নর আণ্গ আপনাণ্ক করণ্ি হণ্ব এরন সয সকাণ্না কাজও তেণ্খ রাখুন।
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রশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শিষয়িস্তু:
তনম্নতেতখি তবেয়বস্তুটি 60 তরতনণ্টর জন্য তডজাইন করা হণ্য়ণ্ে। অনগু্রহ কণ্র প্রতিটি সসশণ্ন ওজন করার  
জন্য এবং অংশগ্রহণকারীণ্দর সণ্গে পরারশ্ম করার জন্য অতিতরক্ত প্রায়ই 10 তরতনণ্টর অনরুতি তদন।

 � স্াগির ও পয্মাণ্োেনা  ........................................পৃষ্া 6  ................................ 10 তরতনট

 � উণ্দেশ্য ..............................................................পৃষ্া 7 ................................... 2 তরতনট

 � নজরদাতরর উণ্দেশ্য.............................................পৃষ্া 8 ................................. 10 তরতনট

 � তকভাণ্ব আপনার কায্মকোণ্পর উপর  
নজর রখণ্বন .....................................................পৃষ্া 9  ................................ 23 তরতনট

 � সািণ্ে্যর পতরকল্পনা ...........................................পৃষ্া 10  ................................ 5 তরতনট

 � সারসংণ্ক্ষপ এবং অবসান ....................................পৃষ্া 12  .............................. 10 তরতনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচির্ কিাট স্ােতর ও পযদোচলােিা  
(10 শরশিট)

 ►িলুি: সকেণ্ক আবারও স্াগির! এটি হে Prevent T2, CDC এর 
োইিস্াইে পতরবি্ম ণ্নর কর্মসূতের __ তরটিং।

আজ, আররা কথা বেব আপনার কায্মকোণ্পর উপর নজরদাতর সবিণ্ধে যা 
তকনা প্রতিণ্রাধ অথবা তবেতবিি করণ্ি পাণ্র টাইপ 2 ডায়াণ্বটিস।

আরাণ্দর শুরু করার আণ্গ আসুন আররা আণ্গ তক আণ্োেনা কণ্রতেোর 
সসই তবেণ্য় একটু কথা বতে। আপনার সকাণ্না প্রশ্ন থাকণ্ে আতর িার উত্র 
সদওয়ার সেষ্া করব।

%  যা �রচিি আণ্গর সসশন সংণ্ক্ষণ্প বেনু।

 9আচলােিা �রুি: আরাণ্দর সশে সসশন সম্পণ্ক্ম  আপনার তক তক  
প্রশ্ন আণ্ে?

 ►িলুি: আসুন আণ্গ আপতন সয কর্ম পতরকল্পনা কণ্রতেণ্েন সসই অনসুাণ্র 
তকভাণ্ব কাজ হণ্য়ণ্ে িা সম্পণ্ক্ম  আণ্োেনা কতর। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভাণ্োভাণ্ব হণ্য়ণ্ে? তক তক ভাণ্োভাণ্ব হয়তন?

 ►িলুি: আররা আজণ্ক যা তনণ্য় কথা বণ্েতে িা তনণ্য় আপনার সকাণ্না প্রশ্ন 
আণ্ে তক।

 9আচলােিা �রুি: তক তক ভাণ্োভাণ্ব হণ্য়ণ্ে? তক তক ভাণ্োভাণ্ব 
হয়তন?
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ক�াচের জচির্ কিাট উচদেির্
(2 শরশিট)

 ►িলুি: আপনার কায্ম্যকোপ সংণ্ক্ষণ্পর উপর নজরদাতর, আপনাণ্ক 
আপনার টাইপ -2 ডায়াণ্বটিসণ্ক প্রতিণ্রাধ বা তবেতবিি করণ্ি সাহায্য 
করণ্ব। আজ আররা, এই তনণ্য় আণ্োেনা করব:

 ■ ট্্যাতকং করার উণ্দেশ্য

 ■ তকভাণ্ব আপনার কায্মকোণ্পর উপর নজর রাখণ্বন

আপতনও একটি নজরদাতর বা িদণ্তের অনশুীেণ্নর সুণ্যাগ পাণ্বন তনণ্জর 
কায্ম্যক্রণ্রর উপণ্র

অবণ্শণ্ে, আপতন একটি নিুন কর্ম পতরকল্পনা করণ্বন।
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ক�াচের জচির্ কিাট এই ট্র্াশ�ং �রার উচদেির্  
(10 শরশিট) 

নজরদারীর তবেয়গুতে হণ্ো: 

 ■আরার রক্তোপ, সসটি তনতচিি 
করণ্ি হণ্ব সযন কখনই সবতশ 
সবণ্ি না যায় 

 ■আরার সেতকং অ্যাকাউন্ট 
ব্যাণ্েন্স, তনতচিি করণ্ি যাণ্ি 
আরার সেক না বাউন্স কণ্র 

 ■আরার সেণ্েণ্রণ্য়র সগ্রড, 
তনতচিি করণ্ি যাণ্ি িারা 
কখনই সযন সপতেণ্য় না পণ্র। 

 ■আরার ফ্ীণ্জ খাবাণ্রর 
পতররান, তনতচিি করণ্ি  
যাণ্ি আরার খাবার এণ্কবাণ্র 
কখনই তনঃণ্শতেি না হণ্য় যায় 

 ■আরার সবািণ্ের ওেুণ্ধর 
পতররান, তনতচিি করণ্ি  
যাণ্ি িা কখনই তনঃণ্শতেি  
না হণ্য় যায় 

 ■আরার গাতিণ্ি গ্যাণ্সর 
পতররান, তনতচিি করণ্ি  
যাণ্ি িা কখনই তনঃণ্শতেি  
না হণ্য় যায় 

 ■ জণ্র থাকা না সধায়া 
জারাকাপি েত্রি বাণ্কেণ্ট, 
তনতচিি করণ্ি যাণ্ি আতর 
সসগুতেণ্ক সরয় থাকণ্ি  
ধুণ্য় সিতে

 ►িলুি: েেনু এবাণ্র এই নজরদাতরর উণ্দেশ্য তনণ্য় কথা বো যাক। 
আপনারা হয়ি অণ্নক তকেুর প্রতিই নজরদাতর কণ্রন জীবণ্ন আণ্গ 
সথণ্কই।

 9আচলােিা �রুি: আপতন সকান সকান তজতনণ্সর প্রতি নজরদাতর 
কণ্রন?

 ► শজজ্াো �রুি: সকন আপতন এগুতের প্রতি নজরদাতর কণ্রন?

উত্তর: যাণ্ি আতর সকান উপযুক্ত তক্রয়া প্রতিতক্রয়া করণ্ি পাতর যা 
তকনা আরার েক্ষ্য সাধণ্ন সাহায্য করণ্ব।

 ► শজজ্াো �রুি: িাহণ্ে প্রতি সসশন আণ্গ ওজন সনওয়ার সয রীতি 
আপতন তক রণ্ন কণ্রন সসটির তক উণ্দেশ্য? 

উত্তর: এটা আপনাণ্ক আপনার েয়-রাণ্সর ওজণ্নর সয েণ্ক্ষ্য সসখাণ্ন 
সপৌঁোণ্ি সাহায্য করণ্ব।

 ► শজজ্াো �রুি: প্রতি তদন আপনার কায্ম্যকোপ সংণ্ক্ষণ্পর উপর 
নজরদাতরর উণ্দেশ্য তক?

উত্তর: এইটা আপনাণ্ক আপনার েয়-রাণ্সর ওজন কায্ম্যক্রণ্রর েণ্ক্ষ্য 
সপৌঁেণ্ি সাহায্য করণ্ব — প্রতি সপ্াণ্হ ন্ূযনির 150 তরতনণ্টর পতক্রয়া 
সাধন করণ্ি বা শারীতরক সতক্রয়িা বজায় রাখণ্ি হণ্ে। কায্ম্যক্ররটি 
অবশ্যই অতেি একটি পতরতরি গতির হণ্ি হণ্ব।

 ►িলুি: এবং, অবশ্যই, ওই দটুি েক্ষ্যই (ওজন করাণ্না ও কায্ম্যক্রর) 
আপনাণ্ক আপনার টাইপ 2 ডায়াণ্বটিসএর েঁুতক করাণ্ি সাহায্য কণ্র। 
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ক�াচের জচির্ কিাট শ�ভাচি আপিার �াযদে�লাচপর উপর িজর রাখচিি  
(23 শরশিট)

অংশগ্রহণকারীরা ইছিা করণ্ে 
অবেবিন তহণ্সণ্ব একটি সেয়ার 
ধণ্র থাকণ্ি পাণ্রন। দাঁতিণ্য় 
রাতে্ম ং যতদ িাঁণ্দর খুব কষ্ হয়, 
িাহণ্ে িাঁরা সযন বণ্স রাতে্ম ং 
কণ্রন। অংশগ্রহণকারীরা টক 
সটস্ ব্যবহার করণ্ব এটা 
তনতচিি করার জণ্ন্য সয িারা 
সঠিক রধ্যর গতিণ্ি রাতে্ম ং 
করণ্ে। 

আপনার কয্মক্রর সরণ্য়াতেি 
ভাণ্ব করার উপায় বা সাধনগুতে:

 ■ হািঘতি 

 ■ ঘতি 

 ■ টাইরার 

 ■ সুস্্যিার ট্্যাকার 

 ■স্াট্ম  সিাণ্নর অ্যাপস্ 

 ■কমু্পটার অ্যাপ

 ►িলুি: আররা কথা বণ্েতে সকন নজরদাতরর দরকার আপনার তদন 
প্রতিতদণ্নর কায্ম্য সংণ্ক্ষণ্পর। এখন আররা িা অভ্যাস করব। েেনু 
আররা কথা বেণ্ি বেণ্ি রাে্ম  কতর তকভাণ্ব আররা নজরদাতর করব।

  1 �াযদে�লাপ: নজরদাতর অনশুীেন

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকারীণ্দর সাণ্থ জায়গায় রাে্ম  করুন। িজর 
রাখুি �তক্ষণ তারা রােদে  �চর।

 ► শজজ্াো �রুি: আপনার কায্ম্যকোপ সংণ্ক্ষণ্পর উপর নজর রাখার 
দটুি ধাপ। আপনার তক রণ্ন হয় সসগুতে তক?

উত্তর:

1. আপনার কয্মকোণ্পর সরয় তনধ্মারণ করুন।

2. আপনার কায্ম্যকোপ সংণ্ক্ষপ নতথভুক্ত করুন।

 9আচলােিা �রুি: আপনার কয্মকোণ্পর সরয় তনধ্মারণ করার 
উপায়গুতে তক?

%  যা �রচিি আপতন তক, সকাণ্না উদাহরণ তদণ্ি ইছিকু তক ভাণ্ব সকান 
সরণ্য় কায্ম্যক্রণ্রর সংণ্ক্ষপ নতথভুক্ত করা যায়। অংশগ্রহণকারীণ্দর 
সদতখণ্য় তদন কীভাণ্ব সসগুতেণ্ক ব্যবহার করণ্ি হয়।

 ►িলুি: প্রণ্ি্যণ্কই ভাণ্োভাণ্ব রাে্ম  করণ্ে! আপতন এখন থারণ্ি পাণ্রন।

আপনারা ___ তরতনট ধণ্র রাে্ম  কণ্রণ্ে। েেনু সসগুতে আররা আরাণ্দর 
তিটণ্নস েণ্গ তেণ্খ সিতে। 

%  যা �রচিি সংণ্ক্ষণ্প তিটণ্নস েগ তনণ্য় পয্মাণ্োেনা করুন। 
অংশগ্রহণকারীণ্দর কায্মকোণ্পর সংণ্ক্ষপ নতথভুক্ত করণ্ি সাহায্য করুন।
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ক�াচের জচির্ কিাট শ�ভাচি আপিার �াযদে�লাচপর উপর িজর 
রাখচিি

আপনার কয্মকোপ নতথভুক্ত  
করার উপায়:

 ■স্াইরাে সনাটবই 

 ■ স্রেডশীট 

 ■ সুস্্যিার ট্্যাকার 

 ■স্াট্ম  সিাণ্নর অ্যাপস্ 

 ■কমু্পটার অ্যাপ 

 ■কন্ঠস্র সরকতড্ম ং করা

 9আচলােিা �রুি: আপনাণ্দর তিটণ্নস েগ োিা আর তক উপাণ্য় 
নতথভুক্ত করা যায় আপনাণ্দর কায্ম্যক্রণ্রর সংণ্ক্ষপ?

 ►িলুি: পতরণ্শণ্ে, যতদও, তিটণ্নস েণ্গণ্িই কায্ম্যকোপ সংণ্ক্ষপ 
নতথভুক্ত করা োই। আপনারা আরাণ্ক প্রতি সসশাণ্ন এই েগ সদখাণ্বন।

োফচলর্র পশর�ল্পিা  
(5 শরশিট)

 ►িলুি: অনগু্রহ কণ্র আপনার কর্ম পতরকল্পনার জান্মাে সদখুন। পণ্রর 
কণ্য়ক তরতনট একটি নিুন কর্ম পতরকল্পনা কণ্র সদতখ। 

আরাণ্দর আণ্গর সসশন সথণ্ক তক কাজ করণ্ো এবং সকানটি করণ্ো না িা 
রণ্ন রাখণ্ি হণ্ব। এরন সকান পতরবি্ম ন আণ্ে তক যা আপতন করণ্ি োন?

আণ্রা রণ্ন রাখা দরকার আররা আজণ্ক তক আণ্োেনা কণ্রতে আপনাণ্দর 
কায্ম্যক্রণ্রর উপর নজরদাতরর ব্যাপাণ্র।
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ক�াচের জচির্ কিাট োফচলর্র পশর�ল্পিা  

পতরকল্পনা করার সরয় রণ্ন রাখুন সয িা পােন করণ্ি হণ্ব:

 ■ বাস্তবধরতী

 ■ সম্পাদনণ্যাগ্য

 ■ তনতদ্মষ্

 ■ নরনীয়

আণ্গর বাণ্রর সথণ্ক আর একটু সবতশ করার সেষ্া করুন। রণ্ন রাখণ্বন 
আেরণ্ণর তদকগুতের উপর সবতশ কণ্র েক্ষ্য রাখণ্ি হণ্ব। এবং আনণ্দে 
থাকণ্ি সেষ্া করুন!

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকারীণ্দর অল্প কয় তরতনট সরয় দাও কর্ম 
পতরকল্পনা বানাণ্নার জণ্ন্য। 
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ক�াচের জচির্ কিাট োরাংি ও েরাশতি  
(10 শরশিট)

এই আণ্োেনা ঐতছিক।

 ►িলুি: অনগু্রহ কণ্র আপনার তিটণ্নস েগ আবার সদখুন। আপতন ওটা 
প্রতিতদন ব্যবহার করণ্বন কায্ম্যক্রর সংণ্ক্ষণ্পর উপর নজর রাখার জণ্ন্য।

রণ্ন রাখণ্বন: নজর রাখুন কায্ম্যক্রণ্রর উপর, সঠিক পতরতরি গতিণ্ি —  
প্রতক্রয়া যার সাণ্থ আপতন কথা বেণ্ি পারণ্বন, তকন্তু িা অতি সহজসাধ্যও  
সযন না হয়। এবং এর রণ্ধ্য দদনতদেন কায্ম্যকোপগুতেণ্ক অতেভু্ম ক্ত করণ্ি 
ভুণ্ে যাণ্বন না, সযরন িািািাতি সরণ্জ োঁট সদওয়া বা েণ্নর ঘাস োঁটা। 

এরনও তদন সযণ্ি পাণ্র সযতদন আপতন শনূ্য তরতনট কায্ম্যক্রর নতথভুক্ত 
করণ্ি পারণ্বন এবং সসটা সকাণ্না অসুতবধার নয়। রেূ তজতনসটি হে 
নজরদাতর বজায় রাখা প্রতি তদন বাতক পুণ্রা কর্মসূতেটির জণ্ন্য। আপনারা 
আরাণ্ক প্রতি সসশন প্রথণ্রই এই তিটণ্নস েগ সদখাণ্বন। 

%  যা �রচিি প্রণ্য়াজন রণ্িা প্রণ্শ্নর উত্র তদন। 

 ►িলুি: েেনু এবাণ্র এই রতডউণ্ের তবতেপত্রগুণ্োর প্রতি রণ্নাণ্যাগ 
সদওয়া যাক। এখন ও পরবিতী সসশন রাণ্ে, অনগু্রহ কণ্র পিুন “তকভাণ্ব 
আপনার কায্ম্যক্রণ্রর উপর নজর রাখণ্বন” পৃষ্া 3। 

এইবাণ্র েক্ষ্য করুন “তকভাণ্ব বাঁধা অতিক্রর করণ্বন” পৃষ্া ৪। এখাণ্ন 
তকেু সাধারণ ে্যাণ্েণ্জের উদাহরণ সদখাণ্না আণ্ে এবং সসগুতেণ্ক কীভাণ্ব 
সরাকাতবো করণ্ি হয় িার উপায় সদওয়া আণ্ে। “কাটিণ্য় ওঠার অন্যান্য 
উপায়” কোণ্র আপনার তনণ্জর আইতডয়া তেখুন। আপতন সযসব 
আইতডয়া সেষ্া কণ্রণ্েন সসগুতেণ্ি টিক তদন।

 9আচলােিা �রুি: আপতন তনচিয় তনজ কায্ম্যক্রণ্রর উপর নজর 
রাখার তবেণ্য় তকেু বাঁধা সপণ্য়ণ্েন সসগুতে তক? আপতন তক কণ্র এই সব 
বাঁধার তবরুণ্ধে কাজ করণ্বন?

 ►িলুি: আররা আরাণ্দর তরটিংণ্য়র সশণ্ে এণ্স সপৌঁণ্েতে। আজ  
আররা আণ্োেনা করোর তকভাণ্ব নজর রাখণ্বন আপনার কায্ম্যকোপ 
সংণ্ক্ষণ্পর উপর প্রতিতদন, এবং িা আপনার টাইপ -2 ডায়াণ্বটিসণ্ক 
প্রতিণ্রাধ বা তবেতবিি করণ্ি সাহায্য করণ্ব।
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ক�াচের জচির্ কিাট োরাংি ও েরাশতি

বাসায় সযসব তজতনস সেষ্া  
করণ্বন:

 ■ শারীতরক সুস্িার েগ

 ■ তকভাণ্ব আপনার কায্মকোণ্পর 
উপর নজর রাখণ্বন

 ■ তকভাণ্ব ে্যাণ্েজেগুতে সারোণ্বন

 ■কর্ম পতরকল্পনা

আররা কথা বেোর:

 ■ ট্্যাতকং করার উণ্দেশ্য

 ■ তকভাণ্ব আপনার কায্মকোণ্পর উপর নজর রাখণ্বন

আপতনও একটি সুণ্যাগ সপণ্েন অনশুীেণ্নর তনণ্জর কায্মকোণ্পর উপর 
নজর রাখার।

 9আচলােিা �রুি: আররা আজণ্ক যা তনণ্য় কথা বণ্েতে িা তনণ্য় 
আপনার সকাণ্না প্রশ্ন আণ্ে তক?

 ►িলুি: পণ্রর বার আররা আপনার কর্ম পতরকল্পনা ও আপতন বাসায় 
সযসব তজতনস সেষ্া কণ্রণ্েন সসই তবেণ্য় কথা বেব। এোিা আররা __ 
সম্পণ্ক্ম  আণ্োেনা করব।

এই সসশণ্ন আসার জন্য ধন্যবাদ। পণ্রর সসশণ্ন আপনার অংশগ্রহণকারীর 
সনাটবকু আনণ্ি ভুেণ্বন না।

শরটিং রলুতুশি �রা হচলা।
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Prevent T2 এর জি্য ভাচলা খাবার খাি
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Prevent T2 এর জি্য ভাচলা খাবার খাি

কেিচির মলূ শবষয়গুশল
ভাল�া খাবার টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রতিলরাধ করলি বা তব�তবিি করলি সাহায্য কলর। এই মতডউ�টা 
স্াস্্যকর খাবার ধারণার সালে পতরচয় কতরলয় দেয়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই দসশলের দশলে, অংশগ্রহণকারীরা এগুল�া করলি পারলব:

 ► ব্যাখ্যা করলি পারলব তকভালব সঠিক খাবার দখলি হলব টাইপ 2 ডায়ালবটিস  প্রতিলরাধ বা তব�তবিি 
করলি।

 ► কীভালব স্াস্্যকর খাে্য প্রস্তুি করা যালব দসটা ব্যাখ্যা করলব

 ► প্রলি্যক খাে্য দ�াষ্ীর মলধ্য োকা উপাোেগুত�লক তচতনিি করলব
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উপ�রচণর তাশল�া

3

আপিার প্রচয়াজি হচব:
 � আপোর অংশগ্রহণকারীর দোটবকু

 � এই মতডউল�র জে্য অংশগ্রহণকারীর তেলেদে তশকা (প্রতিটি অংশগ্রহণকারী এবং আপোর জে্য একটি প্রতিত�তপ)

 � খাত� তিটলেস ��, প্রলয়াজেমি

 � খাত� িুড ��, প্রলয়াজেমি

 � খাত� কমদে পতরকল্পো, প্রলয়াজেমি

 � �াইিস্াই� দকালচর ��

 � োলমর ট্যা�, প্রলয়াজেমি

 � অংশগ্রহণকারীলের ওজে মাপার দকে� (সমস্ত দসশলের জে্য একই)

 � হািঘতি বা ঘতি

 � ক�ম

ঐশছি�:

 � তলিপ চাটদে , ইলজ� বা দটপ এবং মাকদে ার বা দহায়াইট দবাডদে , দহায়াইট দবাডদে  মাকদে ার ও ইলরজার

 � স্ােদে শবহীি এ� �ামচে খাওয়ার মচতা টু�চরা �রা েবশজর করে, যাচত �ম শমশটি এবং �ম ফ্যাট 
থা�চব

 � কব� �রা, অল্প িিু ক্ওয়া ভুট্ার শেপে আর োলো

 � স্ােদে শবহীি এ� �ামচে খাওয়ার মচতা টু�চরা �রা ফচলর করে, যাচত �ম শমশটি এবং �ম ফ্যাট 
থা�চব

 � “Healthy Can Be Tasty (স্াস্্য�র খা্্যও েসু্া্ ুহচত পাচর)” শভশিও:  
https://www.youtube.com/watch?v=k7-JJZ2jpWE

 � শভশিও ক্খার জি্য প্রচয়াজি ইন্ারচিটেহ কপ্রাচজক্টর
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যা �রচত হচব

4

এই কেিচির আচে:
 � একটি তমটিং রুম সংরক্ষণ করুে। তেতচিি করুে দয একটি ব্যততি�ি স্াে আলে দযখালে আপতে 
অংশগ্রহণকারীলেরলক ওজে করলি পালরে।

 � প্রলয়াজেীয় সরবরাহ জলিা করুে।

 � �াইিস্াই� দকাচ প্রতশক্ষলণর তেলেদে তশকা এবং এই মতডউল�র অংশগ্রহণকারীর তেলেদে তশকার পযদোল�াচো 
করুে। উভয় পুঙ্ােপুুঙ্ভালব বলুেলেে িা তেতচিি করুে।

 � িািািাতি দপৌঁোে।

 � এমেভালব দচয়ারগুত� রাখুে দযে মলে হয় আল�াচো হলব, দযমে বতৃ্াকার।

 � প্রলয়াজেীয় িে্য তলিপ চাটদে  বা দহায়াইট দবালডদে  ত�খুে (ঐতছিক)। দেখুে J
প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:

 � অংশগ্রহণকারীলের অতভবােে জাোে।

 � অংশগ্রহণকারীলের একালতে ওজে তেে।

 � আপোর �াইিস্াই� দকালচর �ল� অংশগ্রহণকারীলের দডটা দরকডদে  করুে। 

 � অংশগ্রহণকারীলের িালের ওজে সবিলধে অবতহি করুে। অেবা, িালের জে্য দসটি একটি তস্তক দোলট 
ত�লখ রাখুে। িালেরলক িালের ওলয়ট �ল� ত�লখ রাখলি ব�েু।

 � অংশগ্রহণকারীলেরলক এই মতডউল�র অংশগ্রহণকারীর তেলেদে তশকার একটি প্রতিত�তপ তেে।

 � অংশগ্রহণকারীলেরলক খাত� তিটলেস ��, িুড �� এবং কমদে পতরকল্পো প্রলয়াজে অেসুালর প্রোে করুে।

 � অংশগ্রহণকারীলেরলক িালের োমট্যা� পূরণ কলর প্রলয়াজে অেসুালর পতরধাে করলি ব�েু।

 � অংশগ্রহণকারীলের বসলি ব�েু। যখে অংশগ্রহণকারীরা গ্রুলপর অে্যলের জে্য অলপক্ষা করলেে িখে 
িালেরলক পৃষ্া 2 এর “দসশলের ম�ূ তবেয়গুত�” পযদোল�াচো করলি ব�েু।

এই কেিচির পচর:
 � যি শীঘ্র সম্ভব, এই দসশলের দোট তেে। ত�লখ তেে তক তক ভু� হলয়লে আর দকাোয় দকাোয় উন্নতি করা 
েরকার। পরবিতী দসশলের আল� আপোলক করলি হলব এমে দয দকালো কাজও ত�লখ রাখুে।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শবষয়বস্তু:
তেম্নত�তখি তবেয়বস্তুটি 60 তমতেলটর জে্য তডজাইে করা হলয়লে। অেগু্রহ কলর প্রতিটি দসশলে ওজে করার  
জে্য এবং অংশগ্রহণকারীলের সলগে পরামশদে করার জে্য অতিতরতি প্রায়ই 10 তমতেলটর অেমুতি তেে।

 � স্া�িম ও পযদোল�াচো  ........................................পৃষ্া 6  ................................ 10 তমতেট

 � উলদেশ্য ..............................................................পৃষ্া 7 ................................... 2 তমতেট

 � কীভালব সঠিক খাে্য খালবে ..................................পৃষ্া 7 ................................. 10 তমতেট

 � কীভালব স্াস্্যকর খাে্য প্রস্তুি করা যায় .................পৃষ্া 10  .............................. 10 তমতেট

 � খাে্য দ�াষ্ীসমহূ .................................................পৃষ্া 12 ............................... 13 তমতেট

 � সািল�্যর পতরকল্পো ...........................................পৃষ্া 17 ................................. 5 তমতেট

 � সারাংশ ও সমাততি ...............................................পৃষ্া 18  .............................. 10 তমতেট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►বলুি: সক�লক আবারও স্া�িম! এটি হ� Prevent T2, CDC এর 
�াইিস্াই� পতরবিদে লের কমদেসূতচর __ তমটিং।

আজ, আমরা টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রতিলরাধ করলি বা তব�তবিি করলি ভাল�া 
খালে্যর গুরুলবের কো আল�াচো করলি চল�তে।

আমালের শুরু করার আল� আসুে আমরা আল� তক আল�াচো কলরতে�াম 
দসই তবেলয় একটু কো বত�। আপোর দকালো প্রশ্ন োকল� আতম িার উত্র 
দেওয়ার দচষ্া করব।

%  যা �রচবি আল�র দসশে সংলক্ষলপ ব�েু।

 9আচলােিা �রুি: আমালের তব�ি অতধলবশে তেলয় আপোলের কী 
কী প্রশ্ন আলে?

 ►বলুি: আসুে আল� আপতে দয কমদে পতরকল্পো কলরতেল�ে দসই অেসুালর 
তকভালব কাজ হলয়লে িা সম্পলকদে  আল�াচো কতর। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভাল�াভালব হলয়লে? তক তক ভাল�াভালব হয়তে? 

 ►বলুি: আমরা আজলক যা তেলয় কো বল�তে িা তেলয় আপোর দকালো প্রশ্ন 
আলে তক।

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভাল�াভালব হলয়লে? তক তক ভাল�াভালব হয়তে?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►বলুি: ভাল�াভালব দখল� িা আপোলক সাহায্য করলি পালর টাইপ 2 
ডায়ালবটিস প্রতিলরাধ করলি অেবা তব�তবিি করলি। আজ আমরা, এই তেলয় 
আল�াচো করব:

 ■ তক কলর স্াস্্যকরভালব খাওয়া যায়

 ■ তকভালব এক স্াস্্যকর খাে্য তিতর করা যায়

 ■ প্রতিটি খালে্যর গ্রুলপর বস্তুগুত�

অবলশলে, আপতে একটি েিুে কমদে পতরকল্পো করলবে।

�ীভাচব ভাচলা খা্্য খাওয়া যায়  
(10 শমশিট) 

 ►বলুি: আপোর টাইপ 2 ডায়ালবটিলসর েঁুতক কমালোর জে্য কীভালব  
ভাল�া খাে্য খাওয়া যায় দস তবেলয় আল�াচো শুরু করা যাক। সবার প্রেলম, 
আপোলক এমে সব সামগ্রী দবলে তেলি চাইলবে দযগুত�লি কম পতরমালণ 
ক্যা�তর আলে।

 ► শজজ্াো �রুি: দকউ তক আমালক ব�ল�ে ক্যা�তর তক?

উত্তর: ক্যা�তর হ� তেতহক শততি পতরমালপর একক। আপোরা যা তকেু  
খাে বা পাে কলরে িার দেলক এটা দপলয় োলকে। আপোর শরীর ক্যা�তর 
পুতিলয় দিল� দযভালব দকালো �াতি �্যাস দপািায়।

7



8লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: Prevent T2 এর জি্য ভাচলা খাবার খাি

ক�াচের জচি্য কিাট শ� �চর স্াস্্য�রভাচব খাওয়া যায়  
 

 ►বলুি: আপতে যতে প্রতি সতিালহ এক পাউন্ড কলর ওজে কমালি চাে, 
আপোলক প্রতি সতিালহ প্রায় 3,500 ক্যা�তর কমালি হলব। 

একই সময়, আপতে এমে সব সামগ্রী বােলি চাইলবে যালি কম মাত্ায় ি্যাট 
আলে।

 ► শজজ্াো �রুি: আপতে দকে এমে সামগ্রী বােলি চাইলবে যালি কম 
মাত্ায় ি্যাট আলে?

উত্তর: ি্যাট-এ দবশী মাত্ায় ক্যা�তর আলে। িাোিা, দযসব ি্যাট ঘলরর 
উষ্ণিায় কঠিে অবস্ায় োলক দসগুত� আপোর হৃৎতপলডের ক্ষতি করলি 
পালর।

 ►বলুি: আপতে এমে সামগ্রীগুত�ও বােলি চাইলবে যালি অল্প মাত্ায়  
শকদে রা আলে।

 ► শজজ্াো �রুি: আপতে দকে এমে সামগ্রী বােলি চাইলবে যালি কম 
মাত্ায় শকদে রা আলে?

উত্তর: তমতষ্ খাবালর উচ্চ মাত্ায় ক্যা�তর োকলি পালর, যতেও দি� জািীয় 
খাবালরর মি অি উচ্চ মাত্ায় ো। (1 দটতব� চামচ সাো তচতেলি আলে  
48 ক্যা�তর। 1 দটতব� চামচ মাখলে আলে 102 ক্যা�তর।) িাোিা, তমতষ্ 
খাবারগুত�র জে্য আপোর রলতি শকদে রার পতরমাণ দবলি যায়। 

 ►বলুি: একই সময়, আপতে এমে সব সামগ্রী বােলি চাইলবে যালি দবশী 
মাত্ায় িাইবার ও পাতে/জ� আলে।

 ► শজজ্াো �রুি: িাইবার মালে কী দকউ ব�লি পারলবে কী?

উত্তর: এমে এক ধরলের কালবদোহাইলরেট দযটা আপোর শরীলরর মলধ্য তেলয় 
হজম ো হলয় পার হলয় যায়।
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ক�াচের জচি্য কিাট শ� �চর স্াস্্য�রভাচব খাওয়া যায় 

 ► শজজ্াো �রুি: এবং আপতে দকে এমে সব সামগ্রী পেন্দ করলি 
চাইলবে যালি উচ্চ মাত্ায় িাইবার এবং পাতে/জ� োকলব?

উত্তর: এগুত� ক্যা�তর ো বাতিলয় আপোর খালে্যর চাতহো পূণদে কলর দেয়।

 ►বলুি: সবদেলশলে, আপতে এমে সামগ্রীগুত� দবলে তেলি চাইলবে দযগুত�লি 
উচ্চ মাত্ায় তভটাতমে, খতেজ �বণ, এবং দপ্রাটিে আলে। 

 ► শজজ্াো �রুি: আপতে দকে এমে সামগ্রী বােলি চাইলবে যালি উচ্চ 
মাত্ায় তভটাতমে, খতেজ �বণ, এবং দপ্রাটিে আলে?

উত্তর: সুস্ োকবার জে্য আপোর শরীলরর এগুত� েরকার। আর 
আমালের মলধ্য অলেলকই এগুত� যলেষ্ মাত্ায় পাই ো। 

 ►বলুি: এবার এটালক উ�লট দেওয়া যাক।

 ► শজজ্াো �রুি: টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রতিলরাধ করার জে্য, আপতে 
দকাে তজতেসগুত� সীতমি করলি চাইলবে?

উত্তর: দসসব সামগ্রী দযগুত�লি:

 ■ক্যা�তরর, ি্যাট, তচতে দবশী

 ■িাইবার ও পাতে/জ� কম

 ■ তভটাতমে তমোলর� ও দপ্রাটিে কম
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ক�াচের জচি্য কিাট �ীভাচব স্াস্্য�র খা্্য প্রস্তুত �রা যায়  
(10 শমশিচট)

 ►বলুি: এখে এইসব ধারণালক প্রলয়াল� আো যাক। চ�েু এবালর এই 
মতডউল�র তবত�পত্গুল�ার প্রতি মলোলযা� দেওয়া যাক। অেগু্রহ কলর পৃষ্া  
3-এ োকা “একটি স্াস্্যকর খাবার” দ�খাটি দেখুে।

এই েতবলি একটা স্াস্্যকর খাবার দেখালো হলয়লে। এটা আলমতরকাে 
ডায়ালবটিস অ্যালসাতসলয়শলের তেলজর দভাজে তেলজই তিতর করুে ধারণার 
উপলর তভতত্ কলর তিতর হলয়লে। 

দযমে দেখলেে, আপতে চাইলবে:

 ■আপোর দলেলটর অলধদেকটা হ� স্াচদে তবহীে সবতজ (দযমে ব্রলকাত�, দ�টুস, 
এবং দ�া�মতরচ)

 ■আপোর দলেলটর এক-চিুেদোংশ শস্য এবং স্াচদে যুতি খাে্য (দযমে আ� ু
এবং ওটতম�)

 ■ দলেলটর বাতক এক চিুেদোংশ হ� দপ্রাটিে জািীয় খাবার (দযমে মরুত�র 
মাংস, ি্যাটহীে মাংস, এবং মাে)
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচব এ� স্াস্্য�র খা্্য ততশর �রা যায়

অংশগ্রহণকারীরা তেলেদে তশকা 
পাবার জে্য েতবগুত�লক ব্যবহার 
করলি পারলবে। প্রলি্যক খাে্য 
দ�াষ্ীলক দকব� একবারই ব্যবহার 
করা হয়।

এোিাও আপতে তেলি পালরে:

 ■অল্প পতরমালণ েগু্ধজাি খাবার (দযমে 1 কাপ সর িুল� দেওয়া েধু)

 ■অল্প পতরমাণ ি� (দযমে একটা আলপ�, অলধদেকটা ক�া, বা ½ কাপ জাম)

 ■ দকালো একটা পােীয় যালি অল্প পতরমালণ ক্যা�তর আলে বা আলেৌ দেই 
(দযমে পাতে/জ�, দিো দিা�া পাতে/জ�, বা তচতে োিা কতি)

এগুত� দলেলটর পালশ দেখালো হলয়লে।

%  যা �রচবি প্রলয়াজে অেসুালর আল�াচো করুে। 

 ►বলুি: অেগু্রহ কলর পৃষ্া 4-এ োকা “আপোর দলেট তিতরকরুে” দেখুে। 
েতবটালি একসালে দ�লব� �া�াে।

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারীলেরলক প্রতিটা �াইলে কলয়কটা সঠিক খালে্যর 
দ�াষ্ী ত�খলি সাহায্য করুে।
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ক�াচের জচি্য কিাট খা্্য কোষ্ীেমূহ  
(13 শমশিট) 

তবতভন্ন স্াচদে তবহীে সবতজলি অল্প 
পতরমালণ ক্যা�তর, ি্যাট, এবং 
শকদে রা োলক। দসগুত�লি উচ্চ 
মাত্ায় িাইবার োলক। এলের 
মলধ্য দকালো দকালোটালি প্রচুর 
পতরমালণ পাতে/জ� োলক।

তবতভন্ন স্াচদে তবহীে সবতজ যার  
মলধ্য আলে ব্রকত�, পা�ং শাক,  
এবং দ�া�মতরচ।

এই কাজটি ঐতছিক।

 ►বলুি: এখে প্রলি্যক খাে্য দ�াষ্ীর উপাোেগুত� তেলয় আল�াচো করা 
যাক। অেগু্রহ কলর পৃষ্া 5 দেলক 7-এ োকা “দবলে দে ওয়ার খাে্য” দ�খাটি 
দেখুে।

এবার শুরু করা যাক স্াচদে তবহীে সবতজ তেলয়। এগুত� “তেলজর খাবার তিতর 
করুে” এর েতবগুত�র অলধদেক এসবই দেখালো হলয়লে। দসটা হ� সবলচলয় বলিা 
তবভা�।

ঠান্ডায় জতমলয় রাখা সবতজ িাজা সবতজর মলিাই আপোর পলক্ষ ভাল�া।  
তকন্তু দকৌলটার খাবার যো সম্ভব সীতমি করার দচষ্া করুে, দযগুত�লি  
অল্প পতরমালণ তভটাতমে ও খতেজ �বণ আলে।

 9আচলােিা �রুি: তকেু স্াচদে তবহীে সবতজর উোহরণ কী হলব?

  1 �াযদে�লাপ: সবতজ দখলয় দেখুে

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারীলেরলক এক দরে খাবার মলিা টুকলরা করা 
স্াচদে তবহীে সবতজ তেে, সালে একটা দো� তেে যালি তচতে আর ি্যাট আলে, 
দযমেটা সাধারণ ি্যাটতবহীে ইলয়া�াটদে , দভেজ, এবং মশ�া তেলয় তিতর 
করা হয়।

 ►বলুি: এখালে তকেু স্াচদে তবহীে সবতজ দেওয়া আলে। এই দোল� অল্প মাত্ায় 
শকদে রা ও ি্যাট আলে।

 9আচলােিা �রুি: সবতজ আর দো� দখলি দকমে স্াে �াল�? এগুত� 
তক আপোর খালে্যর চাতহো আলেৌ পূণদে কলর তে�?
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ক�াচের জচি্য কিাট খাবাচরর গ্রুপগুশল

োো জািীয় খাে্য এবং  
স্াচদে যুতি খাবালর তবতভন্ন  
মাত্ার ক্যা�তর, ি্যাট, শকদে রা, 
এবং িাইবার আলে। আর 
দসগুত�র মলধ্য দবশীর ভাল�ই  
অ� পতরমালণ পাতে/জ� োলক।

স্াস্্যকর োো জািীয় খাে্য এবং 
স্াচদে যুতি খালে্যর মলধ্য আলে 
তবেস, বাোতম চা�, এবং যলবর 
গুঁলিা। 

এই কাজটি ঐতছিক।

 ►বলুি: এবার আসুে আমরা োো জািীয় এবং স্াচদে যুতি খাে্য তেলয় 
আল�াচো শুরু কতর। “দবলে দেওয়ার খাে্য” এর েতবগুত�র এক চিুেদোংলশ 
এসবই দেখালো হলয়লে।

দচষ্া করুে যালি আপোর শস্য জািীয় খালবর অলধদেক দযে দ�াটা শলস্যর 
হয়। দসগুত�লি উচ্চির মাত্ায় তভটাতমে, খতেজ �বণ, এবং িাইবার োলক। 

িাই দ�াটা োো জািীয় খাে্য বােুে। এোিাও এমে োো জািীয় খাবার 
বােুে যালি অল্প মাত্ায় ি্যাট এবং শকদে রা োলক।

 9আচলােিা �রুি: তকেু স্াস্্যকর োো জািীয় এবং স্াচদে যুতি 
খাবালরর উোহরণ কী? 

  1 �াযদে�লাপ: োো জািীয় খাে্য দখলয় দেখুে

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারীলেরলক এক দরে দবক করা অল্প �বণযুতি 
ভুট্ার তচলি আর সা�সা দখলি তেে।

 ►বলুি: এই তচপগুত�লক দবক করা হলয়লে, যালি এলি অল্প পতরমালণ 
ি্যাট োলক।

 9আচলােিা �রুি: তচলি আর সা�সা দখলি দকমে �া��? এগুত� তক 
আপোর খালে্যর চাতহো আলেৌ পূণদে কলর তে�? 
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ক�াচের জচি্য কিাট খাবাচরর গ্রুপগুশল 

দপ্রাটিে জািীয় খাে্যগুত�লি উচ্চ 
মাত্ায় দপ্রাটিে আলে। এগুত�র 
ক্যা�তরর মাত্া তবতভন্ন রকলমর 
হয়। এবং এগুত�লি শকদে রার মাত্া 
অল্প। িলব এগুত�লি িাইবার এবং 
পাতে/জ� অল্প মাত্ায় আলে।

স্াস্্যকর দপ্রাটিে জািীয় খাবালরর 
মলধ্য আলে চামিা োিালো 
মরুত�, ি্যাটহীে মাংস, এবং মাে।

েগু্ধ জািীয় খাবারগুত�লি তবতভন্ন 
মাত্ায় ক্যা�তর এবং পাতে/জ� 
োলক। এগুত� আপোলক তভটাতমে, 
খতেজ �বণ, এবং দপ্রাটিে দেয়। 
তকন্তু এগুত�লি িাইবালরর 
পতরমাণ অল্প।

স্াস্্যকর েগু্ধ জািীয় খাবালরর 
মলধ্য আলে 1 কাপ সর িুল� 
দেওয়া েধু বা 6 আউন্স সাধারণ 
ি্যাটতবহীে ইলয়া�াটদে ।

 ►বলুি: এবার শুরু করা যাক দপ্রাটিে জািীয় খাবালরর তবেলয়। ‘তেলজর 
খাবার তিতর করুে’ এর েতবগুত�র এক চিুেদোংলশ এসবই দেখালো হলয়লে।

এমে দকালো মাংস পেন্দ করুে দযে িালি ি্যালটর পতরমাণ অল্প োলক। 
আপতে তডলমর কুসুম কিটা পতরমালণ োকলব দসটালকও সীতমি করলি চাইলি 
পালরে —এগুত�লিই সবলচলয় দবশী পতরমালণ ি্যাট োলক। সুিরাং তডলমর 
সাো অংশ অলপক্ষাকৃি ভাল�া পেন্দ।

 9আচলােিা �রুি: তকেু স্াস্্যকর দপ্রাটিে জািীয় খালে্যর উোহরণ কী?

 ►বলুি: এবার শুরু করা যাক েগু্ধ জািীয় খাবালরর তবেলয়। আপতে অল্প 
মাত্ায় েগু্ধ জািীয় খাবার খাওয়ার সময় দখলি পালরে। এমে ধরলের েগু্ধ 
জািীয় খাে্য তেবদোচে করুে দযটালি শকদে রা এবং ি্যালটর পতরমাণ কম।

 9আচলােিা �রুি: তকেু স্াস্্যকর েগু্ধ জািীয় খালে্যর তবকল্পগুত� কী?
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ক�াচের জচি্য কিাট খাবাচরর গ্রুপগুশল

ি� দবশ অল্প ক্যা�তরযুতি খাে্য। 
এটা আপোলক তভটাতমে এবং 
খতেজ �বণ দেয়। এলি প্রচুর 
পতরমালণ িাইবার এবং পাতে/জ� 
আলে। তকন্তু এলি সবতজর 
িু�োয় দবশী শকদে রা োলক। 

স্াস্্যকর ি� জািীয় খালে্যর 
তবকল্প হ� একটা আলপ�, অলধদেক 
ক�া, বা ½ কাপ জাম।

এই কাজটি ঐতছিক।

পােীয়গুত�লি পাতের/জল�র  
মাত্া দবশী োলক। এগুত�লি 
তবতভন্ন মাত্ায় ক্যা�তর, দপ্রাটিে, 
তভটাতমে, খতেজ �বণ,  
এবং শকদে রা োলক। এগুত�লি 
দবশীরভা� দক্ষলত্ অল্প িাইবার 
োলক।

 ►বলুি: এবার আল�াচো শুরু করা যাক ি� তেলয়। আপতে অল্প মাত্ায় 
ি� জািীয় খাে্য খাবার সময় দখলি পালরে।

আপোর পলক্ষ ঠান্ডায় জমালো ি� িাজা িল�র মলিাই ভাল�া। তকন্তু 
দকৌলটার তমতষ্ ি�, শুকলো ি�, এবং িল�র রস খাওয়া সীতমি করার দচষ্া 
করুে। এগুত�লি উচ্চ মাত্ায় শকদে রা োলক। িাোিা, িল�র রলস খুব অল্প 
িাইবার োলক, িাই এটা আপোর খালে্যর চাতহো দিমে ভালব দমটায় ো 
দযমে দ�াটা ি� করলি পালর।

 9 আচলােিা �রুি: তকেু স্াস্্যকর িল�র জািীয় খালে্যর তবকল্পগুত� কী?

  1 �াযদে�লাপ: ি� দখলয় দেখুে

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারীলেরলক এক দরে এক কামলি খাবার মলিা 
টুকলরা করা ি� তেে সালে একটা দো� তেে যালি অল্প তচতে আর ি্যাট আলে, 
দযমেটা সাধারণ ি্যাটতবহীে ইলয়া�াটদে ।

 ►বলুি: এই দোল� অল্প মাত্ায় শকদে রা ও ি্যাট আলে।

 9আচলােিা �রুি: দো�সহ ি� দখলি দকমে স্াে �া��? এগুত� তক 
আপোর খালে্যর চাতহো আলেৌ পূণদে কলর তে�?

 ►বলুি: এবার শুরু করা যাক পােীয় সংক্াতে আল�াচোয়। আপতে খাবার 
সময় এমে দকালো পােীয় দখলি পালরে দযটালি অল্প ক্যা�তর আলে বা 
ক্যা�তরতবহীে। এমে ধরলের পােীলয়র তবকল্প বােুে যালি অল্প মাত্ায় ি্যাট 
ও শকদে রা আলে।
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ক�াচের জচি্য কিাট খাবাচরর গ্রুপগুশল

স্াস্্যকর পােীয়গুত�র মলধ্য আলে 
পাতে/জ�, দিো দিা�া পাতে/জ�, 
এবং তচতে োিা কতি।

তমতষ্ এবং ি্যাট জািীয় খাবালর 
উচ্চ মাত্ায় ক্যা�তর আলে।  
এলের দবশীরভাল�ই অল্প মাত্ায় 
তভটাতমে, খতেজ �বণ, এবং 
দপ্রাটিে আলে। এবং প্রায়ই এলি 
অল্প মাত্ায় িাইবার োলক। 
িাোিা, তমতষ্ খাবালর উচ্চ মাত্ায় 
শকদে রা োলক।

তমতষ্ খাে্যগুত�র মলধ্য আলে 
ক্যাতন্ড, কুতকস, এবং তচতে।

ি্যাট জািীয় খালে্যর অতেভুদে তি হ� 
শুকলরর ি্যাট, শুকলো শুকলরর 
মাংস, এবং ি্যাট-ভরতি তচজ।

এই কাজটি ঐতছিক। যতে আপতে 
চাে, িাহল� অংশগ্রহণকারীলের 
ত�ঙ্কটি তেে যালি িাঁরা তভতডওটি 
ঘলরই দেখলি পালরে। পলরর 
তেলকর একটা দসশলে কীভালব 
দকোকাটা করলি হলব এবং 
স্াস্্যকর খাবার তিতর করা যালব 
দস তবেলয় আল�াচো করা হলব।

 9আচলােিা �রুি: তকেু স্াস্্যকর পােীয়র উোহরণ কী?

 ►বলুি: আসুে এখে আমরা পৃষ্া 8-এ োকা “সীতমি করার খাে্য” দেতখ। 
তমতষ্ আর ি্যাটযুতি খাবার আপোর পলক্ষ খারাপ, িাই দসগুত� দবশী পতরমালণ 
খালবে ো।

 9আচলােিা �রুি: তকেু তমতষ্ খাবালরর উোহরণ কী? আর তকেু ি্যাট 
জািীয় খাবালরর উোহরণ কী?

  1 �াযদে�লাপ: তভতডও

%  যা �রচবি একটা 2½-তমতেলটর তভতডও “Healthy Can Be Tasty 
(স্াস্্যকর খাবার সুস্াে ুহলি পালর)” দেখাে।

 9আচলােিা �রুি: আপোর পেন্দসই তকেু স্াস্্যকর খাবালরর 
উোহরণ কী?
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ক�াচের জচি্য কিাট োফচল্যর পশর�ল্পিা
(5 শমশিট)

 ►বলুি: অেগু্রহ কলর আপোর কমদে পতরকল্পোর জােদো� দেখুে। পলরর 
কলয়ক তমতেট একটি েিুে কমদে পতরকল্পো কলর দেতখ।

আমালের আল�র দসশে দেলক তক কাজ করল�া এবং দকােটি করল�া ো িা 
মলে রাখলি হলব। এমে দকাে পতরবিদে ে আলে তক যা আপতে করলি চাে?

এোিাও মাোয় রাখুে দয আজলক ভাল�া খাে্য তবেলয় আমরা কী কী 
আল�াচো কলরতে।

পতরকল্পো করার সময় মলে রাখুে দয িা পা�ে করলি হলব:

 ■ বাস্তবধমতী

 ■ সম্পােেলযা�্য

 ■ তেতেদেষ্

 ■ েমেীয়

মলে রাখলবে আচরলণর তেকগুত�র উপর দবতশ কলর �ক্ষ্য রাখলি হলব। এবং 
আেলন্দ োকলি দচষ্া করুে!

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারীলেরলক িালের কমদে পতরকল্পো করার জে্য 
কলয়ক তমতেট তেে।
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ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশতি  
(10 শমশিট)

এই আল�াচোটা ঐতছিক।

বাসায় দযসব তজতেস দচষ্া করলবে:

 ■আপোর দলেট তিতর করুে

 ■ তকভালব চ্যাল�ঞ্জগুত� সাম�ালবে

 ■কমদে পতরকল্পো

 ►বলিু: অেগু্রহ কলর পৃষ্া 4-এ োকা “আপোর দলেট তিতর করুে” দেখুে, 
দযটা আমরা এর আল�ই তচতনিি কলরতে। আতম চাই দযে আপোরা এটা বাসালি 
ত�লয় দশে কলরে। আপতে দয সামগ্রীগুত� পেন্দ কলরে দসগুত�লক িাত�কাবদ্ধ 
কলর একটা স্াস্্যকর খাবার তিতর করুে। আপতে ধারণা পাবার জে্য পৃষ্া 5 
দেলক 7-এ োকা “দবলে দেওয়ার খাে্য” দ�খাটা ব্যবহার করলি পালরে।

ভাল�া খাে্য খাওয়া চ্যাল�তঞ্জং কাজ হলি পালর। অেগু্রহ কলর পৃষ্া 9 দেলক 
10-এ োকা “তকভালব চ্যাল�ঞ্জগুত� সাম�ালবে” দ�খাটা পিুে। এখালে  
তকেু সাধারণ চ্যাল�লঞ্জর উোহরণ দেখালো আলে এবং দসগুত�লক কীভালব 
দমাকাতব�া করলি হয় িার উপায় দেওয়া আলে। “কাটিলয় ওঠার অে্যাে্য 
উপায়” ক�ালম আপোর তেলজর আইতডয়া ত�খুে। আপতে দযসব আইতডয়া 
দচষ্া কলরলেে দসগুত�লি টিক তেে।

 9আচলােিা �রুি: ভাল�া খালে্যর ব্যাপালর আপোর কালে দকােটা 
চ্যাল�তঞ্জং মলে হলয়লে?

 ►বলিু: আমরা আমালের তমটিংলয়র দশলে এলস দপৌঁলেতে। আজলক, আমরা 
আল�াচো কলরতে দয কীভালব ভাল�া দখল� দসটা আপোলক টাইপ 2 ডায়ালবটিস 
প্রতিলরাধ করলি বা তব�তবিি করলি সাহায্য করলি পালর। আমরা কো ব��াম:

 ■ তক কলর স্াস্্যকরভালব খাওয়া যায়

 ■ তকভালব এক স্াস্্যকর খাে্য তিতর করা যায়

 ■ প্রতিটি খালে্যর গ্রুলপর বস্তুগুত�

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজলক যা তেলয় কো বল�তে িা তেলয় 
আপোর দকালো প্রশ্ন আলে তক?

 ►বলুি: পলরর বার আমরা আপোর কমদে পতরকল্পো ও আপতে বাসায় দযসব 
তজতেস দচষ্া কলরলেে দসই তবেলয় কো ব�ব। এোিা আমরা __ সম্পলকদে  
আল�াচো করব।

এই দসশলে আসার জে্য ধে্যবাে। পলরর দসশলে আপোর অংশগ্রহণকারীর 
দোটবকু আেলি ভু�লবে ো।

শমটিং মলুতুশব �রা হচলা।
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আপিার খাবাচর িজর রাখুি
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আপিার খাবাচর িজর রাখুি

কেিচির মলূ শবষয়গুশল
নজরদারর, বা আত্ম-সংযম রাখলে, সসটা টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্ররিলরাধ করলি বা রবেরবিি করলি 
সাহায্য কলর। এই মরডউলে রবস্াররি রনলদদে রিকা সদওয়া হলয়লে সয কীভালব খালদ্যর উপলর নজর 
রাখলি হলব।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই সসিলনর সিলে, অংিগ্রহণকারীরা এগুলো করলি পারলব:

 ► িালদর খালদ্যর উপলর নজরদারর করার উলদেি্যসমহূ রিরনিি করলি পারলব

 ► খাদ্যর উপলর কীভালব ট্্যারকং করা যালব সসটা ব্যাখ্যা করলি পারলব

 ► পুরটি রবেয়ক িল্্যর সেলবেগুরে কীভালব ব্যবহার করলি হলব সসটা ব্যাখ্যা করলি পারলব
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচব:
 � আপনার অংিগ্রহণকারীর সনাটবকু

 � এই মরডউলের জন্য অংিগ্রহণকারীর রনলদদে রিকা 
(প্রলি্যক অংিগ্রহণকারী এবং আপনার জন্য একটি 
প্ররিরেরপ)

 � খারে রিটলনস েগ, প্রলয়াজনমি

 � খারে িুড েগ, প্রলয়াজনমি

 � খারে কমদে পররকল্পনা, প্রলয়াজনমি

 � োইিস্াইে সকালির েগ 

 � নালমর ট্যাগ, প্রলয়াজনমি

 � অংিগ্রহণকারীলদর ওজন মাপার সকেে  
(সমস্ সসিলনর জন্য একই)

 � হািঘরি বা ঘরি

 � কেম

 � শু�চিা এবং তরল পশরমাচপর �াপেমহূ

 � পশরমাচপর োমেেমূহ

 � রান্াঘচরর ককেল  
এবং পাত্র

 � শেিাবা্াচমর মাখি

 � খা্্যিচে্যর বাক্স

 � ফচলর রচের কবাতল

ঐশছি�:

 � রলিপ িাটদে , ইলজে বা সটপ এবং মাকদে ার বা সহায়াইট 
সবাডদে , সহায়াইট সবাডদে  মাকদে ার ও ইলরজার 

 � শপং-পং বল

 � ছক্া

 � তাচের �াচ দ্ে র ক্�

 � গলফ বল

 � কেশিে বল

 � কবেবল

 � �শপিউোচরর মাউে

 � CD

 � পশুটি েংক্ান্ত তথ্যর কলচবলেমহূ
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যা �রচত হচব

4

এই কেিচির আচগ:
 � একটি রমটিং রুম সংরক্ষণ করুন। রনরচিি করুন সয একটি ব্যরতিগি স্ান আলে সযখালন আপরন 
অংিগ্রহণকারীলদরলক ওজন করলি পালরন।

 � প্রলয়াজনীয় সরবরাহ জলিা করুন। 

 � োইিস্াইে সকাি প্ররিক্ষলণর রনলদদে রিকা এবং এই মরডউলের অংিগ্রহণকারীর রনলদদে রিকার পযদোলোিনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভালব বলুেলেন িা রনরচিি করুন।

 � িািািারি সপৌঁোন।

 � এমনভালব সিয়ারগুরে রাখুন সযন মলন হয় আলোিনা হলব, সযমন বতৃ্াকার।

 � প্রলয়াজনীয় ি্্য রলিপ িাটদে  বা সহায়াইট সবালডদে  রেখুন (ঐরছিক)। সদখুন J
প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:

 � অংিগ্রহণকারীলদর অরভবাদন জানান।

 � অংিগ্রহণকারীলদর একালতে ওজন রনন।

 � আপনার োইিস্াইে সকালির েলগ অংিগ্রহণকারীলদর সডটা সরকডদে  করুন।

 � অংিগ্রহণকারীলদর িালদর ওজন সবিলধে অবরহি করুন। অ্বা, িালদর জন্য সসটি একটি রস্রক 
সনালট রেলখ রাখুন। িালদরলক িালদর ওলয়ট েলগ রেলখ রাখলি বেনু।

 � অংিগ্রহণকারীলদরলক এই মরডউলের অংিগ্রহণকারীর রনলদদে রিকার একটি প্ররিরেরপ রদন।

 � অংিগ্রহণকারীলদরলক খারে রিটলনস েগ, িুড েগ এবং কমদে পররকল্পনা প্রলয়াজন অনসুালর প্রদান 
করুন।

 � অংিগ্রহণকারীলদরলক িালদর নামট্যাগ পূরণ কলর প্রলয়াজন অনসুালর পররধান করলি বেনু।

 � অংিগ্রহণকারীলদর বসলি বেনু। যখন অংিগ্রহণকারীরা গ্রুলপর অন্যলদর জন্য অলপক্ষা করলেন 
িখন িালদরলক পৃষ্া 2 এর “সসিলনর মেূ রবেয়গুরে” পযদোলোিনা করলি বেনু।

এই কেিচির পচর:
 � যি িীঘ্র সম্ভব, এই সসিলনর সনাট রনন। রেলখ রনন রক রক ভুে হলয়লে আর সকা্ায় সকা্ায় উন্নরি 
করা দরকার। পরবিতী সসিলনর আলগ আপনালক করলি হলব এমন সয সকালনা কাজও রেলখ রাখুন।
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মশ্উচলর রূপচরখা

5

কেিচির শবষয়বস্তু:
রনম্নরেরখি রবেয়বস্তুটি 60 রমরনলটর জন্য রডজাইন করা হলয়লে। অনগু্রহ কলর প্ররিটি সসিলন ওজন করার  
জন্য এবং অংিগ্রহণকারীলদর সলগে পরামিদে করার জন্য অরিররতি প্রায়ই 10 রমরনলটর অনমুরি রদন।

 � স্াগিম ও পযদোলোিনা  ........................................পৃষ্া 6  ................................ 10 রমরনট

 � উলদেি্য ..............................................................পৃষ্া 7 ................................... 2 রমরনট

 � ট্্যারকং করার উলদেি্য .........................................পৃষ্া 7 ................................. 10 রমরনট

 � রকভালব আপনার খাবার ট্্যাক করলবন .................পৃষ্া 9 ................................. 13 রমরনট

 � আপনার খালদ্যর উপলর কীভালব  
নজরদারী করলবন ..............................................পৃষ্া 12  .............................. 10 রমরনট

 � সািলে্যর পররকল্পনা ...........................................পৃষ্া 13  ................................ 5 রমরনট

 � সারাংি ও সমারতি ...............................................পৃষ্া 14 ............................... 10 রমরনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাে স্াগতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিে)

 ►বলুি: সকেলক আবারও স্াগিম! এটি হে Prevent T2, CDC এর 
োইিস্াইে পররবিদে লনর কমদেসূরির __ রমটিং।

আজলক, টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্ররিলরাধ বা রবেরবিি করার জন্য আমরা 
খালদ্যর উপলর ট্্যারকং করার রবেলয় আলোিনা করলি িলেরে।

আমালদর শুরু করার আলগ আসুন আমরা আলগ রক আলোিনা কলররেোম 
সসই রবেলয় একটু ক্া বরে। আপনার সকালনা প্রশ্ন ্াকলে আরম িার উত্র 
সদওয়ার সিটিা করব।

%  যা �রচবি আলগর সসিন সংলক্ষলপ বেনু।

 9আচলােিা �রুি: আমালদর রবগি অরধলবিন রনলয় আপনালদর কী 
কী প্রশ্ন আলে?

 ►বলুি: আসুন আলগ আপরন সয কমদে পররকল্পনা কলররেলেন সসই অনসুালর 
রকভালব কাজ হলয়লে িা সম্পলকদে  আলোিনা করর। 

 9 আচলােিা �রুি: রক রক ভালোভালব হলয়লে? রক রক ভালোভালব হয়রন?

 ►বলুি: আসুন আলগ আপরন সয কমদে পররকল্পনা কলররেলেন সসই অনসুালর 
রকভালব কাজ হলয়লে িা সম্পলকদে  আলোিনা করর। 

 9 আচলােিা �রুি: রক রক ভালোভালব হলয়লে? রক রক ভালোভালব হয়রন? 
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ক�াচের জচি্য কিাে উচদেি্য
(2 শমশিে)

 ►বলুি: প্ররিরদন রনলজর খালদ্যর উপলর নজরদারী করলি পারলে সসটা 
আপনালক টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্ররিলরাধ করলি বা রবেরবিি করলি সাহায্য 
করলি পালর। আজ আমরা, এই রনলয় আলোিনা করব:

 ■ ট্্যারকং করার উলদেি্য

 ■ রকভালব আপনার খাবার ট্্যাক করলবন

 ■আপনার খালদ্যর সেলবেগুরের অ দ্ে কীভালব বেুলবন

আপরনও আপনার খাবার ট্্যারকং করার একটা সুলযাগ পালবন।

অবলিলে, আপরন একটি নিুন কমদে পররকল্পনা করলবন।

এই ট্্যাশ�ং �রার উচদেি্য  
(10 শমশিে) 

 ►বলুি: আমরা এবার ট্্যারকং করার উলদেি্য রনলয় আলোিনা করা শুরু 
করব। আসুন একটি উদাহরণ সদখা যাক। অনগু্রহ কলর এই মরডউলের 
রবরেপলরের পৃষ্া 3 ও 4 উলটে “স্যারলির কারহনী” সদখুন। 

%  যা �রচবি গল্পটার প্র্ম অনলুছিদটি পিুন (বা কাউলক রদলয় পরিলয় 
শুননু)। িারপর স্যারে যা সপলয়লে বলে ভাবলে আর স্যারে সরি্যই যা সপলয়লে 
িার মলধ্য সয পা দ্েক্য আলে সসটা রনলয় আলোিনা করুন। 

 ► শজজ্াো �রুি: স্যারে সসরদন কি ক্যােরর সখলয়লে বলে সস মলন করলে?

উত্তর: 1,325 ক্যােরর

7
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ক�াচের জচি্য কিাে ট্্যাশ�ং �রার উচদেি্য  
 

2,295 – 1,325 = 970

 ► শজজ্াো �রুি: ক্যােরর মালন কী?

উত্তর: এক ধরলনর িরতির পররমাপ। এগুরে আমরা যা খাই বা পান করর 
িার স্লক পাই।

 ► শজজ্াো �রুি: স্যারলি সসই রদন আসলে কি ক্যােরর সখলয়রেে?

উত্তর: 2,295 ক্যােরর

 ► শজজ্াো �রুি: সস রনলজ কি ক্যােরর সখলয়লে বলে মলন করলে আর সস 
আসলে যিটা সখলয়লে িার মলধ্য কিটা পা দ্েক্য আলে?

উত্তর: 970 ক্যােরর

 ► শজজ্াো �রুি: সুিরাং আপরন সকন মলন করলেন সয িার সকালনা 
মারোয় ওজন কলমরন?

উত্তর: স্যারলি এটার উপলর নজরদারী কলররন সয সস সঠিক ভালব কী, 
কখন, বা কিটা, সখলয়লে বা পান কলরলে। িেি, সস যিটা মলন করলে  
সস িার সিলয় সবিী ক্যােরর সখলয়লে।

 ► শজজ্াো �রুি: িাহলে আপনার খালদ্যর উপলর প্ররিরদন ট্্যারকং করার 
উলদেি্য কী?

উত্তর: এটা আপনালক আপনার েয়-মালসর ওজলনর সয েলক্ষ্য সসখালন 
সপৌঁোলি সাহায্য করলব।

 ►বলুি: আর, অবি্যই, ওজন কমালি পারলে সসটা আপনার টাইপ 2 
ডায়ালবটিস হবার েঁুরক কমালি সাহায্য কলর।
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ক�াচের জচি্য কিাে শ�ভাচব আপিার খাবার ট্্যা� �রচবি  
(13 শমশিে)

রান্নাঘলরর সকেেটি সকালনা 
সামগ্রীর ওজন মাপার জন্য 
ব্যবহৃি হয়। অন্যান্য 
সরঞ্ামগুরে ব্যবহার করা হয় 
সকালনা সামগ্রীলক িার আয়িন 
রদলয় মাপার জন্য—এটা কিটা 
স্ান অরধকার করলে। 

 ►বলুি: আমরা আলোিনা কলররে সকন প্ররিরদন আপনার খালদ্যর উপলর 
ট্্যারকং করাটা গুরুত্বপূণদে। এখন আমরা সবাই আলোিনা করব সয কীভালব 
এটা করলি হয়।

আসুন আলোিনা করর সয কীভালব ট্্যারকং করা যায় সয আপরন কী খালছিন, 
আর সসটা কখন খালছিন। অনগু্রহ কলর আপনার খালদ্যর েগ সদখুন। 

%  যা �রচবি সংলক্ষলপ িুড েগ পযদোলোিনা করুন। একজনলক সস্ছিায় 
অরভজ্ঞিা ভাগ কলর রনলি বেনু সয িারা কী সখলয়লে (খাদ্য সামগ্রী), এবং 
সসটা কখন সখলয়লে (সময়)। এই সব ি্্য কীভালব িুড েগ-এ রেখলি হয় 
সসটা ব্যাখ্যা করুন। প্রলয়াজন মলিা প্রলশ্নর উত্র রদন।

 ►বলুি: আমরা ট্্যারকং করার রবেলয় আলোিনা কলররে সয কী সখলয়লেন, 
এবং সসটা কখন সখলয়লেন। এবার আসুন আলোিনা করর সয আপরন কিটা 
সখলয়লেন সসটার উপর কীভালব ট্্যারকং করা যায়।

  1 �াযদে�লাপ: খাদ্য পররমাপ করা

%  যা �রচবি শুকলনা এবং িরে পররমালপর কাপগুরে, পররমালপর 
িামিগুরে, এবং একটা রান্নাঘলরর সকেে অপরলক বারিলয় রদন। 
অংিগ্রহণকারীলদর বলে রদন সয প্রলি্যক সামগ্রীলক কী বো হয়।

 ►বলুি: এখালন এমন রকেু সামগ্রী আলে যা ব্যবহার কলর আপরন সবর 
করলি পারলবন সয আপরন কিটা পররমাণ সখলয়লেন। 

একবার পররলবিলন পররমাপ করা অভ্যাস করা যাক। একবার পররলবিন 
করার পররমাপ সটরবে িামলির রভরত্লি সদওয়া সযলি পালর। উদাহরণ স্রূপ, 
এই রিনাবাদালমর মাখন একবার পররলবিন করার মালন হে 2 সটরবে িামি 
পররমাণ।

%  যা �রচবি রিনাবাদালমর মাখলনর একটা জার িুলে ধরুন।

 ►বলুি: আপনার কালে যরদ সটরবে িামিটা ্ালক িাহলে অনগু্রহ কলর 
এরগলয় আসুন আর 2 সটরবে িামি রিনাবাদালমর মাখন মাপুন।
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ক�াচের জচি্য কিাে শ�ভাচব আপিার খাবার ট্্যা� �রচবি

দানািস্য ওজন করলি হলে, 
অংিগ্রহণকারীরা রনম্নরেরখি 
ধাপগুরে অনসুরণ করলবন:

1. পারেটি সকেলের উপলর রাখুন।

2. পালরের ওজন বারিে করার জন্য 
“পাসান” বা “tare” সবািাম 
টিপুন। 

3. দানািস্যটা পারেটিলি ঢােনু।

%  যা �রচবি প্রলয়াজন মলিা সাহায্য করুন। কী করলি হলব সসটা বেলি 
্াকুন। এটা রনরচিি করুন সযন পররমাপ রনখুিঁ হয়। 

রনম্নরেরখি সক্ষলরেও এই ধাপগুরের পুনরাবরৃত্ করুন:

 ■½ কাপ রসররয়াে 

 ■ 8 আউন্স িলের রস 

 ■ 27 গ্রাম দানািস্য 

 ►বলুি: আপরন খুব ভালো ভালব পররমাপ কলরলেন! সবলিলয় রনখুিঁ ভালব 
পররমাপ করার উপায় হে এইসব সামগ্রীগুরে ব্যবহার করা। রকন্তু আপরন 
এগুরে ব্যবহার করার মলিা সময় সবদেদা নাও সপলি পালরন। িাই সিালখর 
মালপ পররলবিন করার পররমাপও রিলখ সনওয়া ভালো।

%  যা �রচবি অংিগ্রহণকারীলদর রবরেপলরে ্াকা “প্ররিরদলনর রজরনস  
ও পররলবিলনর পররমাণ” (পৃষ্া 6) এবং “হাি এবং পররলবিলনর মাপ”  
(পৃষ্া 7) পিলি সুপাররি করুন। অ্বা একই সাল্ সসগুরের রদলক সদখুন। 
যরদ িান, রবরেপরেটিলি িারেকাবদ্ধ করা উলদেি্যগুরে উপরস্ি করুন। 
অংিগ্রহণকারীলদরলক হালির মালপ িালদর এক বার পররলবিলনর পররমাণ 
কিটা সসটা জানার অভ্যাস করলি সাহায্য করুন। 
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আপনার খাদ্যাভ্যাস রেরপবদ্ধ  
করার উপায়গুরে রনম্নরূপ: 

 ■স্াইরাে সনাটবই 

 ■ স্রেডিীট 

 ■স্াটদে  সিালনর অ্যাপস্ 

 ■কমু্পটার অ্যাপ 

 ■কন্ঠস্র সরকরডদে ং করা 

 ■আপনার খাবালরর েরব

 ►বলুি: একবার আপরন যরদ জানলি পালরন সয আপরন কিটা খান, িাহলে 
আপরন সসটা রেরপবদ্ধ কলর রাখলি পারলবন। অনগু্রহ কলর আবার আপনার 
খালদ্যর েগ সদখুন।

%  যা �রচবি েলগর মলধ্য কীভালব রেখলি হলব সসটা ব্যাখ্যা করুন সয 
আপরন কিটা (পররমাণ) খাদ্য খান। িারা এই পররমাণ আয়িন, ওজন, বা 
টুকলরার সংখ্যা (সযমন একটা মাোরর আকালরর আলপে) রহসালব রেরপবদ্ধ 
করলি পালরন।

 9আচলােিা �রুি: আপনার েগ োিা, আরও কলয়কটা উপায় সযভালব 
রেরপবদ্ধ করা যালব সয আপরন কিটা খালছিন?

 ►বলুি: যরদও, সিে পযদেতে, আপরন এইসব রবস্াররি ি্্য আপনার িুড 
েগ-এ রেখলি িাইলবন।
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ক�াচের জচি্য কিাে ফু্ কলচবচলর অথদে বঝুুি  
(10 শমশিে)

িিকরা দদরনক মেূ্যসমহূ স্লক 
জানা যায় সয আপনার দদরনক 
পুরটির িারহদার কিটা একবার 
পররলবিন করলি পাওয়া যায়। 
এগুরে প্ররিরদন 2,000 ক্যােরর 
খালদ্যর রভরত্লি দিরর করা  
হলয়লে। আপরন যরদ দদরনক  
2,000 ক্যােররর সিলয় সবিী বা  
কম খান, িাহলে আপনার িিকরা 
দদরনক মেূ্যসমহূ আোদা হলব।

পুরটি সংক্াতে ি্্য কী উপালয়  
রনণতীি হয় সসগুরে হে:

 ■কমু্পটার অ্যাপ 

 ■স্াটদে  সিালনর অ্যাপস্ 

 ■ ওলয়বসাইট 

এই কাজটি ঐরছিক।

 ►বলুি: এখন আপরন সযলহিু কীভালব একবালর পররলবিন করলে িার 
পররমাণ কিটা সজলন সগলেন, িাই আপরন এই সম্পলকদে  সমস্ রকলমর কাযদেকর 
ি্্য রনণদেয় করলি পারলবন। অনগু্রহ কলর “িুড সেলবলের অ দ্ে বেুুন” সেখাটি 
সদখুন পৃষ্া 8 স্লক 10 -এ।

%  যা �রচবি রবরেপরেটির সংরক্ষতি পযদোলোিনা করুন। পররলবিলনর 
পররমালণর রবভালগর রদলক রবলিে মলনালযাগ রদন। 

 ►বলুি: িাহলে সদখলি পালছিন সয খালদ্যর সেলবেগুরে সকন এি কাযদেকর।

 9আচলােিা �রুি: সেলবেগুরে পিা োিাও, আপরন কীভালব রনণদেয় 
করলবন সয আপনার খালদ্যর পুরটি ি্্যগুরে কী?

  1 �াযদে�লাপ: খাদ্য সেলবেগুরে পিা

 ►বলুি: আসুন আমরা আরও রকেু খাদ্য সেলবেগুরে পিা অভ্যাস করর।

%  যা �রচবি অংিগ্রহণকারীলদর সভলগে রনন সোট সোট দলে। আপরন 
সযসব সেলবে রনলয় এলসলেন সসগুরের পুরটি ি্্যগুরের সেলবেগুরে পলি 
অভ্যাস করলি রদন। প্রলয়াজন মলিা সাহায্য করুন। 
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ক�াচের জচি্য কিাে োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিে)

 ►বলুি: অনগু্রহ কলর আপনার কমদে পররকল্পনার জানদোে সদখুন। পলরর 
কলয়ক রমরনট একটি নিুন কমদে পররকল্পনা কলর সদরখ।

আমালদর আলগর সসিন স্লক রক কাজ করলো এবং সকানটি করলো না িা 
মলন রাখলি হলব। এমন সকান পররবিদে ন আলে রক যা আপরন করলি িান?

এটাও মা্ায় রাখুন সয আমরা আজলক আপনার খাদ্যর উপলর ট্্যারকং করার 
রবেলয় আলোিনা কলররে।

পররকল্পনা করার সময় মলন রাখুন সয িা পােন করলি হলব:

 ■ বাস্বধমতী

 ■ সম্পাদনলযাগ্য

 ■ রনরদদেটি

 ■ নমনীয়

মলন রাখলবন আিরলণর রদকগুরের উপর সবরি কলর েক্ষ্য রাখলি হলব। এবং 
আনলদে ্াকলি সিটিা করুন!

%  যা �রচবি অংিগ্রহণকারীলদরলক িালদর কমদে পররকল্পনা করার জন্য 
কলয়ক রমরনট রদন।
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ক�াচের জচি্য কিাে োরাংি ও েমাশতি  
(10 শমশিে)

বাসায় সযসব রজরনস সিটিা করলবন:

 ■ খাবালরর েগ

 ■ রকভালব ি্যালেঞ্গুরে সামোলবন

 ■কমদে পররকল্পনা

এই আলোিনা ঐরছিক।

 ►বলুি: অনগু্রহ কলর আবার আপনার খালদ্যর েগ সদখুন। আরম আপরন কী 
এবং কখন খান িা জানলি ট্্যারকং শুরু করলি িাইব। একবার অভ্যাস হলয় 
সগলে, আপরন নজরদারী করলি অভ্যস্ হলয় যালব সয আপরন কিটা খান। 
আমরা ক্যােরর সম্পলকদে  ট্্যারকং শুরু করব পরবিতী সসিলন।

আমালক আপনার িুড েগ সদখালনার দরকার সনই। রকন্তু আরম প্রবেভালব 
সুপাররি করব সযন আপরন প্রলি্যক রদন নজরদারী কলরন। এটা আপনালক 
আপনার ওজলনর েক্ষ্যমারো অজদে লন সপৌঁোলি সাহায্য করলব এবং আপনার 
টাইপ 2 ডায়ালবটিস হবার েঁুরক করমলয় সদলব। কী কী উপালয় ট্্যারকং যায় িা 
স্রণ কররলয় সদবার জন্য, পৃষ্া 5-এ ্াকা “রকভালব আপনার খাবার ট্্যাক 
করলবন” সেখাটা সদখুন। 

%  যা �রচবি প্রলয়াজন মলিা প্রলশ্নর উত্র রদন।

 ►বলুি: আপনার খালদ্যর উপলর ট্্যারকং করা এক ি্যালেঞ্ হলয় উঠলি পালর। 
অনগু্রহ কলর পৃষ্া 11-এ ্াকা “রকভালব ি্যালেঞ্গুরে সামোলবন” সেখাটা 
পিুন। এখালন রকেু সাধারণ ি্যালেলঞ্র উদাহরণ সদখালনা আলে এবং 
সসগুরেলক কীভালব সমাকারবো করলি হয় িার উপায় সদওয়া আলে। “কাটিলয় 
ওঠার অন্যান্য উপায়” কোলম আপনার রনলজর আইরডয়া রেখুন। আপরন 
সযসব আইরডয়া সিটিা কলরলেন সসগুরেলি টিক রদন।

 9আচলােিা �রুি: আপনার খালদ্যর উপলর ট্্যারকং করাটা কী কারলণ 
ি্যালেরঞ্ং হলয় উঠলি পালর?
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ক�াচের জচি্য কিাে োরাংি ও েমাশতি

 ►বলুি: আমরা আমালদর রমটিংলয়র সিলে এলস সপৌঁলেরে। আজ আমরা 
আলোিনা কলররে সয কীভালব প্ররিরদন রনলজর খালদ্যর উপলর নজরদারী 
করলি পারলে সসটা আপনালক টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্ররিলরাধ করলি বা 
রবেরবিি করলি সাহায্য করলি পালর।

আমরা ক্া বেোম:

 ■ ট্্যারকং করার উলদেি্য

 ■ রকভালব আপনার খাবার ট্্যাক করলবন

 ■আপনার খালদ্যর সেলবেগুরের অ দ্ে কীভালব বেুলবন

আপরনও আপনার খাবার ট্্যারকং করার একটা সুলযাগ পালবন।

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজলক যা রনলয় ক্া বলেরে িা রনলয় 
আপনার সকালনা প্রশ্ন আলে রক?

 ►বলুি: পলরর বার আমরা আপনার কমদে পররকল্পনা ও আপরন বাসায় সযসব 
রজরনস সিটিা কলরলেন সসই রবেলয় ক্া বেব। এোিা আমরা __ সম্পলকদে  
আলোিনা করব।

এই সসিলন আসার জন্য ধন্যবাদ। পলরর সসিলন আপনার অংিগ্রহণকারীর 
সনাটবকু আনলি ভুেলবন না।

শমটিং মলুতুশব �রা হচলা।





লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষণ শিচ দ্ে শি�া

আচরা কেশি সশরিয় হচয় উঠুি
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আচরা কেশি সশরিয় হচয় উঠুি

কসিচির মলূ শেষয়গুশল
শারীররকভাবে আবরা বেরশ তৎপর থাকা আপনাবক টাইপ 2 ডায়াবেটিস বরাধ করবত ো রেলরবিত করবত সাহায্য 
করবত পাবর। এই মরডউলটি অংশগ্রহণকারীবের বশখায় রকভাবে তাবের সররিয়তার স্তর েরধধিত করা যায়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই বসশবনর বশবে, অংশগ্রহণকারীরা করবত পারবে: 

 ► আবরা বেরশ সররিয় হওয়ার উবদেশ্য সনাক্ত করা

 ► আবরা বেরশ সররিয় হবয় ওঠার রকছু উপায় রিরনিত করা।

 ► তাবের রিটবনস উপবর কীভাবে আবরা রেশে ট্্যারকং করা যাবে বসটা ে্যাখ্যা করুন
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উপ�রচণর তাশল�া

3

আপিার প্রচয়াজি হচে:
 � আপনার অংশগ্রহণকারীর বনাটেকু

 � এই মরডউবলর জন্য অংশগ্রহণকারীবের সহারয়কাসমহূ (আপনার এেং প্রবত্যক অংশগ্রহণকারীর জন্য 
একটা কবর করপ)

 � খারল রিটবনস লগ, বযমন প্রবয়াজন

 � খারল িুড লগ, বযমন প্রবয়াজন

 � খারল কমধি পররকল্পনা, বযমন প্রবয়াজন

 � নাবমর ট্যাগ, বযমন প্রবয়াজন

 � লাইিস্াইল বকাবির লগ

 � অংশগ্রহণকারীবের ওজন মাপার বকেল (সমস্ত বসশবনর জন্য একই)

 � হাতঘরি ো ঘরি

 � বপন

 � করশসসট্যািস ে্যান্ডস (প্রচত্য� অংিগ্রহণ�ারীর জি্য এ�টি)

ঐশছি�:

 � রলিপ িাটধি , ইবজল ো বটপ এেং মাকধি ার ো বহায়াইট বোডধি , বহায়াইট বোডধি  মাকধি ার ও ইবরজার 

 � শ�ভাচে �মদে�াণ্ড ট্া� ো শেশনিত �রা যায় তার উ্াহরণসমহূ
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যা �রচত হচে

4

এই কসিচির আচে:
 � একটি রমটিং রুম সংরক্ষণ করুন। রনরচিত করুন বয একটি ে্যরক্তগত স্ান আবছ বযখাবন আপরন 
অংশগ্রহণকারীবেরবক ওজন করবত পাবরন।

 � প্রবয়াজনীয় সরেরাহ জবিা করুন। 

 � লাইিস্াইল বকাি প্ররশক্ষবণর রনবেধি রশকা এেং এই মরডউবলর অংশগ্রহণকারীর রনবেধি রশকার পযধিাবলািনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভাবে েবুেবছন তা রনরচিত করুন।

 � তািাতারি বপৌঁছান।

 � এমনভাবে বিয়ারগুরল রাখুন বযন মবন হয় আবলািনা হবে, বযমন েতৃ্াকার।

 � প্রবয়াজনীয় তথ্য রলিপ িাটধি  ো বহায়াইট বোবডধি  রলখুন (ঐরছিক)। বেখুন J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রহণকারীবের অরভোেন জানান।

 � অংশগ্রহণকারীবের একাবতে ওজন রনন।

 � আপনার লাইিস্াইল বকাবির লবগ অংশগ্রহণকারীবের বডটা বরকডধি  করুন।

 � অংশগ্রহণকারীবের তাবের ওজন সবিবধে অেরহত করুন। অথো, তাবের জন্য বসটি একটি রস্রক বনাবট 
রলবখ রাখুন। তাবেরবক তাবের ওবয়ট লবগ রলবখ রাখবত েলনু।

 � অংশগ্রহণকারীবেরবক এই মরডউবলর অংশগ্রহণকারীর রনবেধি রশকার একটি প্ররতরলরপ রেন।

 � অংশগ্রহণকারীবেরবক খারল রিটবনস লগ, িুড লগ এেং কমধি পররকল্পনা প্রবয়াজন অনসুাবর প্রোন 
করুন।

 � অংশগ্রহণকারীবেরবক তাবের নামট্যাগ পূরণ কবর প্রবয়াজন অনসুাবর পররধান করবত েলনু।

 � অংশগ্রহণকারীবের েসবত েলনু। যখন অংশগ্রহণকারীরা গ্রুবপর অন্যবের জন্য অবপক্ষা করবছন তখন 
তাবেরবক পৃষ্া 2 এর “বসশবনর মলূ রেেয়গুরল” পযধিাবলািনা করবত েলনু।

এই কসিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভে, এই বসশবনর বনাট রনন। রলবখ রনন রক রক ভুল হবয়বছ আর বকাথায় বকাথায় উন্নরত 
করা েরকার। পরেততী বসশবনর আবগ আপনাবক করবত হবে এমন বয বকাবনা কাজও রলবখ রাখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শেষয়েস্তু:
রনম্নরলরখত রেেয়েস্তুটি 60 রমরনবটর জন্য রডজাইন করা হবয়বছ। অনগু্রহ কবর প্ররতটি বসশবন ওজন করার  
জন্য এেং অংশগ্রহণকারীবের সবগে পরামশধি করার জন্য অরতররক্ত প্রায়ই 10 রমরনবটর অনমুরত রেন।

 � স্াগতম ও পযধিাবলািনা  .......................................................পৃষ্া 6  ................. 10 রমরনট

 � উবদেশ্য .............................................................................পৃষ্া 7 .................... 2 রমরনট

 � আবরা সররিয় উবদেশ্য .........................................................পৃষ্া 7 .................... 5 রমরনট

 � আবরা বেরশ সররিয় হবয় ওঠার রকছু উপায় ............................পৃষ্া 8 .................. 21 রমরনট

 � আপনার সুস্্যতা সবিধেীয় রেশে ট্্যাক করুন .........................পৃষ্া 11 ................ 12 রমরনট

 � সািবল্যর পররকল্পনা ..........................................................পৃষ্া 13 .................. 5 রমরনট

 � সারাংশ ও সমারতি ..............................................................পৃষ্া 14 .................. 5 রমরনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►েলুি: সকলবক আোরও স্াগতম! এটি হল Prevent T2, CDC এর 
লাইিস্াইল পররেতধি বনর কমধিসূরির __ রমটিং।

আজবক আমরা কথা েলে রক কবর আবরা শারীররকভাবে তৎপর হওয়া যায় 
তা সবিবধে।

আমাবের শুরু করার আবগ আসুন আমরা আবগ রক আবলািনা কবররছলাম 
বসই রেেবয় একটু কথা েরল। আপনার বকাবনা প্রশ্ন থাকবল আরম তার উত্র 
বেওয়ার বিষ্া করে।

%  যা �রচেি আবগর বসশন সংবক্ষবপ েলনু।

 9আচলােিা �রুি: আবগ আমরা যা রনবয় আবলািনা কবররছলাম বসই 
রনবয় কাবরা রক বকাবনা প্রশ্ন আবছ?

 ►েলুি: আসুন আবগ আপরন বয কমধি পররকল্পনা কবররছবলন বসই অনসুাবর 
রকভাবে কাজ হবয়বছ তা সম্পবকধি  আবলািনা করর।

 9 আচলােিা �রুি: রক রক ভাবলাভাবে হবয়বছ? রক রক ভাবলাভাবে হয়রন?

 ►েলুি: আসুন আবগ আপরন বয কমধি পররকল্পনা কবররছবলন বসই অনসুাবর 
রকভাবে কাজ হবয়বছ তা সম্পবকধি  আবলািনা করর। 

 9 আচলােিা �রুি: রক রক ভাবলাভাবে হবয়বছ? রক রক ভাবলাভাবে হয়রন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►েলুি: সররিয় হোর জন্য আপরন োরুন কাজ করবছন। আজবক আমরা 
কথা েলে রক কবর আবরা বেরশ শারীররকভাবে তৎপর হওয়া যায় তা 
সবিবধে। আবরা শারীররকভাবে তৎপর থাকা আপনাবক টাইপ 2 ডায়াবেটিস 
বরাধ করবত ো রেলরবিত করবত সাহায্য করবত পাবর। আজ আমরা, এই রনবয় 
আবলািনা করে:

 ■আবরা সররিয় উবদেশ্য হবলা

 ■আবরা বেরশ সররিয় হবয় ওঠার রকছু উপায় হবলা

 ■আপনার সুস্্যতার রেশে ট্্যাক করবেন রকভাবে

আপরন িলাবিরা করার সুবযাগও পাবেন। আপরন আপনার সুস্্যতার রেশে 
ট্্যাক করার বিষ্া করবেন। অেবশবে, আপরন একটি নতুন কমধি পররকল্পনা 
করবেন।

আচরা সশরিয় উচদেি্য  
(5 শমশিট)

 ►েলুি: আবরা সররিয় উবদেশ্য হবলা আপনাবক সুবযাগ কবর বেওয়া যাবত 
আপরন আপনার সুস্্যতার লবক্ষ্য বপৌঁছবত পাবরন এই কমধিসূরির জন্য। 

এই কমধিসূরিবত আপনার লক্ষ্য হবলা অতেত 150 রমরনবটর ররিয়াকলাবপ জরিত 
থাকা প্ররত সতিাবহ। আপনার গরত অতেত মাোরর মাবপর হওয়া উরিত।

আপরন যরে বেবখন বয আপরন সররিয় আবছন মধ্যম গরতবত, তাহবল আপরন 
কথা েলার পরীক্ষা রেবত পাবরন।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট আচরা সশরিয় হোর উচদেি্য হচলা  

 ► শজজ্াসা �রুি: কথা েলার পরীক্ষা কী?

উত্তর: এর অথধি হবলা আপরন কথা েলবত পাবরন, রকন্তু গান গাইবত 
পারবেন না, আপনার কাযধিকলাবপর সময়।

 ►েলুি: রকন্তু ে্যাপার হবলা এই: সমবয়র সাবথ, আপনার হাটধি  এেং  
িুসিুস আবগর বিবয় ভাবলা অেস্ায় িবল আবস। তাই আপনার রনশ্াবসর  
উপর একই প্রভাে পাোর জন্য, আপনাবক প্ররত সতিাবহ আবরকটু বেরশ কবর 
সররিয় হবত হবে। 

%  যা �রচেি প্রবয়াজন মবতা প্রবশ্নর উত্র রেন।

আচরা কেশি সশরিয় হচয় ওঠার শ�ছু উপায়
(21 শমশিট)

 ►েলুি: আমরা আবরা সররিয় হোর উবদেশ্য আবলািনা কবররছ। আমরা 
আবরা বেরশ সররিয় হবয় ওঠার রকছু উপায় রনবয় এোর কথা েলে। আসুন 
একটি উোহরণ বেখা যাক। অনগু্রহ কবর “ওলগার কারহনী” বত যান এই 
মরডউবলর রেরলপবরের পৃষ্া 3 এ। 

%  যা �রচেি গল্পটার প্রথম অনবুছিেটি পিুন (ো কাউবক রেবয় পরিবয় 
শুননু)।

 ► শজজ্াসা �রুি: ওলগা রক কবর তার হাঁটাগুরল আবরা সররিয় কবর সতিাহ 
1 বথবক সতিাহ 3 এ?

উত্তর: ওলগা হাঁবট আবরা বেরশ, আবরা দ্রুত, এেং আবরা খািা পাহাবি। 
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ক�াচের জচি্য কিাট আচরা কেশি সশরিয় হচয় ওঠার শ�ছু উপায়

তার হাঁটা আবরা বেরশ সররিয় কবর 
তলার জন্য ওলগা পাবর: 

 ■ 1 পাউবডের ক্যান েহন করবত

 ■ একটি স্ট্রলার বঠলবত

 ■ 1 পাউডে বগািারল ো হাবতর 
ওজন ে্যেহার করবত

 9আচলােিা �রুি: তার হাঁটা আবরা বেরশ সররিয় কবর তলার জন্য 
ওলগা আর অন্য রক করবত পাবর?

 ►েলুি: সতিাহ 4 এ, ওলগা তার বপশী গঠন করাও শুরু করবত পাবর। বস 
জাবন বপশী ক্যালরর বপািায়, এমনরক রেশ্াবম থাকার সময়ও। তাই যত বপশী 
আপরন গঠন করবেন, তত ভাবলা। 

বসই সতিাবহ 2 রেন, ওলগা 3 বসট কবর 5টি পুনরােরৃত্র, একটি বররসসট্যানস 
ে্যাবডের সাহাবয্য। 

 ► শজজ্াসা �রুি: পুনরােরৃত্ মাবন কী? 

উত্তর: পুনরােরৃত্ (বরপস) হবলা আপরন কতোর ে্যাডেটি প্রসাররত কবরন 
পর পর। 

 ► শজজ্াসা �রুি: বসট কাবক েবল? 

উত্তর: বসট হবলা কতগুরল পুনরােরৃত্র সমরষ্।
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ক�াচের জচি্য কিাট আচরা কেশি সশরিয় হচয় ওঠার শ�ছু উপায়

এই কাজটি ঐরছিক।

রকভাবে বররসস্ান্স ে্যাডে 
ে্যেহার করবত হয় তার 
পরামবশধির জন্য বেখুন “আপনার 
বপশী গিনু” পৃষ্া 5 – 6 এই 
মরডউবলর রেরলপবরের।

  1 �াযদে�লাপ: বপশী গঠন করা

 ►েলুি: আমরা বিষ্া করর বপশী গঠন করার এখুরন। 

%  যা �রচেি প্ররতটি অংশগ্রহণকারীবক একটি কবর বররসস্ান্স ে্যাডে রেন। 
রকভাবে বররসস্ান্স ে্যাডে ে্যেহার করবত হয় সঠিক উপাবয় তা বেখান। প্ররত 
োহু রেবয় 3টি পুনরােরৃত্র 2টি বসট করবত অংশগ্রহণকারীবের বনতৃত্ব রেন। 
ট্্যা� �রুি তারা �তক্ষণ এই শরিয়া�লাপ �রচছি। বররসস্ান্স ে্যাডে 
সংগ্রহ করুন, ো অংশগ্রহণকারীবের তা রাখবত রেন।

 ► শজজ্াসা �রুি: আমরা আোর কারহনীটিবত রিবর যাই। ওলগা রক কবর 
একটি বররসস্ান্স ে্যাডে ে্যেহার কবর আবরা সররিয় হোর জন্য সতিাহ 4 বথবক  
সতিাহ 5 এ? 

উত্তর: ওলগা বসটি ে্যেহার কবর আবরা বেরশ পুনরােরৃত্র জন্য প্ররত বসবট, 
এেং আবরা বেরশ রেন প্ররত সতিাবহ। 
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ক�াচের জচি্য কিাট আপিার সসু্্যতার শেি্ ট্্যা� �রুি  
(12 শমশিট)

এই কাজটি ঐরছিক।

 ►েলুি: আপরন োরুন কাজ করবছন আপনার কাযধিকলাবপর সময় ট্্যাক 
করার জন্য প্ররতরেন। বযমন আপরন জাবনন, বসটি হবলা এই কমধিসূরির একটি 
মলূ অংশ। 

আপরন আবরা সররিয় হবছিন রকনা তা বেখার জন্য, এটি সাহায্য কবর আপনার 
সুস্্যতার আবরা বেরশ রেশে ট্্যাক করার জন্য। রকন্তু বসটি এই কমধিসূরির 
একটি প্রবয়াজনীয়তা নয়।

  1 �াযদে�লাপ: আবরা বেরশ রেশে ট্্যাক করা

 ►েলুি: আবরা বেরশ রেশে ট্্যাক করার বিষ্া করর এখুরন। অনগু্রহ কবর 
আপনার রিটবনস লগ বেখুন। আমরা রকছু রেশে রলবখ রন আপরন আজ 
বররসস্ান্স ে্যাডে রনবয় রক করবলন তা সবিবধে।

%  যা �রচেি অংশগ্রহণকারীবের বরকডধি  করবত সাহায্য করুন তারা রক 
ররিয়াকলাপ করবলন এেং কতক্ষণ করবলন। এছািাও তাবের সাহায্য করুন 
তাবের 3টি পুনরােরৃত্র 2টি বসট বরকডধি  করবত। তথ্যটি একটি রলিপিাবটধি  ো 
বহায়াইট বোবডধি  রলখুন, যরে আপরন বতমন রকছু ে্যেহার কবরন। প্রবয়াজন 
মবতা প্রবশ্নর উত্র রেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট আপিার সসু্্যতার আচরা শেি্ ট্্যা� �রুি  

আপরন ট্্যাক করবত পাবরন:

 ■ বপািাবনা ক্যালরর

 ■ েরূত্ব

 ■ পাহাবির বগ্রড

 ■ ধাপগুরলর সংখ্যা

 ■ গরত

 ■ বতালা ওজবনর

পররমাবপর উপায়গুরলর অতেভুধি ক্ত:

 ■ ঘরি ো হাতঘরি

 ■ সুস্্যতার ট্্যাকার

 ■ বপডরমটার

 ■স্াটধি  বিান ো করম্পউটার 
অ্যাপস্

 ■ বট্ডরমল

বরকডধি  করার উপায়গুরলর  
অতেভুধি ক্ত হবলা:

 ■ সুস্্যতার ট্্যাকার

 ■স্াটধি  বিান ো করম্পউটার 
অ্যাপস্

 ■স্াইরাল বনাটেই

 ■ ব্রেডশীট

 ■কন্ঠস্র বরকরডধি ং করা

 9আচলােিা �রুি: আপরনর রমরনট, পুনরােরৃত্ এেং বসট ছািা, 
আপনার কাযধিকলাবপর অন্য রক রেশে আপরন ট্্যাক করবত পাবরন?

আপনার ররিয়াকলাপ পররমাবপর অন্য উপায় রক আবছ?

আপনার ররিয়াকলাপ বরকডধি  করার অন্য উপায় রক আবছ?

 ►েলুি: অেবশবে, যরেও, বশে পযধিতে, আপরন এইসে রেস্তাররত তথ্য আপনার 
রিটবনস লবগ রলখবত িাইবেন। রকন্তু আোর, এই কমধিসূরির একমারে আেশ্যক 
প্রবয়াজন হবলা আপনার কাযধিকলাবপর সময় রলবখ রাখা।

%  যা �রচেি আপনার ইবছি হবল, রকছু উোহরণ রনবয় আসুন আপনার 
ররিয়াকলাপ ট্্যাক করার রকছু উপাবয়র উোহরণ রলরপেদ্ধ করুন। 
অংশগ্রহণকারীবের বেরখবয় রেন কীভাবে বসগুরলবক ে্যেহার করবত হয়।
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা
(5 শমশিট)

 ►েলুি: আপনার কমধি পররকল্পনার রেনপঞ্ী বেখুন অনগু্রহ কবর। পবরর 
কবয়ক রমরনট একটি নতুন কমধি পররকল্পনা কবর বেরখ।

আমাবের আবগর বসশন বথবক রক কাজ করবলা এেং বকানটি করবলা না তা 
মবন রাখবত হবে। এমন বকান পররেতধি ন আবছ রক যা আপরন করবত িান?

এছািাও মাথায় রাখুন যা আমরা আজবক আবলািনা কবররছ আবরা সররিয় 
হোর সবিবধে।

পররকল্পনা করার সময় মবন রাখুন বয তা পালন করবত হবে:

 ■ োস্তেধমতী

 ■ সম্পােনবযাগ্য

 ■ রনরেধিষ্

 ■ নমনীয়

মবন রাখবেন আিরবণর রেকগুরলর উপর বেরশ কবর লক্ষ্য রাখবত হবে। এেং 
আনবদে থাকবত বিষ্া করুন!

%  যা �রচেি অংশগ্রহণকারীবেরবক তাবের কমধি পররকল্পনা করার জন্য 
কবয়ক রমরনট রেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি  
(5 শমশিট) 

োসায় বযসে রজরনস বিষ্া করবেন: 

 ■আপনার সুস্্যতার আবরা রেশে  
ট্্যাক করুন (1 সতিাহ)

 ■আবরা বেরশ সররিয় হবয় ওঠার 
রকছু উপায়

 ■আপনার বপশী গিুন

 ■কমধি পররকল্পনা

 ►েলুি: অনগু্রহ কবর আপনার রিটবনস লগ আোর বেখুন। অনগু্রহ কবর 
ট্্যাক করুন বরাজ আপরন রক ররিয়াকলাপ কবরন, এেং কতক্ষণ আপরন তা 
কবরন। এখনকার এেং পবরর বসশবনর মবধ্য আরম িাইে আপরন আপনার 
সুস্্যতার অন্য আবরা রেশে ট্্যাক করুন। অনগু্রহ কবর এটা অতেতপবক্ষ এক 
সতিাহ করুন। এটি আপনাবক সাহায্য করবে বেখবত আপরন আবরা বেরশ 
সররিয় হবয় উঠবছন রকনা। 

অনগু্রহ কবর “সররিয় হবয় ওঠার আবরা উপায়” বেখুন এই মরডউবলর 
রেরলপবরের পৃষ্া 4 এ। এটি আমাবের রিতোভােনা বেয় আবরা বেরশ সররিয় হবয় 
ওঠার রকছু উপায় সবিবধে। এখন আর আমাবের পবরর বসশবনর মবধ্য, রলখুন 
রক কবর আপরন সররিয় হবয় উঠবেন পবরর কবয়কটি সতিাবহ।

আরম িাইে আপরন “আপনার বপশী গঠন করুন” অংশটি বেখুন যা পৃষ্া 5 
এেং 6 এ বেওয়া আবছ। এই রিতোগুরলর কবয়কটি প্রবয়াগ করার রেেবয় ভােনু!

%  যা �রচেি প্রবয়াজন মবতা প্রবশ্নর উত্র রেন।

 ►েলুি: আমরা আমাবের রমটিংবয়র বশবে এবস বপৌঁবছরছ। আজবক আমরা 
আবলািনা করলাম রকভাবে আবরা বেরশ সররিয় হবল তা টাইপ 2 ডায়াবেটিস 
প্ররতবরাধ করবত ো রেলরবিত করবত সাহায্য করবত পাবর। 

আমরা কথা েললাম:

 ■আবরা সররিয় উবদেশ্য হবলা

 ■আবরা বেরশ সররিয় হবয় ওঠার রকছু উপায় হবলা

 ■আপনার সুস্্যতার রেশে ট্্যাক করবেন রকভাবে
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি

আপরন িলাবিরা করার সুবযাগও বপবলন। আপরন আপনার সুস্্যতার আবরা 
রেশে ট্্যাক করার বিষ্া করবলন।

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজবক যা রনবয় কথা েবলরছ তা রনবয় 
আপনার বকাবনা প্রশ্ন আবছ রক?

 ►েলুি: পবরর োর আমরা আপনার কমধি পররকল্পনা ও আপরন োসায় বযসে 
রজরনস বিষ্া কবরবছন বসই রেেবয় কথা েলে। এছািা আমরা __ সম্পবকধি  
আবলািনা করে।

এই বসশবন আসার জন্য ধন্যোে। পবরর বসশবন আপনার অংশগ্রহণকারীর 
বনাটেকু আনবত ভুলবেন না।

শমটিং মলুতুশে �রা হচলা।





লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষণ শিচ দ্ে শি�া

কে �্ালশর শিচছেি তার কেচে কেশি ে্ে �রুি
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যা শিচছেি তার কেচে আচরা কেশি �্ালশর ক�াড়াি

2

কে �্ালশর শিচছেি তার কেচে কেশি ে্ে �রুি

কেিচির মলূ শেষেগুশল
ওজন কমালে সেটা টাইপ 2 ডায়ালেটিে প্রতিল�াধ ক�লি ো তেেতবিি ক�লি পাল�। এই মতডউে 
অংশগ্রহণকা�ীলে�লক সশখায় সে কীভালে েি ক্ােত� গ্রহণ ক�া হলে িা� সেলয় সেশী ে্ায় ওজন 
কমালনা োয়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্
এই সেশলন� সশলে, অংশগ্রহণকা�ী�া এগুলো ক�লি পা�লে:

 ► ক্ােত� এেং ওজলন� মলধ্ েম্পক্ক  তেতনিি ক�লি পা�লে

 ► ে্াখ্া ক�লি পা�লে কীভালে িা�া েিটা ক্ােত� গ্রহণ ক�লে িা� উপল� নজ� �াখা োয়

 ► ে্াখ্া ক�লি পা�লে কীভালে িা�া েিটা ক্ােত� সপাড়ালছে িা� উপল� নজ� �াখা োয়

 ► ে্াখ্া ক�লি পা�লে কীভালে িা�া েি ক্ােত� গ্রহণ ক�লে িা� সেশী সপাড়ালি পা�লেন।
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচোজি হচে:
 � আপনা� অংশগ্রহণকা�ী� সনাটেকু

 � এই মতডউলে� জন্ অংশগ্রহণকা�ীলে� েহাতয়কােমহূ (আপনা� এেং প্রলি্ক অংশগ্রহণকা�ী� জন্ 
একটা কল� কতপ)

 � খাতে তিটলনে েগ, সেমন প্রলয়াজন

 � খাতে িুড েগ, সেমন প্রলয়াজন

 � খাতে কম্ক পত�কল্পনা, সেমন প্রলয়াজন

 � োইিস্াইে সকালে� েগ

 � নালম� ট্াগ, সেমন প্রলয়াজন

 � অংশগ্রহণকা�ীলে� ওজন মাপা� সকেে (েমস্ত সেশলন� জন্ একই)

 � হািঘতড় ো ঘতড়

 � সপন

ঐশছে�:

 � তলিপ োট্ক , ইলজে ো সটপ এেং মাক্ক া� ো সহায়াইট সোড্ক , সহায়াইট সোড্ক  মাক্ক া� ও ইল�জা� 

 � পরূাচিা ধরচির ্াঁশিপাল্া

 � কেশেল

 � 20 ো লাল মাচেদেল

 � 20 ো শিল মাচেদেল

 � কেশেি

 � 2 কেচ� 3 ো কেলুি

 � েেূ

 � আপশি �ত �্ালশর খা্্ গ্রহণ �চরি আর �ত �্ালশর ে্ে কেোর উপচর ট্্াশ�ং 
�রার উপাে, কেমি স্াইরাল কিােেই এেং স্ােদে  কফাি এেং �শপিউোর অ্াপস্
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ো �রচত হচে

4

এই কেিচির আচে:
 � একটি তমটিং রুম েং�ক্ষণ করুন। তনতচিি করুন সে একটি ে্ততিগি স্ান আলে সেখালন আপতন 
অংশগ্রহণকা�ীলে�লক ওজন ক�লি পাল�ন।

 � প্রলয়াজনীয় ে�ে�াহ জলড়া করুন। 

 � োইিস্াইে সকাে প্রতশক্ষলণ� তনলে্ক তশকা এেং এই মতডউলে� অংশগ্রহণকা�ী� তনলে্ক তশকা� 
পে্কালোেনা করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভালে েলুেলেন িা তনতচিি করুন।

 � িাড়ািাতড় সপৌঁোন।

 � এমনভালে সেয়া�গুতে �াখুন সেন মলন হয় আলোেনা হলে, সেমন েতৃ্াকা�।

 � প্রলয়াজনীয় িথ্ তলিপ োট্ক  ো সহায়াইট সোলড্ক  তেখুন (ঐতছেক)। সেখুন J
প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:

 � অংশগ্রহণকা�ীলে� অতভোেন জানান।

 � অংশগ্রহণকা�ীলে� একালতে ওজন তনন।

 � আপনা� োইিস্াইে সকালে� েলগ অংশগ্রহণকা�ীলে� সডটা স�কড্ক  করুন।

 � অংশগ্রহণকা�ীলে� িালে� ওজন েবিলধে অেতহি করুন। অথো, িালে� জন্ সেটি একটি তস্তক 
সনালট তেলখ �াখুন। িালে�লক িালে� ওলয়ট েলগ তেলখ �াখলি েেনু।

 � অংশগ্রহণকা�ীলে�লক এই মতডউলে� অংশগ্রহণকা�ী� তনলে্ক তশকা� একটি প্রতিতেতপ তেন।

 � অংশগ্রহণকা�ীলে�লক খাতে তিটলনে েগ, িুড েগ এেং কম্ক পত�কল্পনা প্রলয়াজন অনেুাল� প্রোন 
করুন।

 � অংশগ্রহণকা�ীলে�লক িালে� নামট্াগ পূ�ণ কল� প্রলয়াজন অনেুাল� পত�ধান ক�লি েেনু।

 � অংশগ্রহণকা�ীলে� েেলি েেনু। েখন অংশগ্রহণকা�ী�া গ্রুলপ� অন্লে� জন্ অলপক্ষা ক�লেন 
িখন িালে�লক পৃষ্া 2 এ� “সেশলন� মেূ তেেয়গুতে” পে্কালোেনা ক�লি েেনু।

এই কেিচির পচর:
 � েি শীঘ্র েম্ভে, এই সেশলন� সনাট তনন। তেলখ তনন তক তক ভুে হলয়লে আ� সকাথায় সকাথায় উন্নতি 
ক�া ে�কা�। প�েিতী সেশলন� আলগ আপনালক ক�লি হলে এমন সে সকালনা কাজও তেলখ �াখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা

5

কেিচির শেষেেস্তু:
তনম্নতেতখি তেেয়েস্তুটি 60 তমতনলট� জন্ তডজাইন ক�া হলয়লে। অনগু্রহ কল� প্রতিটি সেশলন ওজন ক�া�  
জন্ এেং অংশগ্রহণকা�ীলে� েলগে প�ামশ্ক ক�া� জন্ অতিত�তি প্রায়ই 10 তমতনলট� অনমুতি তেন।

 � স্াগিম ও পে্কালোেনা  ................................................পৃষ্া 6  ....................... 10 তমতনট

 � উলদেশ্ ......................................................................পৃষ্া 7 .......................... 2 তমতনট

 � ক্ােত� ও ওজন .........................................................পৃষ্া 7 ........................ 10 তমতনট

 � আপতন সে পত�মাণ ক্ােত� গ্রহণ কল�ন  
কীভালে িা� উপল� ট্্াতকং ক�া োয় ...........................পৃষ্া 11 ...................... 10 তমতনট

 � কীভালে ট্্াতকং ক�া োয় সে আপতন কী  
পত�মাণ ক্ােত� সপাড়ান .............................................পৃষ্া 12 ...................... 10 তমতনট

 � কীভালে েি ক্ােত� গ্রহণ কল�ন  
িা� সেলয় সেশী সপাড়ালেন। ........................................পৃষ্া 14 ...................... 10 তমতনট

 � োিলে্� পত�কল্পনা ...................................................পৃষ্া 15 ........................ 5 তমতনট

 � ো�াংশ ও েমাততি .......................................................পৃষ্া 16 ........................ 3 তমতনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্ কিাে স্ােতম ও পেদোচলােিা  
(10 শমশিে)

 

 ►েলুি: েকেলক আো�ও স্াগিম! এটি হে Prevent T2, CDC এ� 
োইিস্াইে পত�েি্ক লন� কম্কেূতে� __ তমটিং।

আজ, আম�া আলোেনা ক�লি েলেতে সে কীভালে আপতন েি গ্রহণ কল�ন 
িা� সেলয় সেশী ক্ােত� পুতড়লয় ওজন কমালনা োয়।

আমালে� শুরু ক�া� আলগ আেুন আম�া আলগ তক আলোেনা কল�তেোম 
সেই তেেলয় একটু কথা েতে। আপনা� সকালনা প্রশ্ন থাকলে আতম িা� উত্� 
সেওয়া� সেষ্া ক�ে। 

%  ো �রচেি আলগ� সেশন েংলক্ষলপ েেনু।

 9আচলােিা �রুি: আমালে� তেগি অতধলেশন তনলয় আপনালে� কী 
কী প্রশ্ন আলে?

 ►েলুি: আেুন আলগ আপতন সে কম্ক পত�কল্পনা কল�তেলেন সেই অনেুাল� 
তকভালে কাজ হলয়লে িা েম্পলক্ক  আলোেনা কত�। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভালোভালে হলয়লে? তক তক ভালোভালে হয়তন? 

 ►েলুি: আেুন আলগ আপতন সে কম্ক পত�কল্পনা কল�তেলেন সেই অনেুাল� 
তকভালে কাজ হলয়লে িা েম্পলক্ক  আলোেনা কত�। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভালোভালে হলয়লে? তক তক ভালোভালে হয়তন?
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ক�াচের জচি্ কিাে উচদেি্
(2 শমশিে)

 ►েলুি: আপতন সেমন জালনন, ওজন কমালে সেটা টাইপ 2 ডায়ালেটিে 
প্রতিল�াধ ক�া ো তেেতবিি ক�ায় োহাে্ ক�লি পাল�। আজ, আম�া 
আলোেনা ক�ে সে কীভালে আপতন েি গ্রহণ কল�ন িা� সেলয় সেশী ক্ােত� 
পুতড়লয় ওজন কমালনা োয়।

আম�া কথা েেে:

 ■ক্ােত� এেং ওজলন� মলধ্ েংলোগ 

 ■কি ক্ােত� আপতন গ্রহণ কল�ন িা তক কল� ট্্াক ক�লেন?

 ■কি ক্ােত� আপতন পুড়ালি পাল�ন িা তক কল� ট্্াক ক�লেন?

 ■ ো তনলছেন িা� সেলয় আল�া সেতশ ক্ােত� তক কল� সপাড়ালেন।

অেলশলে, আপতন একটি নিুন কম্ক পত�কল্পনা ক�লেন।

�্ালশর ও ওজি
(10 শমশিে) 

 ►েলুি: আেুন ক্ােত� এেং ওজলন� মলধ্ সোগালোলগ� তেেলয় আলোেনা 
শুরু কত�। 

 ► শজজ্াো �রুি: ক্ােত� মালন কী?

উত্তর: এক ধ�লন� শততি� পত�মাপ। 

 ►েলুি: েখন আপতন তকেু খান ো পান কল�ন, আপতন িখন গ্রহণ ক�লেন 
ক্ােত�। আপতন েখন েতরিয় হলেন, আপতন িখন সপাড়ালছেন ক্ােত�।
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ক�াচের জচি্ কিাে �্ালশর এেং ওজি
 

এই কাজটি ঐতছেক।  
আপনা� েতে ইছো হয়, 
অংশগ্রহণকা�ীলে�লক েেনু 
সেন িা�া এ� েতে সিালেন।

  1 �ােদে�লাপ 1: একটা সেেলুন সখাঁো সেওয়া

%  ো �রচেি একটা সেেনুলক একটা পাতন�/জলে� কলে� োলথ েংেুতি 
করুন। এলক পাতন/জে তেলয় অলধ্ককটা ভ�তি করুন।

সেেনুটিলি সখােঁা সমল� একটা সোট িুলটা করুন। এ�প� ট্াপ কেটা এমন ভালে 
খুলে তেন সেন পাতন�/জলে� একটা েরু ধা�া সেেলুন� সভিল� প্রলেশ কল�। 

 ► শজজ্াো �রুি: সেেলুন কী ঘটলে?

উত্তর: এটা েলড়া হলছে, কা�ণ এলি িুলটা� মধ্ তেলয় েি সেত�লয় োলছে 
িা� সেলয় সেশী পাতন/জে প্রলেশ ক�লে। 

%  ো �রচেি সেেনুটালি সখাঁো তেলয় আ�ও কিগুতে িুলটা কল� তেন,  
সেন েি পাতন/জে প্রলেশ ক�লে িিটাই পাতন/জে সেন সেত�লয় োয়।

 ► শজজ্াো �রুি: সেেনুটি� কী ঘটলে? 

উত্তর: এ� আকা� একই �কম থাকলে।

%  ো �রচেি সেেনুটালি সখাঁো তেলয় আ�ও কিগুতে িুলটা কল� তেন,  
সেন েি পাতন/জে প্রলেশ ক�লে িা� সেলয় সেশী পাতন/জে সেত�লয় োয়। 

 ► শজজ্াো �রুি: সেেনুটি� কী ঘটলে?

উত্তর: এটা সোট হলয় োলছে। 

 ►েলুি: আপতন েখন েি ক্ােত� খান িা� সেলয় সেশী পুতড়লয় সিলেন 
িখন আপনা� এমনটাই ঘলট—আপনা� ওজন কলম োয়।
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ক�াচের জচি্ কিাে �্ালশর এেং ওজি
 

এই কাজটি ঐতছেক।  
আপনা� েতে ইছো হয়, 
অংশগ্রহণকা�ীলে�লক েেনু 
সেন িা�া এ� েতে সিালেন।

  1 �ােদে�লাপ 2: মালে্কে তেলয় ে্ালেন্স ক�া

%  ো �রচেি একটা সটতেলে একটা পু�ালনা ধ�লন� োঁতড়পাল্া �াখুন।  
েলুটা পাত্র তনন—একটা োে মালে্কে তেলয় ভ�তি, আল�কটা নীে মালে্কে তেলয় 
ভ�তি। েইু জন সস্ছোকমতীলক এতগলয় আেলি েেনু। 

 ►েলুি: নীে মালে্কে আপতন েিটা ক্ােত� গ্রহণ কল�ন িা� প্রিীক। োে 
মালে্কে আপতন েিটা ক্ােত� সপাড়ান িা� প্রিীক।

%  ো �রচেি প্রথম সস্ছোকমতীলক েেনু সেন সে 10 টা নীে মালে্কে 
োঁতড়পাল্া� একটা তেলক �ালখ। তবিিীয় সস্ছোকমতীলক েেনু সেন সে 5টা  
োে মালে্কে োঁতড়পাল্া� অপ� তেলক �ালখ।

 ► শজজ্াো �রুি: েখন আপতন েিটা ক্ােত� সপাড়ান িা�লেলয় সেশী 
ক্ােত� গ্রহণ কল�ন?

উত্তর: আপনা� ওজন সেলড় োয়। 

%  ো �রচেি তবিিীয় সস্ছোকমতীলক েেনু সেন সে োঁতড়পাল্ায় সেতেলক 
আ�ও 5টা োে মালে্কে োতড়লয় সেয়।

 ► শজজ্াো �রুি: আপতন েখন েিটা ক্ােত� গ্রহণ কল�ন িা� েমান 
েংখ্ক ক্ােত� পুতড়লয় সিলেন িখন কী হয়?

উত্তর: আপনা� ওজন একই থালক।

%  ো �রচেি তবিিীয় সস্ছোকমতীলক েেনু সেন সে োঁতড়পাল্ায় সেতেলক 
আ�ও 5টা োে মালে্কে োতড়লয় সেয়।

 ► শজজ্াো �রুি: েখন আপতন েিটা ক্ােত� গ্রহণ কল�ন িা� সেলয় 
সেশী ক্ােত� সপাড়ান?

উত্তর: আপনা� ওজন কলম োলে।
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ক�াচের জচি্ কিাে �্ালশর এেং ওজি  
 

1 পাউন্ড শ�ীল�� ি্াট  
= 3,500 ক্ােত� 

3,500 ক্ােত� ÷ 7 তেন  
= 500 ক্ােত�/তেন

 

পে অলপক্ষাকৃি কম ক্ােত� গ্রহণ 
ক�লি োইলে, এমন ক�লি পাল�ন:

 ■ ম�ুতগ� মাংে ভাজো� েেলে 
পুতড়লয় তনলি পাল�ন 

 ■ সোডা ো �ে পান ক�া� েেলে 
পাতন/জে পান ক�লি পল�ন 

 ■অলপক্ষাকৃি অল্প পত�মালণ 

 ■ গাজ� সখলি পাল�ন আে�ু 
তেপে খাো� েেলে

পে ক্ােত� সেশী সপাড়ালি োইলে, 
এমন ক�লি পাল�ন:

 ■ সেশী েময় ধল� শা�ীত�কভালে 
িৎপ� থাকলি পাল�ন 

 ■ সেশী েলূ� ো দ্রুিি� হাল� 
সেলি পাল�ন

 ■অলপক্ষাকৃি সেশী খাড়া পাহালড় 
উঠলি পাল�ন 

 ■অলপক্ষাকৃি সেশী ওজন িুেলি 
পাল�ন 

 ■ প্রতিতেন সেশী হাঁটলি পাল�ন

 ► েলিু: েুি�াং েতে আপনা� েক্ষ্ হয় ওজন কমালনা, আপনালক েিটা ক্ােত� 
গ্রহণ ক�লেন িা� সেলয় সেশী সপাড়ালি হলে। আেুন একটি উোহ�ণ সেখা োক। 
অনগু্রহ কল� এই মতডউলে� তেতেপলত্র� পৃষ্া 3 ও 4 উলটে “পলে� কাতহনী” সেখুন।

%  ো �রচেি গল্পটা� প্রথম পৃষ্াটি পড়ুন (ো কাউলক তেলয় পতড়লয় শুননু)
(পৃষ্া 3)। েংলক্ষলপ আলোেনা করুন। 

 ►েলুি: ধ�া োক পে তবিিীয় তেকল্পটা পেন্দ ক�ে। 

 9আচলােিা �রুি: পে কীভালে িা� খাো� অভ্াে পত�েি্ক ন কল� 
প্রতিতেন 500 ক্ােত� কম গ্রহণ ক�লে?

%  ো �রচেি অংশগ্রহণকা�ীলে�লক েুপাত�শ করুন সেন িা�া 
“অলপক্ষাকৃি কম ক্ােত� খাো� উপায়েমহূ” (পৃষ্া 5-7), “আপনা�  
পানীয় েবিলধে আো� ভােনু” (পৃষ্া 8-10), এেং “েহলজ ভালো পানীয়  
খাো� তেকল্পেমহূ” (পৃষ্া 11-12) পলড় সেলখ। অথো একই োলথ সেগুতে� 
তেলক সেখুন।

 ►েলুি: এখন ধ�া োক পে তবিিীয় তেকল্পটা পেন্দ ক�ে।

 9আচলােিা �রুি: পে কীভালে প্রতিতেন েতরিয় সথলক 500 ক্ােত� 
সেশী সপাড়ালে?

 ►েলুি: আো�, পলে� আল�কটা িৃিীয় তেকল্প হে সে প্রতিতেন  
500 ক্ােত� কল� কমালে েঠিক খাো� ও কাে্ককোলপ� েংতমশ্রণ ঘটিলয়।

 9আচলােিা �রুি: এই তিনটি তেকলল্প� মলধ্ সকানটি আপনা� জন্ 
েে সেলয় ভালো কাজ ক�লে েলে আপনা� মলন হয়?
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ক�াচের জচি্ কিাে আপশি কে পশরমাণ �্ালশর গ্রহণ �চরি �ীভাচে তার 
উপচর ট্্াশ�ং �রা োে (10 শমশিে)

 ■ 1 কাপ েে

 ■ 2 কাপ পাতন/জে 

 ■ সিনা সিাো তজল� 

 ■ 1 কাপ কতি 

 ■ 1 ে� িুলে সনওয়া েধু 

খালে্� মলধ্ থাকা ক্ােত�� 
পত�মাণ জানো� উপায়েমহূ হে:

 ■ োধা�ণ খালে্ উপতস্ি  
ক্ােত�� িাতেকােমহূ

 ■ পুতষ্ েংরিাতে িথ্� সেলেেেমহূ

 ■অনোইন োমগ্রীেমহূ

 ■স্াট্ক  সিান ো কতম্পউটা� 
অ্াপস্

 ►েলুি: আম�া ক্ােত� এেং ওজলন� মলধ্ সোগালোগ তেেলয় আলোেনা 
কল�তে। এখন আলোেনা ক�া োক সে আপতন সে পত�মাণ ক্ােত� গ্রহণ 
কল�ন িা� উপল� কীভালে নজ�ো�ী ক�লেন।  

আপতন কি ক্ােত� গ্রহণ কল�ন সেটা জানলি হলে, আপনালক েলুটা তজতনে 
জানলি হলে:

 ■আপতন কী খান এেং পান কল�ন

 ■আপতন কি পত�মান খান ও পান কল�ন

পে জানলি োন সে িা� প্রাি�ালশ কি ক্ােত� আলে। িাই সে প্রলি্ক 
উপাোলন� জন্ একটা পত�মাপণ কাপ ে্েহা� কল�। সে ো খায়:

 ■ 1 কাপ েলে� সথলক তিত� েলে� গুঁলড়া, 2 কাপ পাতন/জে, আ� একটা 
সিনা সিাো তজল�

 ■ 1 কাপ কতি

 ■ 1 কাপ ে� সিাো েধু, সেটা সে েলে� গুঁলড়া এেং কতি� মলধ্ ভাগ 
কল� তনন

 9আচলােিা �রুি: এখন পে সেলহিু এইেে জালন, সে কীভালে জানলে 
সে িা� প্রাি�ালশ কি ক্ােত� আলে?

 ►েলুি: পে তহোে কল� সপে সে িা� প্রাি�ালশ 400 ক্ােত� আলে। 
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ক�াচের জচি্ কিাে আপশি �ীভাচে িজর্ারী �রচেি কে আপশি �ী 
পশরমাণ �্ালশর গ্রহণ �চরি 

সেেে উপালয় ক্ােত�� পত�মাণ 
স�কড্ক  ক�া োলে সেগুতে হে:

 ■স্াট্ক  সিান ো কতম্পউটা� 
অ্াপস্

 ■স্াই�াে সনাটেই

 ■ স্রেডশীট

 ■কন্ঠস্� স�কতড্ক ং ক�া

আপতন কিটা ক্ােত� গ্রহণ 
কল�ন িা� উপল� ট্্াতকং ক�া 
োলে সে তেেলয় তশখলি হলে, 
আপনা� খাো� ট্্াক করুন 
সেখুন। 

 ► শজজ্াো �রুি: সে এই েংখ্াটা তেলয় কী ক�লে?

উত্তর: এটা তেতপেদ্ধ করুন

 9আচলােিা �রুি: পে কীভালে তেতপেদ্ধ ক�লে সে িা� প্রাি�ালশ কি 
ক্ােত� আলে?

 ►েলিু: সশে পে্কতে, অেশ্, সে িা� িুড েগ-এ এই েংখ্াগুতে তেখলি োইলে।

%  ো �রচেি আপনা� ইলছে হলে, তকেু উোহ�ণ তনলয় আপতন কিটা 
ক্ােত� গ্রহণ কল�ন িা� তকেু উপায় তেতপেদ্ধ করুন। অংশগ্রহণকা�ীলে� 
সেতখলয় তেন কীভালে সেগুতেলক ে্েহা� ক�লি হয়।

আপশি �ীভাচে িজর্ারী �রচেি কে আপশি �ী 
পশরমাণ �্ালশর কপািাি (10 শমশিে)

 ►েলুি: আম�া আলোেনা কল�তে কীভালে ট্্াতকং ক�া োলে সে কিটা 
ক্ােত� আপতন গ্রহণ ক�লেন। এখন আলোেনা ক�া োক সে আপতন সে 
পত�মাণ ক্ােত� সপাড়ালছেন িা� উপল� কীভালে ট্্াতকং ক�া োলে। 

প্রাি�ালশ� পল�, পে একটু হাঁটলি োন। সে জানলি োয় সে সে কি ক্ােত� 
সপাড়ায়।
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ক�াচের জচি্ কিাে �ত �্ালশর আপশি পিুাচত পাচরি তা শ� �চর ট্্া� 
�রচেি?

 ■ 240 পাউন্ড

 ■ হাঁটা

 ■ 30 তমতনলট

 ■ পত�তমি

সেেে উপালয় কি ক্ােত�  
সপাড়ালনা হলয়লে সেটা  
তনণ্কয় ক�া োয় সেগুতে হে:

 ■ োধা�ণ কাে্ককোলপ� 
িাতেকােমহূ

 ■অনোইন োমগ্রীেমহূ

 ■স্াট্ক  সিান ো কতম্পউটা� 
অ্াপস্

আপতন কি ক্ােত� পুতড়লয়লেন সেটা জানলি হলে, আপনালক ো�টা তজতনে 
জানলি হলে:

 ■আপনা� ওজন কি

 ■আপনা� তরিয়াকোপ

 ■আতম িা কিক্ষণ কল�ন

 ■আপনা� গতি 

পে জালন সে িা� ওজন 240 পাউন্ড কা�ণ সে তনলজই তনলজ� ওজন মালপ। 
সে জালন সে সে 30 তমতনট ধল� হাঁলট কা�ণ সে তনলজই এই েময়টা তনধ্কা�ণ 
কল�লে। আ� সে জালন সে িা� গতি মাোত� ধ�লন� কা�ণ সে কথা েো� 
প�ীক্ষা ে্েহা� কল�।

 ► শজজ্াো �রুি: কথা েো� প�ীক্ষা কী? 

উত্তর: পে িা� কাে্ককোপ ক�া� েময় কথা েেলি পাল�, তকন্তু িা� 
কাে্ককোপ ক�া� েময়, গান ক�লি পাল� না। 

 9আচলােিা �রুি: এখন সে সেলহিু এগুতে জালন, পে কীভালে  
তনণ্কয় ক�লে সে সে হাঁটো� েময় কি ক্ােত� সপাড়ালছে?

%  ো �রচেি অংশগ্রহণকা�ীলে�লক েুপাত�শ করুন এই মতডউলে� 
তেতেপত্র� পৃষ্া 13 থাকা “ক্ােত� সপাড়ালনা� উপায়” সেখলি। অথো  
একলত্র সেগুতে� তেলক সেখুন। 

 ►েলুি: পে তহোে কল� সেখে সে হাটা� েময় সে সপাড়ালি পাল� প্রায়  
90 ক্ােত�।
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ক�াচের জচি্ কিাে �ত �্ালশর আপশি পিুাচত পাচরি তা শ� �চর ট্্া� 
�রচেি?

সেেে উপালয় ক্ােত�� পত�মাণ 
স�কড্ক  ক�া োলে সেগুতে হে:

 ■স্াট্ক  সিান ো কতম্পউটা� 
অ্াপস্

 ■স্াই�াে সনাটেই

 ■ স্রেডশীট

 ■কন্ঠস্� স�কতড্ক ং ক�া

আপতন কিটা ক্ােত� সপাড়ান 
িা� উপল� কীভালে ট্্াতকং ক�া 
োলে সে তেেলয় তশখলি হলে, 
আপনা� তরিয়াকোপ ট্্াক করুন 
সেখুন। 

 ► শজজ্াো �রুি: সে এই েংখ্াটা তেলয় কী ক�লে?

উত্তর: এটা তেতপেদ্ধ করুন

 9আচলােিা �রুি: পে কীভালে তেতপেদ্ধ ক�লি পা�লে সে হাঁটা� 
েময় সে কিটা ক্ােত� সপাড়ায়?

 ► েলিু: সশে পে্কতে, অেশ্, সে িা� তিটলনে েগ-এ এই েংখ্াটা তেখলি োইলে।

%  ো �রচেি আপনা� ইলছে হলে, তকেু উোহ�ণ তনলয় আপতন কিটা 
ক্ােত� সপাড়ান িা� তকেু উপায় তেতপেদ্ধ করুন। অংশগ্রহণকা�ীলে� 
সেতখলয় তেন কীভালে সেগুতেলক ে্েহা� ক�লি হয়।

�ীভাচে েত �্ালশর গ্রহণ �চরি তার কেচে কেিী 
কপািাচেি (10 শমশিে)

 ►েলুি: একো� েতে আপতন জানলি পাল�ন সে আপতন কি ক্ােত� গ্রহণ 
কল�ন এেং সকালনা এক তনতে্কষ্ তেলন কিটা সপাড়ান, িাহলে আপতন সেতেলন� 
প্রকৃি ক্ােত� কি হে িা তনণ্কয় ক�লি পা�লেন। আেুন পলে� আলোেনায় 
তিল� আো োক।

%  ো �রচেি গল্পটা� তবিিীয় পৃষ্াটি পড়ুন (ো কাউলক তেলয় পতড়লয় 
শুননু) (পৃষ্া 4)। েংলক্ষলপ আলোেনা করুন। 

 ►েলুি: মলন �াখুন, প্রতিতেন 1,700 ক্ােত� হে পলে� েক্ষ্মাত্রা। স্াস্্ 
পত�লেো োনকা�ী� োলথ আপনা� কি ক্ােত� ে�কা� সেই েক্ষ্মাত্রা� 
তেেলয় আলোেনা করুন।

 9আচলােিা �রুি: আপতন তক মলন কল�ন সে খাে্ ও কাে্ককোলপ� 
তমশ্রলণ� মাধ্লম আপতন আপনা� েক্ষ্মাত্রায় সপৌঁোলি পা�লেন?
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ক�াচের জচি্ কিাে োফচল্র পশর�ল্পিা  
(5 শমশিে)

 ►েলুি: আপনা� কম্ক পত�কল্পনা� তেনপঞ্ী সেখুন অনগু্রহ কল�। পল�� 
কলয়ক তমতনট একটি নিুন কম্ক পত�কল্পনা কল� সেতখ।

আমালে� আলগ� সেশন সথলক তক কাজ ক�লো এেং সকানটি ক�লো না িা 
মলন �াখলি হলে। এমন সকান পত�েি্ক ন আলে তক ো আপতন ক�লি োন?

এটাও মাধায় �াখুন সে আম�া আজলক আপতন েিটা ক্ােত� গ্রহণ কল�ন 
িা� সেলয় সেশী সপাড়াো� তেেলয় আলোেনা কল�তে।

পত�কল্পনা ক�া� েময় মলন �াখুন সে িা পােন ক�লি হলে:

 ■ োস্তেধমতী

 ■ েম্পােনলোগ্

 ■ তনতে্কষ্

 ■ নমনীয়

মলন �াখলেন আে�লণ� তেকগুতে� উপ� সেতশ কল� েক্ষ্ �াখলি হলে। এেং 
আনলন্দ থাকলি সেষ্া করুন!

%  ো �রচেি অংশগ্রহণকা�ীলে�লক িালে� কম্ক পত�কল্পনা ক�া� জন্ 
কলয়ক তমতনট তেন।
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ক�াচের জচি্ কিাে োরাংি ও েমাশতি  
(3 শমশিে)

োোয় সেেে তজতনে সেষ্া ক�লেন:

 ■ এেে তেেলয় নজ�ো�ী করুন 
অতেি 1 তেন:

 ■ েিটা ক্ােত� আপতন  
গ্রহণ কল�ন

 ■ েিটা ক্ােত� আপতন  
সপাড়ান

 ■কম্ক পত�কল্পনা

 ►েলুি: আপনা� ক্ােত�� উপল� নজ�ো�ী ক�লে সেটা আপনালক আপতন 
েি ক্ােত� গ্রহণ কল�ন িা� সেলয় সেশী সপাড়ালি োহাে্ ক�লে। অনগু্রহ 
কল� আপনা� িুড েগ এেং তিটলনে েগ সেখুন। এখন আ� পল�� সেশলন� 
মালে, আতম োইে সেন আপতন এইেে েগ ে্েহা� কল� েিটা ক্ােত�  
গ্রহণ কল�লেন এেং েিটা ক্ােত� পুতড়লয়লেন সেই তেেলয় নজ�ো�ী ক�লি 
পাল�ন। অনগু্রহ কল� এটা অতেিপলক্ষ এক তেন করুন।

%  ো �রচেি প্রলয়াজন মলিা প্রলশ্ন� উত্� তেন।

 ►েলুি: আম�া আমালে� তমটিংলয়� সশলে এলে সপৌঁলেতে। আজ, আম�া 
আলোেনা কল�তে সে কীভালে আপতন েি গ্রহণ কল�ন িা� সেলয় সেশী 
ক্ােত� পুতড়লয় ওজন কমালি পাল�ন।

আম�া কথা েেোম:

 ■ক্ােত� এেং ওজলন� মলধ্ েংলোগ 

 ■কি ক্ােত� আপতন গ্রহণ কল�ন িা তক কল� ট্্াক ক�লেন?

 ■কি ক্ােত� আপতন পুড়ালি পাল�ন িা তক কল� ট্্াক ক�লেন?

 ■ ো তনলছেন িা� সেলয় আল�া সেতশ ক্ােত� তক কল� সপাড়ালেন।

 9আচলােিা �রুি: আম�া আজলক ো তনলয় কথা েলেতে িা তনলয় 
আপনা� সকালনা প্রশ্ন আলে তক?

 ►েলুি: পল�� ো� আম�া আপনা� কম্ক পত�কল্পনা ও আপতন োোয় সেেে 
তজতনে সেষ্া কল�লেন সেই তেেলয় কথা েেে। এোড়া আম�া __ েম্পলক্ক  
আলোেনা ক�ে।

এই সেশলন আো� জন্ ধন্োে। পল�� সেশলন আপনা� অংশগ্রহণকা�ী� 
সনাটেকু আনলি ভুেলেন না।

শমটিং মলুতুশে �রা হচলা।
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লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া:  
এমি স্াস্থ্য�র খাবার খাি যা আপশি উপচ�াগ �চরি

2

এমি স্াস্থ্য�র খাবার খাি যা আপশি উপচ�াগ �চরি

কেিচির মলূ শবষয়গুশল
স্বাস্থ্যকর খবাওয়বা উপভ�বাগথ্য হভে পবাভর এবং টবাইপ 2 ডবায়বাভবটিস রুখভে ববা ববলববিে করবায় সবাহবাযথ্য 
করভে পবাভর। এই মবডউলটি অংশগ্রহণকবারীভের শশখবায় শয বক�বাভব স্বাস্থ্যকর খবাববার শখভে হয় যবা 
েবাঁরবা উপভ�বাগ করভে পবারভবন।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেিথ্য
এই শসশভনর শশভে, অংশগ্রহণকবারীরবা এগুভলবা বণ্ণনবা করভে পবারভব:

 ► বক�বাভব খবাওয়বােবাওয়বা প্রবে এক সুস্ েবৃটি�ঙ্ী বনভে হভব 

 ► বক�বাভব স্বাস্থ্যকর ববাছবাই করভে হভব 

 ► বক�বাভব এমন স্বাস্থ্যকর খবাববার শখভে হভব যবা েবাঁরবা উপভ�বাগ কভরন
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আপিার প্রচয়াজি হচব:
 � আপনবার অংশগ্রহণকবারীর শনবাটবকু

 � এই মবডউভলর জনথ্য অংশগ্রহণকবারীর বনভে্ণ বশকবা (প্রবেটি অংশগ্রহণকবারী এবং আপনবার জনথ্য একটি 
প্রবেবলবপ)

 � খবাবল বিটভনস লগ, শযমন প্রভয়বাজন

 � খবাবল িুড লগ, শযমন প্রভয়বাজন

 � খবাবল কম্ণ পবরকল্পনবা, শযমন প্রভয়বাজন

 � লবাইিস্বাইল শকবাভের লগ

 � নবাভমর টথ্যবাগ, শযমন প্রভয়বাজন

 � অংশগ্রহণকবারীভের ওজন মবাপবার শকেল (সমস্ত শসশভনর জনথ্য একই)

 � হবােঘবি ববা ঘবি

 � শপন

ঐশছি�:

 � বলিপ েবাট্ণ , ইভজল ববা শটপ এবং মবাক্ণ বার ববা শহবায়বাইট শববাড্ণ , শহবায়বাইট শববাড্ণ  মবাক্ণ বার ও ইভরজবার

 � “Cooking with Herbs, Spices, and Other Seasonings (ক�ষজ, ঝাল মিলা, ও অিথ্যািথ্য 
রুশেবরদে� মেলা শ্চয় রান্া �রার)” শ�শিও: https://healthyeating.nhlbi.nih.gov/video_
herbs.aspx

 � শ�শিও ক্খার জিথ্য ইন্ারচিট েশুবরােহ কপ্রাচজক্টর
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যা �রচে হচব
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এই কেিচির আচগ:
 � একটি বমটিং রুম সংরক্ষণ করুন। বনবচিে করুন শয একটি বথ্যবতিগে স্বান আভছ শযখবাভন আপবন 
অংশগ্রহণকবারীভেরভক ওজন করভে পবাভরন।

 � প্রভয়বাজনীয় সরবরবাহ জভিবা করুন।

 � লবাইিস্বাইল শকবাে প্রবশক্ষভণর বনভে্ণ বশকবা এবং এই মবডউভলর অংশগ্রহণকবারীর বনভে্ণ বশকবার পয্ণবাভলবােনবা 
করুন। উ�য় পুঙ্বানপুুঙ্�বাভব বভুেভছন েবা বনবচিে করুন।

 � েবািবােবাবি শপৌঁছবান।

 � এমন�বাভব শেয়বারগুবল রবাখুন শযন মভন হয় আভলবােনবা হভব, শযমন বতৃ্বাকবার।

 � প্রভয়বাজনীয় েথথ্য বলিপ েবাট্ণ  ববা শহবায়বাইট শববাভড্ণ  বলখুন (ঐবছিক)। শেখুন J
প্রশেটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:

 � অংশগ্রহণকবারীভের অব�ববােন জবানবান।

 � অংশগ্রহণকবারীভের একবাভতে ওজন বনন।

 � আপনবার লবাইিস্বাইল শকবাভের লভগ অংশগ্রহণকবারীভের শডটবা শরকড্ণ  করুন।

 � অংশগ্রহণকবারীভের েবাভের ওজন সবিভধে অববহে করুন। অথববা, েবাভের জনথ্য শসটি একটি বস্বক 
শনবাভট বলভখ রবাখুন। েবাভেরভক েবাভের ওভয়ট লভগ বলভখ রবাখভে বলনু।

 � অংশগ্রহণকবারীভেরভক এই মবডউভলর অংশগ্রহণকবারীর বনভে্ণ বশকবার একটি প্রবেবলবপ বেন।

 � অংশগ্রহণকবারীভেরভক খবাবল বিটভনস লগ, িুড লগ এবং কম্ণ পবরকল্পনবা প্রভয়বাজন অনসুবাভর প্রেবান 
করুন।

 � অংশগ্রহণকবারীভেরভক েবাভের নবামটথ্যবাগ পূরণ কভর প্রভয়বাজন অনসুবাভর পবরধবান করভে বলনু।

 � অংশগ্রহণকবারীভের বসভে বলনু। যখন অংশগ্রহণকবারীরবা গ্রুভপর অনথ্যভের জনথ্য অভপক্ষবা করভছন 
েখন েবাভেরভক পৃষ্বা 2 এর “শসশভনর মলূ ববেয়গুবল” পয্ণবাভলবােনবা করভে বলনু।

এই কেিচির পচর:
 � যে শীঘ্র সম্ভব, এই শসশভনর শনবাট বনন। বলভখ বনন বক বক �ুল হভয়ভছ আর শকবাথবায় শকবাথবায় উন্নবে 
করবা েরকবার। পরবেতী শসশভনর আভগ আপনবাভক করভে হভব এমন শয শকবাভনবা কবাজও বলভখ রবাখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শবষয়বস্তু:
বনম্নবলবখে ববেয়বস্তুটি 60 বমবনভটর জনথ্য বডজবাইন করবা হভয়ভছ। অনগু্রহ কভর প্রবেটি শসশভন ওজন করবার  
জনথ্য এবং অংশগ্রহণকবারীভের সভঙ্ পরবামশ্ণ করবার জনথ্য অবেবরতি প্রবায় 10 বমবনভটর অনমুবে বেন।

 � স্বাগেম ও পয্ণবাভলবােনবা ........................................................পৃষ্বা 6 .................. 10 বমবনট

 � উভদেশথ্য .............................................................................পৃষ্বা 7 .................... 2 বমবনট

 � খবাওয়বােবাওয়বার প্রবে একটি স্বাস্থ্যকর েবৃটি�ঙ্ী বনন  ................পৃষ্বা 7 .................. 10 বমবনট

 � স্বাস্থ্যকর পছন্দ করুন ........................................................পৃষ্বা 8 .................. 10 বমবনট

 � এমন স্বাস্থ্যকর খবাববার খবান যবা আপবন উপভ�বাগ কভরন ............পৃষ্বা 10 ................ 18 বমবনট

 � সবািভলথ্যর পবরকল্পনবা ..........................................................পৃষ্বা 11 .................. 5 বমবনট

 � সবারবাংশ ও সমবাবতি ..............................................................পৃষ্বা 12 .................. 5 বমবনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচিথ্য কিাট স্াগেম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►বলুি: সকলভক আববারও স্বাগেম! এটি হল Prevent T2, CDC এর 
লবাইিস্বাইল পবরবে্ণ ভনর কম্ণসূবের __ বমটিং।

আজ আমরবা আভলবােনবা করভে েভলবছ শয বক�বাভব স্বাস্থ্যকর খবাববার খবাওয়বা 
যবায় যবা আপবন উপভ�বাগ কভরন।

আমবাভের শুরু করবার আভগ আসুন আমরবা আভগ বক আভলবােনবা কভরবছলবাম শসই 
ববেভয় একটু কথবা ববল। আপনবার শকবাভনবা প্রশ্ন থবাকভল আবম েবার উত্র শেব।

%  যা �রচবি আভগর শসশন সংভক্ষভপ বলনু।

 9আচলােিা �রুি: আভগ আমরবা যবা বনভয় আভলবােনবা কভরবছলবাম শসই 
বনভয় কবাভরবা বক শকবাভনবা প্রশ্ন আভছ?

 ►বলুি: আসুন আভগ আপবন শয কম্ণ পবরকল্পনবা কভরবছভলন শসই অনসুবাভর 
বক�বাভব কবাজ হভয়ভছ েবা সম্পভক্ণ  আভলবােনবা কবর। 

 9 আচলােিা �রুি: বক বক �বাভলবা�বাভব হভয়ভছ? বক বক �বাভলবা�বাভব হয়বন?

 ►বলুি: আসুন আপবন ববাবিভে অনথ্যবানথ্য যবা যবা কভরভছন েবা শকমন হভয়ভছ 
েবা বনভয় আভলবােনবা কবর।

 9 আচলােিা �রুি: বক বক �বাভলবা�বাভব হভয়ভছ? বক বক �বাভলবা�বাভব হয়বন?
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ক�াচের জচিথ্য কিাট উচদেিথ্য
(2 শমশিট)

 ►বলুি: স্বাস্থ্যকর খবাববার বক সুস্বাে ুহভে পবাভর? বনচিয়ই!

আজ আমরবা আভলবােনবা করব শয বক�বাভব স্বাস্থ্যকর খবাববার খবাওয়বা যবায় যবা 
আপবন উপভ�বাগ কভরন। আমরবা শযগুবল বনভয় কথবা বলব েবা হল বক�বাভব: 

 ■ খবাওয়বােবাওয়বা প্রবে স্বাস্থ্যকর েবৃটি�ঙ্ী বনন

 ■ স্বাস্থ্যকর পছন্দ করুন 

 ■ এমন স্বাস্থ্যকর খবাববার খবান যবা আপবন উপভ�বাগ কভরন

অবভশভে, আপবন একটি নেুন কম্ণ পবরকল্পনবা করভবন।

খাওয়া্াওয়া প্রশে স্াস্থ্য�র ্শৃটি�গেী শিি  
(10 শমশিট) 

 ►বলুি: মবানেুজন ববব�ন্ন কবারভণর জনথ্য খবান। খবাওয়বােবাওয়বা প্রবে স্বাস্থ্যকর 
েবৃটি�ঙ্ী রবাখবা আপনবাভক এমন স্বাস্থ্যকর খবাববার খবাওয়বায় সবাহবাযথ্য করভে পবাভর 
যবা আপবন উপভ�বাগ কভরন। আসুন একটি উেবাহরণ শেখবা যবাক। অনগু্রহ কভর 
এই মবডউভলর বববলপভরের 3 নং পৃষ্বার “অথ্যবান্থবনর কবাবহনী” শেখুন।

%  যা �রচবি কবাবহনীটি পিুন (ববা শকবান শস্ছিবাভসবকভক পিভে বলনু)।

 9আচলােিা �রুি: যখন আপনবার বক্ষভে পবায় েখন শকমন শববাধ হয়?

যখন আপবন অেথ্যতে কু্ষধবাে্ণ  হভয় পভিন েখন বক শকবান সময় অস্বাস্থ্যকর 
পছন্দ কভর শিভলন? 

আপবন বক কখভনবা কু্ষধবাে্ণ  নবা থবাকভলও শখভয় শিভলন? শকন?  

7
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ক�াচের জচিথ্য কিাট খাওয়া্াওয়ার প্রশে এ� স্াস্থ্য�র ্শৃটি�গেী শিি
 

 ►বলুি: যখন আপবন অেথ্যতে কু্ষধবাে্ণ  েখন খবাওয়বােবাওয়বা বনভয় আমরবা 
আভলবােনবা কভরবছ। যখন আপবন কু্ষধবাে্ণ  নন েখন খবাওয়বােবাওয়বা বনভয়ও 
আমরবা আভলবােনবা কভরবছ।

 ► শজজ্াো �রুি: খবাওয়বােবাওয়বার প্রবে স্বাস্থ্যকরেবৃটি�ঙ্ীটি বক?

উত্তর: যখন আপবন কু্ষধবাে্ণ  েখনই শখভয় বনন, বকন্তু খুব বক্ষভে শপভল নয়।

 ►বলুি: অনগু্রহ কভর এই মবডউভল বববলপরেটি পৃষ্বা 4-এ “সঠিক পবরমবাণ 
খবান” শেখুন। 

%  যা �রচবি বববলপরেটি পয্ণবাভলবােনবা করুন। সংভক্ষভপ আভলবােনবা করুন।

স্াস্থ্য�র পছন্দ �রুি
(10 শমশিট)

 ►বলুি: অথ্যবান্থবনর বেবকৎসক েবাঁভক বভলভছন শয েবাঁর টবাইপ 2 
ডবায়বাভবটিভসর েঁুবক রভয়ভছ।

 ► শজজ্াো �রুি: অথ্যবান্থবনর বক ধরভনর খবাববার শবভছ শনওয়বা উবেে?

উত্তর: শসসব সবামগ্রী শযগুবলভে:

 ■কথ্যবালবরর, িথ্যবাট, বেবন কম

 ■িবাইববার ও পবাবনভে/জভল �রপুর

 ■ ব�টবাবমন বমনবাভরল ও শপ্রবাটিভন �রপুর
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ক�াচের জচিথ্য কিাট স্াস্থ্য�র পছন্দ �রুি

িবাইববার হল এমন এক ধরভনর 
কবাভব্ণবাহবাইভরেট যবা হজম হওয়বা 
ছবািবাও আপনবার শরীর শথভক 
শববরভয় যবায়। 

 ► শজজ্াো �রুি: এবং বক ধরভনর খবাববার অথ্যবান্থবনর সীবমে করবা উবেে?

উত্তর: শয বজবনসগুবল:

 ■কথ্যবালবরর, িথ্যবাট, বেবন শবশী

 ■িবাইববার ও পবাবন/জল কম

 ■ ব�টবাবমন বমনবাভরল ও শপ্রবাটিন কম

 ► শজজ্াো �রুি: শকন আবম এমন বজবনস শবভছ শনব যবাভে িবাইববার ও 
জলীয় পেবাভথ্ণর পবরমবাণ শববশ?

উত্তর: এগুবল কথ্যবালবর নবা ববাবিভয় আপনবার খবাভেথ্যর েবাবহেবা পূণ্ণ কভর শেয়।

 ►বলুি:েবার সবাভথ শসগুবলভে কথ্যবালবর কম থবাকবায়, িবাইববাভরর অনথ্য 
সুববধবাও রভয়ভছ: এটি হজম হভে আভরবা শববশ সময় শনয়। যবাভে আপবন 
আভরবা �রভপট অন�ুব কভরন। আপবন বক কখভনবা এক সবাব�্ণ ং শরেঞ্চ িবাই 
শখভয় এক ঘন্বা পভরই আববার কু্ষধবাে্ণ  হভয় পভিভছন? েবার কবারণ এভে 
িবাইববাভরর পবরমবাণ স্ল্প।

অনগু্রহ কভর এই মবডউভল পুবস্তকবাটির 5 পৃষ্বায় “Prevent T2 করবার 
স্বাস্থ্যকর পছন্দগুবল” শেখুন।

%  যা �রচবি বববলপরেটি পয্ণবাভলবােনবা করুন। সংভক্ষভপ আভলবােনবা 
করুন। স্তম্ভ 1-এ থবাকবা পছন্দগুবলর শথভক স্তম্ভ 2-এর পছন্দগুবল স্বাস্থ্যকর 
শকন েবা বথ্যবাখথ্যবা করুন।

 9আচলােিা �রুি: আপবন বক টবাইপ 2 ডবায়বাভবটিস প্রবেভরবাধ করবার 
জনথ্য অনথ্য শকবান স্বাস্থ্যকর পছভন্দর কথবা �বাবভে পবাভরন?
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ক�াচের জচিথ্য কিাট এমি স্াস্থ্য�র খাবার খাি যা আপশি উপচ�াগ 
�রচবি (18 শমশিট)

েবার ঠবাকুমবার শরবসবপগুবল  
স্বাস্থ্যকর কভর েুলভে, অথ্যবান্থবন  
যবা করভে পবাভর:

 ■ শপেবা বীভির বেভল শপেবা টবাবক্ণ  
বথ্যবহবার করভে পবাভর 

 ■ শগবাটবা েবানবার লবাসবাবনয়বা নডুল 
বথ্যবহবার করভে পবাভর 

 ■ পুভরবা িথ্যবাটওয়বালবার পবরবভে্ণ   
মবাঠবা শেবালবা ববা আংবশক মবাঠবা 
শেবালবা বরভকবাটবা ও শমবাজবাভরলবা 
বথ্যবহবার করভে পবাভর 

 ■ মবাশরুম, পবালংশবাক ও লবাল 
শগবালমবরভের মে স্বাে্ণ হীন  
সব্ী বেভয় অভধ্ণক েীজভক 
প্রবেস্বাবপে করভে পবাভর 

 ■স্বাে্ণ হীন সব্ী বেভয় অভধ্ণক 
নডুলভক প্রবেস্বাবপে করভে  
পবাভর 

 ■ ববািবে শ�েজ ও মশলবা শযবাগ 
করভে পবাভর

 ►বলুি: খবাওয়বা হল জীবভনর প্রকৃে আনন্দগুবলর মভধথ্য অনথ্যেম।  
খবাববার শুধু আপনবার শপটই �বে্ণ  কভর নবা। এটি আপনবার অন�ূুবেগুবলভকও 
সমদৃ্ধ কভর।

অথ্যবান্থবন বেবতেে শয েবার নেুন ডবাভয়ট হয়ভেবা েবার জনথ্য খবাববাভরর সব 
আনন্দ শবর কভর শনভব। শস রবান্নবা করভে �বাভলবাববাভস, বকন্তু শস স্বাস্থ্যকর 
রবান্নবা সবিভধে খুব শববশ বকছু জবাভন নবা। শস মভন কভর েবাভক অভনক পবরমবাভন 
কবাঁেবা পবালং শবাক শখভে হভব।

 9আচলােিা �রুি: আপবন যবা খবাভছিন েবা উপভ�বাগ করবাটবা কে 
গুরুত্বপূণ্ণ বভল আপবন মভন কভরন? আপবন বক এমন ধরভনর খবাওয়বােবাওয়বা 
বজবায় রবাখভে পবারভবন যবা আপবন উপভ�বাগ কভরন নবা?

 ►বলুি: অনগু্রহ কভর পৃষ্বা 7-এ “শরবসবপ শমকও�বার” শেখুন।

%  যা �রচবি বববলপরেটি পয্ণবাভলবােনবা করুন। সংভক্ষভপ আভলবােনবা 
করুন।

 9আচলােিা �রুি: স্বাস্থ্যকর পছন্দগুবলভক উপভ�বাগথ্য করবার অনথ্যবানথ্য 
উপবায়গুবল বক বক?

 ►বলুি: অথ্যবান্থবনর একটি অনথ্যেম বপ্রয় পে হল লবাসবাবনয়বা- ঠিক শয�বাভব 
েবার ঠবাকুমবা এটি তেবর করভেন। েবার শরবসবপভে বরভকবাটবা এবং শমবাজবাভরলবা 
েীজ, শপেবা বীি, শটবামথ্যবাভটবা সস, এবং অবশথ্যই লবাসবাবনয়বা নডুল রভয়ভছ।

 9আচলােিা �রুি: বক বক উপবাভয় অথ্যবান্থবন েবার ঠবাকুমবার লবাসবাবনয়বা 
শরবসবপটিভক আভরবা স্বাস্থ্যকর কভরও সুস্বাে ুরবাখভে পবাভর?

 ►বলুি: এটবা শেবা শুভন আমবার খুব সুস্বাে ুবভলই মভন হভছি!



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া:  
এমি স্াস্থ্য�র খাবার খাি যা আপশি উপচ�াগ �চরি

11
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এই কবাজটি ঐবছিক। যবে আপবন 
েবান, েবাহভল অংশগ্রহণকবারীভের 
বলঙ্কটি বেন যবাভে েবাঁরবা ব�বডওটি 
ঘভরই শেখভে পবাভরন।

  1 �াযদে�লাপ: ব�বডও 

 ►বলুি: শেখবা যবাক, শকবান শশি বক�বাভব স্বাস্থ্যকর খবাববারভক সুস্বাে ুকভর 
শেবাভলন।

%  যা �রচবি 5-বমবনভটর ব�বডও শেখবান: “শ�েজ, মশলবা ও অনথ্যবানথ্য 
শেলেবাল বেভয় রবান্নবা করবা।” সংভক্ষভপ আভলবােনবা করুন।

োফচলথ্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►বলুি: অনগু্রহ কভর আপনবার কম্ণ পবরকল্পনবার জবান্ণবাল শেখুন। পভরর 
কভয়ক বমবনট একটি নেুন কম্ণ পবরকল্পনবা কভর শেবখ।

আমবাভের আভগর শসশন শথভক বক কবাজ করভলবা এবং শকবানটি করভলবা নবা েবা 
মভন রবাখভে হভব। এমন শকবান পবরবে্ণ ন আভছ বক যবা আপবন করভে েবান?

এছবািবাও মভন রবাখভবন শয বক�বাভব আপনবার উপভ�বাগ করবার মে স্বাস্থ্যকর 
খবাববার শখভে হয় েবা বনভয়ও আজ আমরবা আভলবােনবা কভরবছ।
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ক�াচের জচিথ্য কিাট োফচলথ্যর পশর�ল্পিা

পবরকল্পনবা করবার সময় মভন রবাখুন শয েবা পবালন করভে হভব:

 ■ ববাস্তবধমতী

 ■ সম্পবােনভযবাগথ্য

 ■ বনবে্ণটি

 ■ নমনীয়

মভন রবাখভবন আেরভণর বেকগুবলর উপর শববশ কভর লক্ষথ্য রবাখভে হভব। 
এবং আনভন্দ থবাকভে শেটিবা করুন!

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকবারীভেরভক েবাভের কম্ণ পবরকল্পনবা করবার জনথ্য 
কভয়ক বমবনট বেন।

োরাংি ও েমাশতি
(5 শমশিট)

 ►বলুি: অনগু্রহ কভর এই মবডউভলর পৃষ্বা 6-এ “Prevent T2 এর জনথ্য 
স্বাস্থ্যকর পছন্দ করবাটি” শেখুন। এখন ও পভরর শসশভনর মভধথ্য আবম েবাইব 
আপনবারবা খবাবল ছভক স্বাস্থ্যকর পছভন্দর জনথ্য আপনবাভের ধবারণবাগুবল বলখুন।

%  যা �রচবি প্রভয়বাজন মভেবা প্রভশ্নর উত্র বেন। 

 ►বলুি: অথ্যবান্থবনর লবাসবাবনয়বা শরবসবপটি সুস্বাে ুকরভে আমরবা একসবাভথ 
কবাজ কভরবছ। এখন ও পভরর শসশভনর মভধথ্য আবম েবাইব আপনবারবা 
আপনবাভের বনজস্ শরবসবপর শমকও�বার করুন।
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ক�াচের জচিথ্য কিাট োরাংি ও েমাশতি

ববাসবায় শযসব বজবনস শেটিবা করভবন:

 ■ Prevent T2 এর জনথ্য স্বাস্থ্যকর 
পছন্দ

 ■ শরবসবপ শমকও�বার

 ■কম্ণ পবরকল্পনবা

অনগু্রহ কভর আপনবার বপ্রয় শরবসবপগুবলর মভধথ্য একটি শবভছ বনন। এটিভক 
স্বাস্থ্যকর কভর শেবালবার উপবায় খুজঁনু। আপবন ধবারণবার জনথ্য পৃষ্বা 7-এ 
“শরবসবপ শমকও�বার” শেখভে পবাভরন। যবে আপবন পছন্দ কভরন, েবাহভল 
আপবন এটি রবান্নবাও করভে পবাভরন! এবং আপবন েভলর সবাভথ আপনবার নেুন 
শরবসবপ �বাগ করভেও স্বাগে। 

আমরবা আমবাভের বমটিংভয়র শশভে এভস শপৌঁভছবছ। আজ আমরবা আপবন 
উপভ�বাগ করভে পবারভবন এমন স্বাস্থ্যকর খবাববার বনভয় আভলবােনবা কভরবছ। 
আমরবা আভলবােনবা কভরবছ শয বক�বাভব:

 ■ খবাওয়বােবাওয়বা প্রবে স্বাস্থ্যকর েবৃটি�ঙ্ী রবাখভে হভব

 ■ স্বাস্থ্যকর পছন্দ করভে হভব

 ■ এমন স্বাস্থ্যকর খবাববার শখভে হভব যবা আপবন উপভ�বাগ কভরন

 9আচলােিা �রুি: আমরবা আজভক যবা বনভয় কথবা বভলবছ েবা বনভয় 
আপনবার শকবাভনবা প্রশ্ন আভছ বক?

 ►বলুি: পভরর ববার আমরবা আপনবার কম্ণ পবরকল্পনবা ও আপবন ববাসবায় 
শযসব বজবনস শেটিবা কভরভছন শসই ববেভয় কথবা বলব। এছবািবা আমরবা __ 
সম্পভক্ণ  আভলবােনবা করব।

এই শসশভন আসবার জনথ্য ধনথ্যববাে। পভরর শসশভন আপনবার অংশগ্রহণকবারীর 
শনবাটবকু আনভে �ুলভবন নবা।

শমটিং মলুেুশব �রা হচলা।
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োপ শিয়ন্ত্রণ �রা
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োপ শিয়ন্ত্রণ �রা

কেিচির মলূ শিষয়গুশল
চাপ নিয়ন্ত্রণ করলে তা টাইপ 2 ডায়ালেটিস প্রনতলরাধ করা ো নেেনবিত করলত সাহায্য করলত পালর। এই 
মনডউেটি অংশগ্রহণকারীলের শশখায় নক কলর চাপ কমালত হয় এেং তা সামোলত হয়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই শসশলির শশলে, অংশগ্রহণকারীলের এগুলো শিাক্ত করলত পারলে:

 ► চালপর নকছু কারণ

 ► চাপ এেং টাইপ 2 ডায়ালেটিলসর মলধ্য সংলযাগ

 ► চাপ কমাোর নকছু উপায়

 ► চাপ সামোোর নকছু স্াস্্যকর উপায়
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আপিার অংশগ্রহণকারীর শিাটেকু

 � এই মনডউলের জি্য অংশগ্রহণকারীর নিলেদে নশকা (প্রনতটি অংশগ্রহণকারী এেং আপিার জি্য একটি 
প্রনতনেনপ)

 � খানে নিটলিস েগ, শযমি প্রলয়াজি

 � খানে িুড েগ, শযমি প্রলয়াজি

 � খানে কমদে পনরকল্পিা, শযমি প্রলয়াজি

 � োইিস্াইে শকালচর েগ

 � িালমর ট্যাগ, শযমি প্রলয়াজি

 � অংশগ্রহণকারীলের ওজি মাপার শকেে (সমস্ত শসশলির জি্য একই)

 � হাতঘনি ো ঘনি

 � শপি

ঐশছি�:

 � নলিপ চাটদে , ইলজে ো শটপ এেং মাকদে ার ো শহায়াইট শোডদে , শহায়াইট শোডদে  মাকদে ার ও ইলরজার

 � ক�াট মা্রু িা িাশলি (প্রচ্্য� অংিগ্রহণ�ারীর জি্য এ�টি)

 � স্বশতি্ায়� েঙ্ী্
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যা �রচ্ হচি

4

এই কেিচির আচে:
 � একটি নমটিং রুম সংরক্ষণ করুি। নিনচিত করুি শয একটি ে্যনক্তগত স্াি আলছ শযখালি আপনি 
অংশগ্রহণকারীলেরলক ওজি করলত পালরি।

 � প্রলয়াজিীয় সরেরাহ জলিা করুি। 

 � োইিস্াইে শকাচ প্রনশক্ষলণর নিলেদে নশকা এেং এই মনডউলের অংশগ্রহণকারীর নিলেদে নশকার পযদোলোচিা 
করুি। উভয় পুঙ্ািপুুঙ্ভালে েলুেলছি তা নিনচিত করুি।

 � তািাতানি শপৌঁছাি।

 � এমিভালে শচয়ারগুনে রাখুি শযি মলি হয় আলোচিা হলে, শযমি েতৃ্াকার।

 � প্রলয়াজিীয় তথ্য নলিপ চাটদে  ো শহায়াইট শোলডদে  নেখুি (ঐনছিক)। শেখুি J
প্রশ্টি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচঙ্ েচঙ্:

 � অংশগ্রহণকারীলের অনভোেি জািাি।

 � অংশগ্রহণকারীলের একালতে ওজি নিি।

 � আপিার োইিস্াইে শকালচর েলগ অংশগ্রহণকারীলের শডটা শরকডদে  করুি।

 � অংশগ্রহণকারীলের তালের ওজি সবিলধে অেনহত করুি। অথো, তালের জি্য শসটি একটি নস্নক 
শিালট নেলখ রাখুি। তালেরলক তালের ওলয়ট েলগ নেলখ রাখলত েেিু।

 � অংশগ্রহণকারীলেরলক এই মনডউলের অংশগ্রহণকারীর নিলেদে নশকার একটি প্রনতনেনপ নেি।

 � অংশগ্রহণকারীলেরলক খানে নিটলিস েগ, িুড েগ এেং কমদে পনরকল্পিা প্রলয়াজি অিসুালর প্রোি 
করুি।

 � অংশগ্রহণকারীলেরলক তালের িামট্যাগ পূরণ কলর প্রলয়াজি অিসুালর পনরধাি করলত েেিু।

 � অংশগ্রহণকারীলের েসলত েেিু। যখি অংশগ্রহণকারীরা গ্রুলপর অি্যলের জি্য অলপক্ষা করলছি 
তখি তালেরলক পৃষ্া 2 এর “শসশলির মেূ নেেয়গুনে” পযদোলোচিা করলত েেিু।

এই কেিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভে, এই শসশলির শিাট নিি। নেলখ নিি নক নক ভুে হলয়লছ আর শকাথায় শকাথায় উন্ননত 
করা েরকার। পরেততী শসশলির আলগ আপিালক করলত হলে এমি শয শকালিা কাজও নেলখ রাখুি।
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মশিউচলর রূপচরখা

5

কেিচির শিষয়িস্তু:
নিম্ননেনখত নেেয়েস্তুটি 60 নমনিলটর জি্য নডজাইি করা হলয়লছ। অিগু্রহ কলর প্রনতটি শসশলি ওজি করার  
জি্য এেং অংশগ্রহণকারীলের সলগে পরামশদে করার জি্য অনতনরক্ত প্রায়ই 10 নমনিলটর অিমুনত নেি।

 � স্াগতম ও পযদোলোচিা  ................................................পৃষ্া 6  ....................... 10 নমনিট

 � উলদেশ্য ......................................................................পৃষ্া 7 .......................... 2 নমনিট

 � চালপর কারণ .............................................................পৃষ্া 8 .......................... 5 নমনিট

 � চাপ এেং টাইপ 2 ডায়ালেটিস .......................................পৃষ্া 8 .......................... 8 নমনিট

 � চাপ কমাোর নকছু উপায় ............................................পৃষ্া 10 .......................  8 নমনিট

 � চাপ সামোোর নকছু স্াস্্যকর উপায় ............................পৃষ্া 10 ...................... 17 নমনিট

 � সািলে্যর পনরকল্পিা ...................................................পৃষ্া 13 ........................ 5 নমনিট

 � সারাংশ ও সমানতি .......................................................পৃষ্া 14 ........................ 5 নমনিট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্বাে্ম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: সকেলক আোরও স্াগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এর 
োইিস্াইে পনরেতদে লির কমদেসূনচর __ নমটিং।

আজলক আমরা কথা েে নক কলর চাপ নিয়ন্ত্রণ করলত হয় তা সবিলধে।

আমালের শুরু করার আলগ আসুি আমরা আলগ নক আলোচিা কলরনছোম 
শসই নেেলয় একটু কথা েনে। আপিার শকালিা প্রশ্ন থাকলে আনম তার উত্র 
শেওয়ার শচষ্া করে।

%  যা �রচিি আলগর শসশি সংলক্ষলপ েেিু।

 9আচলােিা �রুি: আলগ আমরা যা নিলয় আলোচিা কলরনছোম শসই 
নিলয় কালরা নক শকালিা প্রশ্ন আলছ?

 ►িলুি: আসুি আলগ আপনি শয কমদে পনরকল্পিা কলরনছলেি শসই অিসুালর 
নকভালে কাজ হলয়লছ তা সম্পলকদে  আলোচিা কনর। 

 9 আচলােিা �রুি: নক নক ভালোভালে হলয়লছ? নক নক ভালোভালে হয়নি? 

 ►িলুি: আসুি আলগ আপনি শয কমদে পনরকল্পিা কলরনছলেি শসই অিসুালর 
নকভালে কাজ হলয়লছ তা সম্পলকদে  আলোচিা কনর। 

 9 আচলােিা �রুি: নক নক ভালোভালে হলয়লছ? নক নক ভালোভালে হয়নি?



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: োপ শিয়ন্ত্রে �রা

ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►িলুি: চাপ নিয়ন্ত্রণ করলে তা টাইপ 2 ডায়ালেটিস প্রনতলরাধ ো নেেনবিত 
করলত সাহায্য করলত পালর। আজ আমরা, এই নিলয় আলোচিা করে:

 ■ চালপর নকছু কারণ

 ■ চাপ এেং টাইপ 2 ডায়ালেটিলসর মলধ্য সংলযাগ

 ■ চাপ কমাোর নকছু উপায়

 ■ চাপ সামোোর নকছু স্াস্্যকর উপায়

আপনি আরাম করা অভ্যাস করারও সুলযাগ পালেি। অেলশলে, আপনি একটি 
িতুি কমদে পনরকল্পিা করলেি।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট োচপর শ��ু �ারণ  
(5 শমশিট) 

চালপর নকছু কারণর অতেভুদে ক্ত:

 ■অি্যাি্য মািলুের সালথ সংঘাত 

 ■ স্াস্্য সম্পনকদে ত সমস্যা  

 ■অথদে সম্পনকদে ত সমস্যা

 ■ িতুি কাজ ো োছা 

 ■ যলথষ্ সময় িা থাকা 

 ■ েি শেনশ কতদে ে্য 

 ■ শপশা নিলয় অখুনশ 

 ■ ছুটি কাটালিা

 ■ নেোহ 

 ►িলুি: আমরা শুরু করে চালপর নকছু কারণ সবিলধে কথা েলে। 
আমালের জীেলি অলিক নকছু আলছ যা চাপ সৃনষ্ কলর। আসুি একটি 
উোহরণ শেখা যাক। অিগু্রহ কলর “োরোরার কানহিী” শত যাি এই 
মনডউলের নেনেপলরের পৃষ্া 3 এেং 4 এ। 

%  যা �রচিি পিুি (ো একজি শস্ছালসনেলক েেিু পিলত) পৃষ্া 3 এর 
কানহিীটির প্রথম নতিটি অিলুছিে।

 9 আচলােিা �রুি: নকছু নজনিস নক যা আপিালক চাপ অিভুে করায়?

োপ এিং টাইপ 2 িায়াচিটিে  
(8 শমশিট)

 ►িলুি: আমরা চালপর নকছু কারণ সবিলধে কথা েলেনছ। এোর আমরা 
চাপ এেং টাইপ 2 ডায়ালেটিলসর মলধ্য সংলযাগটি শেনখ।

চাপ অিভুে হওয়ার িলে এগুলো হলত পালর:

1. আপিার শরীলরর রসায়ি এমিভলে পনরেতদে ি করলত পালর  
শয আপিার টাইপ 2 ডায়ালেটিস দ্ারা আক্াতে হোর সম্ভােিা  
শেনশ হলে 

2. অস্াস্্যকর উপালয় কাজ করলেি

আোর আলোচিায় শিরা যাক। 
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ক�াচের জচি্য কিাট োপ এিং টাইপ 2 িায়াচিটিে  

%  যা �রচিি পিুি (ো একজি শস্ছালসনেলক েেিু পিলত) পৃষ্া 3 এর 
তানেকা েটুি। 

 9আচলােিা �রুি: আপিার শকমি োলগ যখি আপনি চালপ পলিি?

 ►িলুি: শযমি আমরা েলেনছ চালপর কারলণ আপনি অস্াস্্যকর উপালয় 
কাজ করলত পালরি।

আোর আলোচিায় শিরা যাক।

%  যা �রচিি পিুি (ো একজি শস্ছালসনেলক েেিু পিলত)পৃষ্া 4 এর 
প্রথম অিলুছেটি এেং তানেকা েটুি। 

 9আচলােিা �রুি: আপনি যখি চালপ থালকি শকমি শোধ কলরি?

 ►িলুি: শযমি আপনি জালিি, অস্াস্্যকর খাোলরর পছন্দ, শেনশ 
পনরমালি টিনভ শেখা, এেং সুস্্যতায় নিলে নেলে তা আপিার টাইপ 2 
ডায়ালেটিলসর েঁুনক োিালত পালর। তাই এটি খুে গুরুত্বপূণদে শয চাপ 
কমালিা হয় এেং তা সামোলিা হয়।
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ক�াচের জচি্য কিাট োপ �মািার শ��ু উপায়  
(8 শমশিট)

 ►িলুি: েভুদে াগ্যেসত, চাপ প্রনতলরাধ করার শকাি নিনচিত উপায় শিই। 
আপনি আপিার চাকনত হারালত পালরি। আপনি ভােোলসি এমি শকউ 
অসুস্্য হলত পালর ো মারাও শযলত পালর। আপিার জীেি কম চাপপূণদে 
করার জি্য উপায় আলছ।

আোর আলোচিায় শিরা যাক। 

%  যা �রচিি োনক কানহিীটি পিুি (ো একজি শস্ছালসনেলক েেিু 
পিলত), পৃষ্া 4 এর “োরোরা ‘িা’ েেলতজালিি িা” শথলক শুরু কলর।

 9আচলােিা �রুি: আপিার নক কখলিা অসুনেধা হয় “িা” েেলত?

 ►িলুি: আমরা কথা েলেনছ “িা” েো সবিলধে। এোর আমরা আলরা 
নকছু আলোচিা কনর আপিার জীেলি চাপ কমাোর উপায় সবিলধে।

অিগু্রহ কলর “চাপ কমালিার উপায়” শেখুি এই মনডউলের নেনেপলরের  
পৃষ্া 5 এ।

%  যা �রচিি নেনেপরেটি পযদোলোচিা করুি। সংলক্ষলপ আলোচিা করুি।

োপ োমলািার শ��ু স্বাস্্য�র উপায়  
(17 শমশিট) 

 ►িলুি: আমরা কথা েলেনছ নক কলর আপিার জীেি কম চাপপূণদে করা 
যায় তা সবিলধে। েভূদে াগ্যেসত:, চাপ প্রনতলরাধ করার শকাি নিনচিত উপায় 
শিই। অতএে, নক কলর সামোলত হয় তা জািা জরুনর|

অিগু্রহ কলর “চাপ সামোোর নকছু স্াস্্যকর উপায়” শেখুি এই 
মনডউলের নেনেপলরের পৃষ্া 6 এেং 7 এ।
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ক�াচের জচি্য কিাট োপ োমলািার শ��ু স্বাস্্য�র উপায়  
 

এই কাজটি ঐনছিক।

আপিার সম্ভেত সময় থাকলে িা 
এই সে শকৌশেগুনে করার মত। 
তাই শযই শকৌশেটি আপিার 
শক্ষলরে সে শচলয় ভালো কাজ শেলে 
শসটি নেলয় শুরু করুি। একটি 
শকৌশে ভালো কলর করা ভালো 
সেগুনে খারাপ ভালে করার 
শচলয়। 

শুলয় পিার জায়গা যনে  
িা পাওয়া যায় তাহলে 
অংশগ্রহণকারীরা তালের  
শচয়ালর েলস থাকলত পালরি। 

%  যা �রচিি নেনেপরেটি পযদোলোচিা করুি। সংলক্ষলপ আলোচিা করুি।

  1 কাযদেকোপ: আরাম করা অভ্যাস করুি

 ►িলুি: নেনেপরেটি আরাম করার কলয়কটি উপায় তানেকাভুক্ত কলর। 
আমরা আরাম করা অভ্যাস কনর একু্ষনি।

%  যা �রচিি যনে শুলয় পিার জায়গা থালক, একটি শছাট োনেশ ো 
মােরু এনগলয় নেি প্রনতটি অংশগ্রহণকারীলক। অংশগ্রহণকারীলের েেিু 
শমলেলত জায়গা োর কলর নিলত। তালের েেিু তালের মােলুর েসলত ো 
শুলয় পিলত। তালের েেিু পরস্পলরর মলধ্য অতেত এক িুলটর ে্যেধাি 
শছলি রাখলত।

আলোগুনে কমাি। আরামোয়ক সগেীত োজাি। অংশগ্রহণকারীলের েেিু 
শচাখ েধে করলত। কথা েোর সময় ঘলরর চানরনেলক হাঁটুি। 

 ►িলুি: শুরু করুি আপিার শপশীগুনে নশনথে করা নেলয়। উলদেশ্য হলো 
প্রনতটি শপনশর গ্রুপলক শক্ত করা ও তারপর শছলি শেওয়া এক এক কলর।

আপিার মলুখর শপশী নেলয় শুরু করা যাক। মখুটা কঁচলক শিেিু।  
5 শসলকলডের জি্য ধলর থাকি। এখি ছািুি। আপনি নক শকাি তিাত 
শোধ করলছি?

%  যা �রচিি পুিরােনৃত্ করুি শচায়াে, কাঁধ, েহু, ছানত, পা, এেং 
পালয়র পাতার শপশীগুনে নেলয় এক এক কলর। প্রলয়াজি মলতা প্রলশ্নর  
উত্র নেি।
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ক�াচের জচি্য কিাট োপ োমলািার শ��ু স্বাস্্য�র উপায়  

a

 ►িলুি: আমরা ধ্যাি কনর। এমি সরে নকছুর প্রনত িজর শকন্দীভূত 
করুি যা আপিার মলি প্রশানতের ভাে এলি শেয়। এটি ছনে ো শব্দ  
হলত পালর।

যনে অি্য কালরা নচতো মলি আলস নচতো করলেি িা। আপনি শুধু আপিার 
নচরে ো শলব্দ নিলর যাি।

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকারীলের কলয়ক নমনিট সময় নেি। প্রলয়াজি 
মলতা প্রলশ্নর উত্র নেি।

 ►িলুি: এোর আমরা কল্পিা কনর। একটা েশৃ্য নচতো করুি যা 
আপিালক শানতেপূণদে অিভুে করায়। নিলজলক শসখালি শেখাি।

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকারীলের কলয়ক নমনিট সময় নেি। প্রলয়াজি 
মলতা প্রলশ্নর উত্র নেি।

 ►িলুি: এোর আমরা গভীরভালে শ্াস নি। আপিার শপলটর শপশীগুনে 
নশনথে করুি। একহাত আপিার পাঁজলরর নিলচ রাখুি।

িাক নেলয় ধীলর, গভীরভালে শ্াস নিি। আপিার হাত উপলর উলে যালছি 
তা শোধ করলছি নক?

এখি আপিার মখু নেলয় আলস্ত আলস্ত শ্াস ছািলত শুরু করুি। নিনচিত 
করুি শয পুলরাপুনর শ্াস শিেলছি। আপিার হাত নিলচ চলে যালছি তা 
শোধ করলছি নক?

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকারীলের কলয়ক নমনিট সময় নেি। প্রলয়াজি 
মলতা প্রলশ্নর উত্র নেি। 

গাি েধে কর। আলো েধে কর।

 9আচলােিা �রুি: আরাম করার এই উপায়গুনে সবিলধে আপনি নক 
মলি কলরি? এগুনের শকািটি নক আপিার সহায়ক েলে মলি হলো? 
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ক�াচের জচি্য কিাট োপ োমলািার শ��ু স্বাস্্য�র উপায়
 

 ►িলিু: মলি রাখলেি: িে শপলত সময় োগলত পালর। আরাম করলত শগলে 
অভ্যাস তা করলত হয়। প্রনতনেি অতেত 10 নমনিট অভ্যাস করলত হয়। 

প্রথলম, আরাম করা সহজ হলত পালর যনে আপনি অধেকার, শাতে ঘলর শুলয় 
থালকি। নকন্তু সমলয়র সালথ, আপনি শয শকালিা সমলয়, শয শকাি জায়গায় 
আরাম করলত পারলেি।

োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট) 

 ►িলুি: অিগু্রহ কলর আপিার কমদে পনরকল্পিার জািদোে শেখুি। পলরর 
কলয়ক নমনিট একটি িতুি কমদে পনরকল্পিা কলর শেনখ।

আমালের আলগর শসশি শথলক নক কাজ করলো এেং শকািটি করলো িা তা 
মলি রাখলত হলে। এমি শকাি পনরেতদে ি আলছ নক যা আপনি করলত চাি?

এটাও মলি রাখলেি আমরা যা আলোচিা কলরনছ আজলক নকভালে চাপ 
নিয়ন্ত্রণ করলত হয় তা সবিলধে।

পনরকল্পিা করার সময় মলি রাখুি শয তা পােি করলত হলে:

 ■ োস্তেধমতী

 ■ সম্পােিলযাগ্য

 ■ নিনেদেষ্

 ■ িমিীয়

মলি রাখলেি আচরলণর নেকগুনের উপর শেনশ কলর েক্ষ্য রাখলত হলে। 
এেং আিলন্দ থাকলত শচষ্া করুি!

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকারীলেরলক তালের কমদে পনরকল্পিা করার জি্য 
কলয়ক নমনিট নেি।
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ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশতি  
(5 শমশিট)

 

োসায় শযসে নজনিস শচষ্া করলেি:

 ■ চাপ কমালিার উপায়

 ■ “িা” েোর অভ্যাস করুি।

 ■কমদে পনরকল্পিা

 ►িলুি: অিগু্রহ কলর আোর “চাপ কমালিার উপায়” শেখুি পৃষ্া 5 এ। 
এখি আর আমালের পলরর শসশলির মলধ্য, নেখুি নক কলর আপনি 
আপিার জীেি আলরা কম চাপপূণদে োিালেি।

আনম এও চাইে শয আপনি “িা” েোর অভ্যাস করুি। প্রনতনেি এমি 
নকছু একটা নিি যা আপনি চাি িা ো যার আপিার প্রলয়াজি শিই, নকন্তু 
যালত আপনি সাধারণত “হ্যাঁ” েলেি। “হ্যাঁ” ো “িা” েোর পনরেলতদে !

%  যা �রচিি প্রলয়াজি মলতা প্রলশ্নর উত্র নেি।

 ►িলুি: আমরা আমালের নমটিংলয়র শশলে এলস শপৌঁলছনছ। আজলক 
আমরা কথা েেোম নক কলর চাপ নিয়ন্ত্রণ করলত হয় তা নিলয়। আমরা 
কথা েেোম:

 ■ চালপর নকছু কারণ

 ■ চাপ এেং টাইপ 2 ডায়ালেটিলসর মলধ্য সংলযাগ

 ■ চাপ কমাোর নকছু উপায়

 ■ চাপ সামোোর নকছু স্াস্্যকর উপায়

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজলক যা নিলয় কথা েলেনছ তা নিলয় 
আপিার শকালিা প্রশ্ন আলছ নক?

 ►িলুি: পলরর োর আমরা আপিার কমদে পনরকল্পিা ও আপনি োসায় 
শযসে নজনিস শচষ্া কলরলছি শসই নেেলয় কথা েেে। এছািা আমরা __ 
সম্পলকদে  আলোচিা করে।

এই শসশলি আসার জি্য ধি্যোে। পলরর শসশলি আপিার অংশগ্রহণকারীর 
শিাটেকু আিলত ভুেলেি িা।

শমটিং মলু্ুশি �রা হচলা।
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বাসার বাইচর স্াস্থ্য�র খাবার খাি

কসিচির মলূ শবষয়গুশল
বাসা থেকে বাইকে োোে সময় স্াস্থ্যেে খাবাে থখকে তা টাইপ 2 ডায়াকবটিস প্রততকোধ েেকত বা তবেতবিত 
েেকত সাহাযথ্য েেকব। এই মতডউেটি অংশগ্রহণোেীকেে থশখায় তেভাকব ট্থ্যাকে োেকত হয় তাকেে খাকেথ্যে 
েকষ্থ্যে সাকে থেক্াোঁ এবং সামাতিে অনষু্াকন।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেিথ্য
এই থসশকনে থশকে, অংশগ্রহণোেীো এগুকো েেকত পােকব:

 ► থেক্াোঁ এবং সামাতিে অনষু্াকন স্াস্থ্যেে খাওয়াে প্রততবন্ধেতা শনাক্ত েেকত 

 ► তেভাকব এই চথ্যাকেঞ্জগুতেে িনথ্য পতেেল্পনা েেকবন এবং সামোকবন তা বথ্যাখথ্যা েেকত 
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচব:
 � আপনাে অংশগ্রহণোেীে থনাটবেু

 � এই মতডউকেে িনথ্য অংশগ্রহণোেীে তনকেদে তশো (প্রততটি অংশগ্রহণোেী এবং আপনাে িনথ্য এেটি 
প্রতততেতপ)

 � খাতে তিটকনস েগ, থযমন প্রকয়ািন

 � খাতে িুড েগ, থযমন প্রকয়ািন

 � খাতে েমদে পতেেল্পনা, থযমন প্রকয়ািন

 � োইিস্াইে থোকচে েগ

 � নাকমে টথ্যাগ, থযমন প্রকয়ািন

 � অংশগ্রহণোেীকেে ওিন মাপাে থকেে (সম্ থসশকনে িনথ্য এেই)

 � হাতঘতি বা ঘতি

 � থপন

ঐশছি�:

 � তলিপ চাটদে , ইকিে বা থটপ এবং মােদে াে বা থহায়াইট থবাডদে , থহায়াইট থবাডদে  মােদে াে ও ইকেিাে

 � স্ািীয় করস্টু রান্টএর শবশিন্ন কমিটু (শ�ছটু  স্াস্থ্য�র, শ�ছটু  অস্াস্থ্য�র; শ�ছটু  বচস খাওয়া যায়, 
শ�ছটু  ফাস্ ফটু ড; শবশিন্ন র�চমর রান্না; শ�ছটু  আপিাচ� জািায় �থ্যালশর বা ফথ্যাট-জাতীয় 
প্াচ্থদেথ্যর মািসম্বশলত ত্থথ্য, আবার শ�ছটু  জািায় িা)। কসগুশলচ� ইন্টারচিচটর সাহাচযথ্য বা 
বথ্যশতিগতিাচব কজাগাড় �রুি।
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যা �রচত হচব

4

এই কসিচির আচগ:
 � এেটি তমটিং রুম সংেষ্ণ েরুন। তনতচিত েরুন থয এেটি বথ্যতক্তগত স্ান আকে থযখাকন আপতন 
অংশগ্রহণোেীকেেকে ওিন েেকত পাকেন।

 � প্রকয়ািনীয় সেবোহ িকিা েরুন। 

 � োইিস্াইে থোচ প্রতশষ্কণে তনকেদে তশো এবং এই মতডউকেে অংশগ্রহণোেীে তনকেদে তশোে পযদোকোচনা 
েরুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভাকব বকুেকেন তা তনতচিত েরুন।

 � তািাতাতি থপৌঁোন।

 � এমনভাকব থচয়ােগুতে োখুন থযন মকন হয় আকোচনা হকব, থযমন বতৃ্াোে।

 � প্রকয়ািনীয় তেথ্য তলিপ চাটদে  বা থহায়াইট থবাকডদে  তেখুন (ঐতছিে)। থেখুন J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রহণোেীকেে অতভবােন িানান।

 � অংশগ্রহণোেীকেে এোকতে ওিন তনন।

 � আপনাে োইিস্াইে থোকচে েকগ অংশগ্রহণোেীকেে থডটা থেেডদে  েরুন।

 � অংশগ্রহণোেীকেে তাকেে ওিন সবিকন্ধ অবতহত েরুন। অেবা, তাকেে িনথ্য থসটি এেটি তস্তে 
থনাকট তেকখ োখুন। তাকেেকে তাকেে ওকয়ট েকগ তেকখ োখকত বেনু।

 � অংশগ্রহণোেীকেেকে এই মতডউকেে অংশগ্রহণোেীে তনকেদে তশোে এেটি প্রতততেতপ তেন।

 � অংশগ্রহণোেীকেেকে খাতে তিটকনস েগ, িুড েগ এবং েমদে পতেেল্পনা প্রকয়ািন অনসুাকে প্রোন 
েরুন।

 � অংশগ্রহণোেীকেেকে তাকেে নামটথ্যাগ পূেণ েকে প্রকয়ািন অনসুাকে পতেধান েেকত বেনু।

 � অংশগ্রহণোেীকেে বসকত বেনু। যখন অংশগ্রহণোেীো গ্রুকপে অনথ্যকেে িনথ্য অকপষ্া েেকেন 
তখন তাকেেকে পৃষ্া 2 এে “থসশকনে মেূ তবেয়গুতে” পযদোকোচনা েেকত বেনু।

এই কসিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভব, এই থসশকনে থনাট তনন। তেকখ তনন তে তে ভুে হকয়কে আে থোোয় থোোয় উন্নতত 
েো েেোে। পেবততী থসশকনে আকগ আপনাকে েেকত হকব এমন থয থোকনা োিও তেকখ োখুন।
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মশডউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শবষয়বস্তু:
তনম্নতেতখত তবেয়বস্তুটি 60 তমতনকটে িনথ্য তডিাইন েো হকয়কে। অনগু্রহ েকে প্রততটি থসশকন ওিন েোে  
িনথ্য এবং অংশগ্রহণোেীকেে সকগে পোমশদে েোে িনথ্য অতততেক্ত প্রায়ই 10 তমতনকটে অনমুতত তেন।

 � স্াগতম ও পযদোকোচনা  .......................................................পৃষ্া 6  ................. 10 তমতনট

 � উকদেশথ্য .............................................................................পৃষ্া 7 .................... 2 তমতনট

 � থসইসব বাঁধাগুতে যা তাকেে থেসু্োন্টএ বা সামাতিে  
অনষু্াকন ভাকো খাওয়াোওয়া েোে অতেোয় ........................পৃষ্া 7 .................... 5 তমতনট

 � তেভাকব থেসু্োন্টএ ভাকোভাকব থখকত হয়.............................পৃষ্া 8 .................. 18 তমতনট

 � থসইসব বাঁধাগুতে যা তাকেে সামাতিে অনষু্াকন  
ভাকো খাওয়াোওয়া েোে অতেোয় ......................................পৃষ্া 12 .................. 5 তমতনট

 � তেভাকব সামাতিে অনষু্াকন ভাকোভাকব থখকত হয় ..................পৃষ্া 13 ................ 10 তমতনট

 � সািকেথ্যে পতেেল্পনা ..........................................................পৃষ্া 15 .................. 5 তমতনট

 � সাোংশ ও সমাততি ..............................................................পৃষ্া 16 .................. 5 তমতনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচিথ্য কিাট স্াগতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►বলটুি: সেেকে আবােও স্াগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এে 
োইিস্াইে পতেবতদে কনে েমদেসূতচে __ তমটিং।

আি, আমো েো বেব তেেকে ভাকো খাওয়াোওয়া েো যায় যখন আপতন 
বাসাে বাইকে।

শুরু েোে আকগ, আকগই যা আমো আকোচনা েকেতে থস বথ্যাপাকে েকয়ে 
তমতনট বথ্যায় েো যাে। আপনাে থোকনা প্রশ্ন োেকে আতম তাে উত্ে 
থেওয়াে থচষ্া েেব।

%  যা �রচবি আকগে থসশন সংকষ্কপ বেনু।

 9আচলােিা �রুি: আকগ আমো যা তনকয় আকোচনা েকেতেোম থসই 
তনকয় োকো তে থোকনা প্রশ্ন আকে?

 ►বলটুি: আসুন আকগ আপতন থয েমদে পতেেল্পনা েকেতেকেন থসই অনসুাকে 
তেভাকব োি হকয়কে তা সম্পকেদে  আকোচনা েতে।

 9 আচলােিা �রুি: তে তে ভাকোভাকব হকয়কে? তে তে ভাকোভাকব হয়তন? 

 ►বলটুি: চেনু আমো এবাে েো বতে থসই অনথ্য সব তেেুে বথ্যাপাকে যা 
আপনাো বাসাকত থচষ্া েকেতেকেন। 

 9 আচলােিা �রুি: তে তে ভাকোভাকব হকয়কে? তে তে ভাকোভাকব হয়তন?
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ক�াচের জচিথ্য কিাট উচদেিথ্য
(2 শমশিট)

 ►বলটুি: বাসাকতই সঠিেভাকব খাওয়াোওয়া েো যকেষ্ েঠিন। এবাকে 
বাইকে ভাকো খাওয়াোওয়া এে স্তবকশে চথ্যাকেঞ্জ েঁুকি থেয় আমাকেে তেকে। 
আি আমো, এই তনকয় আকোচনা েেব:

 ■ থেক্াোঁ এবং সামাতিে অনষু্াকন স্াস্থ্যেে খাওয়াে তেেু প্রততবন্ধেতা

 ■ তেভাকব এই চথ্যাকেঞ্জগুতেে িনথ্য পতেেল্পনা েেকবন এবং সামোকবন

অবকশকে, আপতন এেটি নতুন েমদে পতেেল্পনা েেকবন।

অন্তরায়গুশল যা করস্টু রান্টএ বা সামাশজ� অিটুষ্াচি 
িাচলা খাওয়া্াওয়া �রচত পারার জিথ্য (5 শমশিট) 

থেসু্োন্টএ বাঁধাগুতে হে:

 ■ তবশাে অংশ 

 ■ তবনা স্াস্থ্যসম্মত উপাকয় 

 ■ খাকেথ্যে উপাোন বা োন্না তে 
ভাকব েো হকয়কে থস সবিকন্ধ না 
থিকনই 

 ■ থোভনীয় খাবাে 

 ■ ভদ্রতা ও থসৌিনথ্য থেখাকনাে 
উপায় 

 ■আপনাে টাোে সঠিে মেূথ্য 
থপকত

 ►বলটুি: থেসু্োন্টএ ভাকো খাওয়াোওয়া েো সতথ্যই েঠিন। আসুন এেটি 
উোহেণ থেখা যাে। অনগু্রহ েকে থসই “থিাকসে োতহনীকত”-এই মতডউকেে 
তবতেপত্র এ পৃষ্া 3 উতটিকয় থেখা যাে।

%  যা �রচবি তনকি পিুন (অেবা থোকনা এে থস্ছিােমতীকে পিকত বেনু) 
োতহনীে প্রেম ও তবিতীয় অনকুছিে।

 9আচলােিা �রুি: আপতন তে তে অতেোকয়ে সম্মুখীন হকেন থেসু্কেকন্ট 
ভাকো খাওয়াোওয়া েোে বথ্যাপাকে?

7
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ক�াচের জচিথ্য কিাট শ�িাচব করস্টু চরচন্ট িাচলািাচব কখচত হয়  
(18 শমশিট) 

আকো তবশকে স্াস্থ্যেে খােথ্য 
চয়কনে বথ্যাপাকে িানকত, পিকত 
থপকেন থসই তবতেপত্রটি যা 
Prevent T2 এে িনথ্য ভাকোভাকব 
খান এবং এমন স্াস্থ্যেে খাবাে 
খান যা আপতন উপকভাগ েকেন 
মতডউকেগুতেকত পাওয়া যাকব।

 ►বলটুি: আমো েো বেোম থসইসব অতেোয়গুতেে সবিকন্ধ যা ভাকো 
খাওয়াোওয়া েোে অতেোয়। এখন েো বো যাে তে েকে পতেেল্পনা েো 
যায় এবং বাঁধাগুতেে সাকে থমাোতবো েো যায়।

প্রেম োি হকো এেটি থেসু্োন্ট খুকঁি থবে েো।

এেটি ভাে থেসু্োন্ট চয়ন েেকত থগকে, সবাে আকগ থমনটুা থেকখ থনওয়া 
বতুধিমাকনে মত োি হকব। 

 ► শজজ্াসা �রুি: থমন ুতেভাকব পাওয়া থযকত পাকে?

উত্তর: আপতন হয়ত তা ইন্টােকনকটে সাহাকযথ্য থপকত পাকেন। অেবা 
বথ্যতক্তগতভাকব থিাগাি েেকত পাকেন। 

 ► শজজ্াসা �রুি: আপতন তেেেম খাবাে খুিঁকবন এই থমনকুত?

উত্তর: খাবাে থযগুতে েম েথ্যােতেকত, িথ্যাকট, এবং তমতষ্কত; থবশী (fiber) 
বা আঁশযুক্ত ও িেীয়; এবং থবশী তভটাতমন, তমনাকেেস, ও প্রটিন আকে। 
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ক�াচের জচিথ্য কিাট শ�িাচব করস্টু রান্টএ িাচলা খাওয়া্াওয়া �রা যায়

এই োিটি ঐতছিে।

এমন সব শব্দ যা এে স্াস্েে 
পেকে তনকেদেশ েকে:

 ■ থবে েো

 ■ ব্রকয়ে েো

 ■েম িথ্যাট

 ■ ধূমাতয়ত

খুকঁি থবে েেকত এেটি পে  
স্াস্েে তেনা, আপতন তিজ্াো 
েেকত পাকেন:

 ■ এটি তেভাকব তততে? 

 ■ একত তে উপাোন আকে? 

 ■ তে ধেকনে থতকে এটি  
োন্না েো? 

  1 �াযদে�লাপ: থমনগুুতেকে থবাধগমথ্য েো

 ►বলটুি: তেেু থমনেু প্রতত নিে থেওয়া যাে। 

%  যা �রচবি অংশগ্রহণোেীকেে থোট থোট েকে ভাগ েকে তেন, অেবা 
তাকেেকে এোই োি েেকত তেন। আপনাে এোোে তবতভন্ন থেসু্োন্টএে 
থমন ুভাগ েকে তেন একেে মকধথ্য। েেোে মত থপন সেবোহ েরুন।

 ►বলটুি: অনগু্রহ েকে থযকোন পে যা আপনাে মকত স্াস্থ্যেে তা থগাে েরুন।

%  যা �রচবি অংশগ্রহণোেীকেে এে থেকে ে ুতমতনট সময় তেন থগাে 
তচতনিেেকনে িনথ্য।

 9আচলােিা �রুি: আপনাো থোন থোন পেগুতে তচতনিত েেকেন? 
এমন থোন থোন শব্দ আকে থমনকুত যা থেকখ আপতন তস্ে েেকেন থয থমনেু 
এই পেগুতে স্াস্েে?

 9আচলােিা �রুি: থসইসব প্রশ্নসমহূ তে হকত পাকে যা আপতন তিজ্াসা 
েেকত পাকেন এেটা পে স্াস্থ্যেে তেনা িানাে িনথ্য?
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ক�াচের জচিথ্য কিাট শ�িাচব করস্টু রান্টএ িাচলা খাওয়া্াওয়া �রা যায়
 

স্াস্থ্যেে তবেকল্পে অতেভুদে তক্তে 
িনথ্য আপতন চাইকত পাকেন:

 ■ ভািাে পতেবকতদে  আতম তে এটা 
থবে েো/তষ্ম েো/ব্রয়ে েো/
তগ্রে েো থপকত পাতে? 

 ■আতম তে আমাে থরেতসং/সস/
থগ্রতভ/টে তরিম/ মাখন এে  
সাকে থপকত পাতে? 

 ■ এটা তে সবতিে থতকে োন্না  
েো থযকত পাকে িথ্যাট/মাখকনে 
পতেবকতদে ? 

 ►বলটুি: আপতন আকো চাইকত পাকেন এেটি স্াস্থ্যেে তবেল্প িনথ্য। 
উধাহেণস্রূপ, আপতন তে চাইকবন এেটি সাইড সাোে অেবা তস্মড  
সতজি থরেনচ রোইকয়ে পতেবকতদে । 

অকনে থেসু্োন্টই ওটা পতেকবশন েেকত সানকদে োতি হকয় যাকব। থোোও 
হয়কতা, এে িনথ্য আপনাকে এেটু থবশী খেচ েেকত হকত পাকে। তেতু এটাে 
িকনথ্য, থতা তবকশে মেূথ্য চোকতই হকব।

 9আচলােিা �রুি: তে তে স্াস্থ্যেে তবেল্প আপতন চাইকত পাকেন?
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ক�াচের জচিথ্য কিাট শ�িাচব করস্টু রান্টএ িাচলা খাওয়া্াওয়া �রা যায়

এটা তনতচিত েেকত এেটা 
স্াস্থ্যেে পতেমান খাবাে,  
আপতন চাইকত পাকেন: 

 ■আতম তে এই তিতনসটিে সব  
থচকয় থোট আয়তন থপকত পাতে? 

 ■আতম তে মেূ থোকসদেে বেকে 
এেটি এতপটাইিাে থপকত পাতে? 

 ■আতম আে আমাে বনু্ধ তে এই 
তিতনসটি ভাগ েকে তনকত পাতে? 

 ►বলটুি: পেটি স্াস্থ্যেে তেনা তনতচিত েো োিাও, আপতন িানকত চাইকবন 
আপতন স্াস্থ্যেে পতেমান আহাে পাকছিন তেনা।

অকনে থেসু্োন্টই প্রচুে পতেমাকন পতেকবশন েকে। তাোিাও, অকনে সময়ই 
আপতন েম পতেমান খাবাে পেদে েেকবন যা তেনা উচ্চ েথ্যােতে সম্পন্ন।

 9আচলােিা �রুি: আপতন তে তে প্রশ্ন েেকত পাকেন এটা তনতচিত 
েেকত থয আপতন এেটা স্াস্থ্যেে পতেমান খাবাে, থপকত চকেকেন?
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ক�াচের জচিথ্য কিাট অন্তরায়গুশল যা সামাশজ� অিটুষ্াচি িাচলা 
খাওয়া্াওয়া �রচত পারার জিথ্য (5 শমশিট)

থসাশথ্যাে ইকভন্টগুতেে মকধথ্য 
েকয়কে:

 ■ চিুইভাতত

 ■ েুটি 

 ■ শাওয়াে 

 ■ থ্াটদে স থখো 

 ■ তববাহ অনষু্ান 

 ■োকিে পাটিদে   

সামাতিে অনষু্াকনে অতেোয়  
গুতেে মকধথ্য েকয়কে:

 ■ তবশাে অংশ 

 ■ তবনা স্াস্থ্যসম্মত উপাকয় 

 ■ খাকেথ্যে উপাোন বা োন্না তে 
ভাকব েো হকয়কে থস সবিকন্ধ না 
থিকনই 

 ■অনথ্যকেে চাপ

 ■ থোভনীয় খাবাে 

 ■ ভদ্রতা ও থসৌিনথ্য থেখাকনাে 
উপায়

 ■ এেসাকে উপকভাগ েোে ইছিা

 ►বলটুি: আমো েো বেোম থেসু্োন্টএ খাওয়াোওয়া েোে 
অতেোয়গুতেে সবিকন্ধ। এবাকে সামাতিে অনষু্াকনে থোোয় আসা যাে।

 9আচলােিা �রুি: তে তে সামাতিে অনষু্ান আকে থযখাকন 
খাওয়াোওয়া িতিত োকে?

 ►বলটুি: সামাতিে অনষু্াকনএ ভাকো খাওয়াোওয়া েো সতথ্যই েঠিন।

আবাে স্াস্থ্যেে োোে ো্ায় তিকে আসুন।

%  যা �রচবি তনকি পিুন (অেবা থোকনা এে থস্চ্চাকসবেকে পিকত বেনু) 
োতহনীে তৃতীয় অনকুছিে- পৃষ্া3।

 9আচলােিা �রুি: আপতন তে অতেোকয়ে সম্মুখীন হকেন সামাতিে 
অনষু্াকন ভাকো খাওয়াোওয়া েোে বথ্যাপাকে?
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ক�াচের জচিথ্য কিাট শ�িাচব সামাশজ� অিটুষ্াচি িাচলািাচব কখচত হয়  
(10 শমশিট)

সামাতিে অনষু্াকনে িনথ্য ততয়াে 
হবাে উপায়গুতেে মকধথ্য েকয়কে:

 ■ বাসাকতই স্াস্থ্যেে িেখাবাে 
থখকয় তনন যাকত থসখাকন 
অতততেক্ত তখো না পায়।  

 ■ তনমন্ত্রণেতদে াকে আপনাে 
খাবাকেে পতেেল্পনা  
সবিকন্ধ বেনু। 

 ■ তিজ্াসা েরুন আপতন সাকে 
স্াস্থ্যেে তেেু আনকত পাকেন 
তেনা। 

ভাকো খাওয়াোওয়া েো যায় 
সামাতিে অনষু্াকনে মকধথ্য থসই 
উপায়গুতেে মকধথ্য আকে:

 ■ তিজ্াসা েরুন উপাোনগুতে 
সবিকন্ধ এবং তেভাকব খাবােগুতে 
তততে হকয়কে। 

 ■স্াচদে  তবহীন সবতি বা ব্রে  
তভতত্ে সুপ তেকয় তনকিে  
থপট ভোন। 

 ■আপনাে হাকত এেটি পাতনে/
িকেে গ্াস োখুন।

 ►বলটুি: আমো েো বেোম সামাতিে অনষু্াকন খাওয়াোওয়া েোে 
অতেোয়গুতেে সবিকন্ধ। এখন েো বো যাে তে েকে পতেেল্পনা েো যায়  
এবং বাঁধাগুতেে সাকে থমাোতবো েো যায়।

অকনে তবেকয় আপনাে েেনীয় আকে, সামাতিে অনষু্াকন যাওয়াে আকগ যা 
আপনাকে সঠিে পকে োেকত সাহাযথ্য েেকব।

 9আচলােিা �রুি: সামাতিে অনষু্াকনে িনথ্য ততয়াে হকবন তে েকে?

 ►বলটুি: আকো তেেু তবেকয় আপনাে েেনীয় আকে, সামাতিে অনষু্ান  
চো োেীন যা আপনাকে সঠিে পকে োেকত সাহাযথ্য েেকব।

 9আচলােিা �রুি: তে েকে ভাকো খাওয়াোওয়া েো যায় সামাতিে 
অনষু্াকনে মকধথ্য যা আপনাকে সঠিে পকে োেকত সাহাযথ্য েেকব।
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ক�াচের জচিথ্য কিাট শ�িাচব সামাশজ� অিটুষ্াচি িাচলািাচব কখচত হয়  

এই োিটি ঐতছিে।   1 �াযদে�লাপ: বাঁধা অততরিম েোে পতেেল্পনা

%  যা �রচবি অংশগ্রহণোেীকেে থোট থোট েকে ভাগ েকে তেন। তাকেেকে 
পতেেল্পনা অনশুীেন েেকত তেন বাঁধাে সাকে থমাোতবো েোে িনথ্য যাকত 
ভাকোভাকব খাওয়াোওয়া েো যায় থেসু্োন্ট ও সামাতিে অনষু্াকন। আপতন 
এেটি পতেত্তত সৃতষ্ েেকত পাকেন। অেবা অংশগ্রহণোেীো তনকিোই তা 
পেদে েকে তনকত পাকে। ওকেেকে বেনু “থেক্াোঁকত স্াস্থ্যেেভাকব খান” (পৃষ্া 
4 ও 5) এবং “সামাতিে অনষু্াকন স্াস্থ্যেেভাকব খান” (পৃষ্া 6) থেকে ধােণা 
তনকতও তা বথ্যবহাে েেকত। আপতন যতে চান তাহকে থস্ছিাকসবীকেে তিজ্াসা 
েরুন তাকেে থোে-থলে পুকো েেটিকে থেখাকত।
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ক�াচের জচিথ্য কিাট সাফচলথ্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►বলটুি: অনগু্রহ েকে আপনাে েমদে পতেেল্পনাে িানদোে থেখুন। পকেে 
েকয়ে তমতনট এেটি নতুন েমদে পতেেল্পনা েকে থেতখ।

আমাকেে আকগে থসশন থেকে তে োি েেকো এবং থোনটি েেকো না তা 
মকন োখকত হকব। এমন থোন পতেবতদে ন আকে তে যা আপতন েেকত চান?

আকো মকন োখা েেোে আমো আিকে তে আকোচনা েকেতে বাসাে বাইকে 
ভাকো খাওয়াোওয়া বথ্যাপাকে।

পতেেল্পনা েোে সময় মকন োখুন থয তা পােন েেকত হকব:

 ■ বা্বধমতী

 ■ সম্পােনকযাগথ্য

 ■ তনতেদেষ্

 ■ নমনীয়

মকন োখকবন আচেকণে তেেগুতেে উপে থবতশ েকে েষ্থ্য োখকত হকব। এবং 
আনকদে োেকত থচষ্া েরুন!

%  যা �রচবি অংশগ্রহণোেীকেেকে তাকেে েমদে পতেেল্পনা েোে িনথ্য 
েকয়ে তমতনট তেন।
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ক�াচের জচিথ্য কিাট সারাংি ও সমাশতি  
(5 শমশিট)

বাসায় থযসব তিতনস থচষ্া েেকবন: 

 ■ বাঁধা অততরিম েোে পতেেল্পনা

 ■েমদে পতেেল্পনা

 ►বলটুি: এখন ও আগামী থসশকনে মকধথ্য, আতম তেেু সময় বথ্যায় েেকত  
চাই বাসাে বাইকে ভাকো খাওয়াোওয়ায় বাঁধা অততরিম েোে বথ্যাপাকে 
পতেেল্পনা েোে িকনথ্য। এই ভাকব, আপনাো পকেেবাে বাইকে থোন 
থেসু্োন্ট বা সামাতিে অনষু্াকন যাওয়াে িকনথ্য প্রুস্তুতত তনকেন। ওকেেকে 
বেনু “থেক্াোঁকত স্াস্থ্যেেভাকব খান” (পৃষ্া 4 ও 5) এবং “সামাতিে 
অনষু্াকন স্াস্থ্যেেভাকব খান” (পৃষ্া 6) থেকে ধােণা তনকত ও তা বথ্যবহাে 
েেকত।

%  যা �রচবি প্রকয়ািন মকতা প্রকশ্নে উত্ে তেন।

 ►বলটুি: আমো আমাকেে তমটিংকয়ে থশকে একস থপৌঁকেতে। আি, আমো েো 
বেোম তে েকে ভাকো খাওয়াোওয়া েো যায় যখন আপতন বাসাে বাইকে। 
আমো েো বেোম:

 ■ থেক্াোঁ এবং সামাতিে অনষু্াকন স্াস্থ্যেে খাওয়াে তেেু প্রততবন্ধেতা

 ■ তেভাকব এই চথ্যাকেঞ্জগুতেে িনথ্য পতেেল্পনা েেকবন এবং সামোকবন

 9আচলােিা �রুি: আমো আিকে যা তনকয় েো বকেতে তা তনকয় 
আপনাে থোকনা প্রশ্ন আকে তে?

 ►বলটুি: পকেে বাে আমো আপনাে েমদে পতেেল্পনা ও আপতন বাসায় থযসব 
তিতনস থচষ্া েকেকেন থসই তবেকয় েো বেব। এোিা আমো __ সম্পকেদে  
আকোচনা েেব।

এই থসশকন আসাে িনথ্য ধনথ্যবাে। পকেে থসশকন আপনাে অংশগ্রহণোেীে 
থনাটবেু আনকত ভুেকবন না।

শমটিং মটুলতটু শব �রা হচলা।
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তাড়িা বা উদ্দীপিা ্মি �রা

কেিচির মলূ শবষয়গুশল
তাড়না বা উদ্দীপনা দমন করলে সেটা আপনার টাইপ 2 ডায়ালবটিে প্রততলরালে োহায্য করলত পালর অথবা 
তবেতবিত করলত পালর। অংশগ্রহণকারদীরা তকভালব অস্াস্্যকর আচরলণর েূত্রপাতগুতে কাটিলয় উঠলত 
পারলবন সেই েম্পলককে  এই মতডউলে বো হলয়লে।

অংিগ্রহণ�ারদীর শিক্ষার উচদ্ি্য
এই সেশলনর সশলে, অংশগ্রহণকারদীলদর এগুলো শনাক্ত করলত পারলব:

 ► তকেু অস্াস্্যকর খাবার সকনাকাটা এবং সেগুতে সথলক কাটিলয় ওঠার উপায়

 ► তকেু অস্াস্্যকর খাদ্য গ্রহন এবং সেগুতে সথলক কাটিলয় ওঠার উপায়

 ► একইভালব বলে থাকা এবং সেগুতে সথলক কাটিলয় ওঠার উপায়
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আপিার প্রচয়াজি হচব: 
 � আপনার অংশগ্রহণকারদীর সনাটবকু

 � এই মতডউলের জন্য অংশগ্রহণকারদীর তনলদকে তশকা (প্রততটি অংশগ্রহণকারদী এবং আপনার জন্য একটি 
প্রতততেতপ)

 � খাতে তিটলনে েগ, সযমন প্রলয়াজন

 � খাতে িুড েগ, সযমন প্রলয়াজন

 � খাতে কমকে পতরকল্পনা, সযমন প্রলয়াজন

 � োইিস্াইে সকালচর েগ

 � নালমর ট্যাগ, সযমন প্রলয়াজন

 � অংশগ্রহণকারদীলদর ওজন মাপার সকেে (েমস্ত সেশলনর জন্য একই)

 � হাতঘতড় বা ঘতড়

 � সপন

ঐশছি�:

 � তলিপ চাটকে , ইলজে বা সটপ এবং মাককে ার বা সহায়াইট সবাডকে , সহায়াইট সবাডকে  মাককে ার ও ইলরজার
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এই কেিচির আচে:
 � একটি তমটিং রুম েংরক্ষণ করুন। তনতচিত করুন সয একটি ব্যতক্তগত স্ান আলে সযখালন আপতন 
অংশগ্রহণকারদীলদরলক ওজন করলত পালরন।

 � প্রলয়াজনদীয় েরবরাহ জলড়া করুন। 

 � োইিস্াইে সকাচ প্রতশক্ষলণর তনলদকে তশকা এবং এই মতডউলের অংশগ্রহণকারদীর তনলদকে তশকার পযকোলোচনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভালব বলুেলেন তা তনতচিত করুন।

 � তাড়াতাতড় সপৌঁোন।

 � এমনভালব সচয়ারগুতে রাখুন সযন মলন হয় আলোচনা হলব, সযমন বতৃ্াকার।

 � প্রলয়াজনদীয় তথ্য তলিপ চাটকে  বা সহায়াইট সবালডকে  তেখুন (ঐতছিক)। সদখুন J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারদী আোর েচগে েচগে:
 � অংশগ্রহণকারদীলদর অতভবাদন জানান।

 � অংশগ্রহণকারদীলদর একালতে ওজন তনন।

 � আপনার োইিস্াইে সকালচর েলগ অংশগ্রহণকারদীলদর সডটা সরকডকে  করুন।

 � অংশগ্রহণকারদীলদর তালদর ওজন েবিলধে অবতহত করুন। অথবা, তালদর জন্য সেটি একটি তস্তক সনালট 
তেলখ রাখুন। তালদরলক তালদর ওলয়ট েলগ তেলখ রাখলত বেনু।

 � অংশগ্রহণকারদীলদরলক এই মতডউলের অংশগ্রহণকারদীর তনলদকে তশকার একটি প্রতততেতপ তদন।

 � অংশগ্রহণকারদীলদরলক খাতে তিটলনে েগ, িুড েগ এবং কমকে পতরকল্পনা প্রলয়াজন অনেুালর প্রদান 
করুন।

 � অংশগ্রহণকারদীলদরলক তালদর নামট্যাগ পূরণ কলর প্রলয়াজন অনেুালর পতরোন করলত বেনু।

 � অংশগ্রহণকারদীলদর বেলত বেনু। যখন অংশগ্রহণকারদীরা গ্রুলপর অন্যলদর জন্য অলপক্ষা করলেন তখন 
তালদরলক পৃষ্া 2 এর “সেশলনর মেূ তবেয়গুতে” পযকোলোচনা করলত বেনু।

এই কেিচির পচর:
 � যত শদীঘ্র েম্ভব, এই সেশলনর সনাট তনন। তেলখ তনন তক তক ভুে হলয়লে আর সকাথায় সকাথায় উন্নতত করা 
দরকার। পরবততী সেশলনর আলগ আপনালক করলত হলব এমন সয সকালনা কাজও তেলখ রাখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শবষয়বস্তু:
তনম্নতেতখত তবেয়বস্তুটি 60 তমতনলটর জন্য তডজাইন করা হলয়লে। অনগু্রহ কলর প্রততটি সেশলন ওজন করার  
জন্য এবং অংশগ্রহণকারদীলদর েলগে পরামশকে করার জন্য অতততরক্ত প্রায়ই 10 তমতনলটর অনমুতত তদন।

 � স্াগতম ও পযকোলোচনা ........................................................পৃষ্া 6 .................. 10 তমতনট

 � উলদ্শ্য .............................................................................পৃষ্া 7 .................... 2 তমতনট

 � েমে্যা তক? .......................................................................পৃষ্া 8 .................... 8 তমতনট

 � তকভালব অস্াস্্যকর খাবার সকনাকাটা েংক্াতে  
েমে্যা কাটিলয় উঠলত হলব ..................................................পৃষ্া 9 .................. 12 তমতনট

 � তকভালব অস্াস্্যকর খাবার খাওয়ার েমে্যা  
কাটিলয় উঠলত হলব ............................................................পৃষ্া 10 ................ 12 তমতনট

 � তকভালব চুপ কলর বলে থাকা েমে্যা কাটিলয় উঠলত হলব ..........পৃষ্া 11 .................. 6 তমতনট

 � োিলে্যর পতরকল্পনা ..........................................................পৃষ্া 12 .................. 5 তমতনট

 � োরাংশ ও েমাততি ..............................................................পৃষ্া 13 .................. 5 তমতনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►বলুি: েকেলক আবারও স্াগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এর 
োইিস্াইে পতরবতকে লনর কমকেেূতচর __ তমটিং।

আজ আমরা েমে্যাগুতে কাটিলয় ওঠা েম্পলককে  আলোচনা করলত চলেতে।

আমালদর শুরু করার আলগ আেুন আমরা আলগ তক আলোচনা কলরতেোম 
সেই তবেলয় একটু কথা বতে। আপনার সকালনা প্রশ্ন থাকলে আতম তার উত্র 
সদওয়ার সচষ্া করব।

%  যা �রচবি আলগর সেশন েংলক্ষলপ বেনু।

 9আচলােিা �রুি: আলগ আমরা যা তনলয় আলোচনা কলরতেোম সেই 
তনলয় কালরা তক সকালনা প্রশ্ন আলে?

 ►বলুি: আেুন আলগ আপতন সয কমকে পতরকল্পনা কলরতেলেন সেই অনেুালর 
তকভালব কাজ হলয়লে তা েম্পলককে  আলোচনা কতর। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভালোভালব হলয়লে? তক তক ভালোভালব হয়তন? 

 ►বলুি: আমরা আজলক যা তনলয় কথা বলেতে তা তনলয় আপনার সকালনা প্রশ্ন 
আলে তক। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভালোভালব হলয়লে? তক তক ভালোভালব হয়তন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদ্ি্য
(2 শমশিট)

 ►বলুি: েমে্যাগুতে কাটিলয় উঠলে তা আপনার টাইপ 2 ডায়ালবটিে 
প্রততলরালে োহায্য করলত পালর অথবা তবেতবিত করলত পালর। েমে্যাগুতে 
হলো আপনার জদীবলনর সেই েব তজতনে যার প্রতত আপনার একটি 
তনতদকেষ্ভালব প্রতততক্য়া থালক - তার েবিলধে সকান তচতোভাবনা না কলর। আজ 
আমরা, এই তনলয় আলোচনা করব:

 ■ তকেু অস্াস্্যকর খাবার সকনাকাটা করলে েমে্যা বালড় এবং সেগুতে 
সথলক কাটিলয় ওঠার উপায়

 ■ তকেু অস্াস্্যকর খাবার সখলে েমে্যা বালড় এবং সেগুতে সথলক কাটিলয় 
ওঠার উপায়

 ■ একইভালব বলে থাকলে তকেু েমে্যা সদখা সদয় এবং সেগুতে সথলক 
কাটিলয় ওঠার উপায়

অবলশলে, আপতন একটি নতুন কমকে পতরকল্পনা করলবন।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট েমে্যা শ�?  
(8 শমশিট) 

 ►বলুি: আেুন েমে্যা তক তা তনলয় আলোচনা শুরু করা যাক। েমে্যাগুতে 
হলো এমন তজতনে সযমন তকেু সদখা, গধে আস্াদন করা, শব্দ বা অনভূুতত 
সযগুতের প্রতত আপনার একটি তনতদকেষ্ভালব প্রতততক্য়া থালক সেগুতের েবিলধে 
সকান তচতোভাবনা না কলর। সেগুতে মানেু, স্ান, তক্য়াকোপ বা পতরতস্তত  
হলত পালর।

তকেু তকেু েমে্যা েহায়ক হয়। উদাহরণস্রূপ, যখন আপতন সকালনা গরম 
তকেু স্পশকে কলরন তখন আপতন আর সেটি স্পশকে কলরন।

তকন্তু অন্যান্য েমে্যা হে ক্ষততকর। এইেব েমে্যার েূত্রপার আপনালক 
আপনার খাওয়া ও েুস্ালস্্যর েলক্ষ্য সপৌঁোলনা সথলক েতরলয় রাখলব। 

আেুন একটি উদাহরণ সদখা যাক। অনগু্রহ কলর এই মতডউলের তবতেপলত্রর 3 
নং পৃষ্ার “মাতকে ার কাতহনদী” সদখুন।

%  যা �রচবি কাতহনদীর প্রথম চারটি অনলুছিদ পড়ুন (অথবা সকালনা 
সস্ছিালেবদীলক পড়লত বেনু)। 

 ►বলুি: আবারও, মাতকে া এটি প্রায়ই প্রততটি কালজর তদলন কলর।

 ► শজজ্াো �রুি: মাতকে ার জদীবলনর তক তক তালক অস্াস্্যকরভালব 
জদীবনযাপলন মদত সদয়?

উত্তর:

 ■ ঘুম সপলে মাতকে া কতি পান কলর। শুেু কতি পান করা যায় না তাই কতি 
সথলক তালক অস্াস্্যকর (সপত্রি) তকেু সখলত হয়।

 ■ চাপ থাকলে মাতকে া অস্াস্্যকর খাবার খায় ও পানদীয় পান কলর (তচপে ও 
তবয়ার)। এোড়াও এর কারলণ সে শারদীতরকভালব তৎপর হওয়ার বদলে 
তবোনায় শুলয় থালক।

 ■ সভত্ডং সমতশন সদখলেই মাতকে ার পাতন/জে খাবার সখলত হলছি কলর, 
এমনতক তার তক্ষলদ না সপলেও।
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচব অস্াস্্য�র খাবার ক�িা�াটা েংক্ান্ত েমে্যা 
�াটিচয় উঠচত হচব (12 শমশিট)

অস্স্্যকর তজতনে সকনার েমে্যা 
ও তকভালব তা কাটিলয় উঠলত হলব:

আশম কু্ষধাতদে । 
 ■ সকনাকাটা করলত যাওয়ার আলগ 
স্াস্্যকর জেখাবার খান সযমন, 
কতচ গাজর। 

আশম শিচজচ� ্খুদী/শেশন্তত/
োপপণূদে/রাোশবিত অিভুব 
�শর। 
 ■ সকনাকাটা করলত যাওয়া  
তপতেলয় তদন যতক্ষণ না আপতন 
ভালো অনভুব করলেন। 

কেটি শবশক্র জি্য আচে, বা 
আমার �াচে তার জি্য এ�টি 
কুপি আচে। 
 ■অস্াস্্যকর বস্তুর জন্য কুপন  
তলিপ করলবন না। 

এটি ক্খচত কলাভিদীয়। 
 ■ সদাকালনর সোভনদীয় অংশ সথলক 
দলূর েলর থাকুন। 

আশম েব েময় এটি শ�শি। 
 ■ একটি তাতেকার োহালয্য 
সকনাকাটা করুন, এবং তা 
অনযুায়দী তকননু। 

এটি আমার স্ামদী/স্তদী/বাচ্া/
িাশত/িাতশিচ্র জি্য। 
 ■ স্াস্্যকর উপালয় আপনার 
ভােবাো প্রকাশ করুন। 

 ►বলুি: আেুন তকভালব অস্াস্্যকর সকনাকাটার েময় েমে্যা কাটিলয় 
উঠলত হলব তা েম্পলককে  বো যাক। 

 9আচলােিা �রুি: তক কারলণ আপতন অস্াস্্যকর খাবার সকলনন?

%  যা �রচবি যতদ তলিপ চাটকে  বা সহায়াইট সবালডকে র সকালনা একটি ব্যবহার 
কলরন তাহলে সকানটি সয কারলণ আপতন অস্াস্্যকর খাবার তকনলত প্রেবু্ধ হন 
সেটি তেখুন।

 ►বলুি: এখন মাথা খাটান।

 9আচলােিা �রুি: এইেব েমে্যাগুতে সথলক উপায়গুতে তক?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচব অস্াস্্য�র খাবার খাওয়া েংক্ান্ত েমে্যা 
�াটিচয় উঠচত হচব (12 শমশিট)

অস্াস্্যকর তজতনে খাওয়ার 
েমে্যা ও তকভালব তা কাটিলয় 
উঠলত হলব:

আশম কু্ষধাতদে । 
 ■ তকেু স্াস্্যকর খাবার খান,  
সযমন আলপে।

টিশভ ক্খচত ক্খচত আশম 
অল্প অল্প �চর কখচত 
ভাচলাবাশে। 
 ■ বড় পাত্র সথলক বা ব্যাগ সথলক 
খাওয়া এতড়লয় চেনু।  

আশম শিচজচ� ্খুদী/শেশন্তত/
োপপণূদে/রাোশবিত অিভুব 
�শর। 
 ■আপনার অনভূুততগুতে স্াস্্যকর 
ভালব েহজ কলর তুেনু। 

আমার এ�চেচয় লাচে। 
 ■ েুস্ তকেু করুণ।

আমার শি:েগে লাচে।
 ■আপনার বধুে বা পতরবালরর  
োলথ সযাগালযাগ করুন। 

এটি পাওয়া বা ততশর �রা েহজ। 
 ■ স্াস্্যকর বস্তু জলড়া করুন যা 
পাওয়া বা তততর করা েহজ, 
সযমন কতচ গাজর। 

আশম খাবার িষ্ট �রচত োই িা। 
 ■অতবষ্াংশ তহমাতয়ত করুন। 

 ►  বলুি: তকভালব অস্াস্্যকর সকনাকাটার েময় েমে্যা কাটিলয় উঠলত হলব 
তা েম্পলককে  আমরা কথা বলেতে। আেুন খাওয়া েম্পলককে  েমে্যাগুতে তনলয় 
আলোচনা করা যাক।

 9আচলােিা �রুি: তক কারলণ আপনার অস্াস্্যকর খাবার সখলত  
হলছি হয়?

%  যা �রচবি যতদ তলিপ চাটকে  বা সহায়াইট সবালডকে র সকালনা একটি ব্যবহার 
কলরন তাহলে সকানটি সয কারলণ আপতন অস্াস্্যকর খাবার তকনলত প্রেবু্ধ হন 
সেটি তেখুন।

 ►বলুি: এখন মাথা খাটান।

 9আচলােিা �রুি: এইেব েমে্যাগুতে সথলক উপায়গুতে তক?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচব েুপ �চর বচে থা�ার অভ্যাচের েমে্যা 
�াটিচয় উঠচত হচব (6 শমশিট)

একইভালব বলে থাকলে তকেু
েমে্যা সদখা সদয় এবং সেগুতে  
সথলক কাটিলয় ওঠার উপায়:

আশম ক্ান্ত। 
 ■ রালত আলরা ঘুমান। 
 ■ একটি সোট্ট ঘুম তদন। 

আমার ্খুদী/োপপণূদে/শেশন্তত/
রাোশবিত অিভুব �শর। 
 ■আপনার অনভূুততগুতে স্াস্্যকর 
ভালব েহজ কলর তুেনু। 

আমার জচয়ন্ট/পাচয় ব্যাথা 
অিভুব �শর। 
 ■ শারদীতরকভালব তৎপর থাকার 
উপায় অনভুব করুন যা  
আপনার শরদীলরর পলক্ষ েহজ। 

আশম েব েময় �াউচে শুচয় 
থাশ� এবং শিিাচরর পর টিশভ 
ক্শখ। 
 ■টিতভ সদখার েময় তনচিে বাইক 
চাোই। 
 ■ তবজ্াপলনর েময় শারদীতরকভালব 
তৎপর থাকুন। 

 ►বলুি: তকভালব অস্াস্্যকর সকনাকাটা ও খাওয়ার েমে্যাগুতে কাটিলয় 
উঠলত হলব তা েম্পলককে  আমরা কথা বলেতে। আেুন এখন বলে থাকার 
অভ্যালের েমে্যা তনলয় কথা বতে।

 9আচলােিা �রুি: তক জন্য আপতন শারদীতরকভালব তৎপর থাকার 
বদলে চুপ কলর বলে থালকন?

%  যা �রচবি যতদ তলিপ চাটকে  বা সহায়াইট সবালডকে র সকালনা একটি ব্যবহার 
কলরন তাহলে সকানটি সয কারলণ আপতন অস্াস্্যকর খাবার তকনলত প্রেবু্ধ হন 
সেটি তেখুন।

 ►বলুি: এখন মাথা খাটান।

 9আচলােিা �রুি: এইেব েমে্যাগুতে সথলক উপায়গুতে তক?
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ক�াচের জচি্য কিাট োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►বলুি: অনগু্রহ কলর আপনার কমকে পতরকল্পনার জানকোে সদখুন। পলরর 
কলয়ক তমতনট একটি নতুন কমকে পতরকল্পনা কলর সদতখ। 

আমালদর আলগর সেশন সথলক তক কাজ করলো এবং সকানটি করলো না তা 
মলন রাখলত হলব। এমন সকান পতরবতকে ন আলে তক যা আপতন করলত চান?

এোড়াও েমে্যাগুতের েূত্রপাতগুতে কাটিলয় ওঠা েম্পলককে  আমরা যা আলোচনা 
কলরতে তা মাথায় রাখলবন।

পতরকল্পনা করার েময় মলন রাখুন সয তা পােন করলত হলব:

 ■ বাস্তবেমতী

 ■ েম্পাদনলযাগ্য

 ■ তনতদকেষ্

 ■ নমনদীয়

মলন রাখলবন আচরলণর তদকগুতের উপর সবতশ কলর েক্ষ্য রাখলত হলব। এবং 
আনলদে থাকলত সচষ্া করুন! 

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারদীলদরলক তালদর কমকে পতরকল্পনা করার জন্য 
কলয়ক তমতনট তদন।
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ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশতি
(5 শমশিট) 

বাোয় সযেব তজতনে সচষ্া করলবন:

 ■ তকভালব েমে্যাগুতে  
োমোলনা যায়

 ■আমার েমে্যাগুতে

 ■কমকে পতরকল্পনা

 ►বলুি: এখন ও পরবততী সেশলনর মলে্য, অনগু্রহ কলর 4 ও 7 পাতার 
“তকভালব েমে্যাগুতে োমোলনা যায়” েমূ্পণকে করুন। “কাটিলয় ওঠার অন্যান্য 
উপায়” কোলম আপনার তনলজর আইতডয়া তেখুন। আপতন সযেব আইতডয়া 
সচষ্া কলরলেন সেগুতেলত টিক তদন।

এোড়াও আতম 8 নং পৃষ্ার “আমার েমে্যাগুতে” আপনালক েমূ্পণকে করালত 
চাই। তক কারলণ আপতন অস্াস্্যকর উপালয়ক্য় কলরন এবং খান? তক জন্য 
আপতন শারদীতরকভালব তৎপর থাকার বদলে চুপ কলর বলে থালকন? তকভালব 
আপতন এই েমে্যাগুতে কাটিলয় উঠলবন? আপতন আইতডয়া করার জন্য 9 নং 
পৃষ্ার “োোরণ েমে্যাগুতে” ব্যবহার করলত পালরন।

%  যা �রচবি প্রলয়াজন মলতা প্রলশ্নর উত্র তদন।

 ►বলুি: আমরা আমালদর তমটিংলয়র সশলে এলে সপৌঁলেতে। আজ আমরা 
েমে্যাগুতে কাটিলয় ওঠার তবেলয় অলোচনা করোম। আমরা কথা বেোম:

 ■ তকেু অস্াস্্যকর সকনাকাটা েংক্াতে েমে্যা বালড় এবং সেগুতে সথলক 
কাটিলয় ওঠার উপায়

 ■ তকেু অস্াস্্যকর খাবার সখলে েমে্যা বালড় এবং সেগুতে সথলক কাটিলয় 
ওঠার উপায়

 ■ একইভালব বলে থাকলে তকেু েমে্যা সদখা সদয় এবং সেগুতে সথলক 
কাটিলয় ওঠার উপায়

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজলক যা তনলয় কথা বলেতে তা তনলয় 
আপনার সকালনা প্রশ্ন আলে তক?

 ►বলুি: পলরর বার আমরা আপনার কমকে পতরকল্পনা ও আপতন বাোয় সযেব 
তজতনে সচষ্া কলরলেন সেই তবেলয় কথা বেব। এোড়া আমরা __ েম্পলককে  
আলোচনা করব।

এই সেশলন আোর জন্য েন্যবাদ। পলরর সেশলন আপনার অংশগ্রহণকারদীর 
সনাটবকু আনলত ভুেলবন না।

শমটিং মলুতুশব �রা হচলা।
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Prevent T2 এর জি্য িারীশর�ভাচে তৎপর থাকুি

কেিচির মলূ শেষয়গুশল
দীর্ঘদদন ধরে সদরিয় থাকরে তা আপনারক টাইপ 2 ডায়ারেটিস প্রদতরোধ কেরত অথো দেেদবিত কেরত 
সাহায্য কেরত পারে। অংশগ্রহণকােীো দকভারে দকছু োধা ম�াকারেো করে সদরিয় থাকরে এই 
�দডউরে তা েো হরয়রছ।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই মসশরনে মশরে, অংশগ্রহণকােীো এগুরো কেরত পােরে:

 ► শােীদেকভারে তৎপে থাকাে দকছু সুদেধা দিদনিত কেরত পােরে

 ► শােীদেকভারে তৎপে থাকাে দকছু প্রদতেন্ধকতা এেং তা সা�োরনাে উপায় দিদনিত 
কেরত পােরে

 ► এই মপ্রাগ্রা� শুরু কোে পরে তারদে প্রগদত কতদেূ তাে প্রদতফেন
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচে:
 � আপনাে অংশগ্রহণকােীে মনাটেকু

 � এই �দডউরেে জন্য অংশগ্রহণকােীে দনরদ্ঘ দশকা (প্ররত্যক অংশগ্রহণকােীে এেং আপনাে জন্য 
একটি প্রদতদেদপ)

 � খাদে দফটরনস েগ, প্ররয়াজন�ত

 � খাদে ফুড েগ, প্ররয়াজন�ত

 � খাদে ক�্ঘ পদেকল্পনা, প্ররয়াজন�ত

 � োইফস্াইে মকারিে েগ

 � নার�ে ট্যাগ, প্ররয়াজন�ত

 � অংশগ্রহণকােীরদে ওজন �াপাে মকেে (স�স্ত মসশরনে জন্য একই)

 � হাতরদি ো রদি

 � কে�

ঐশছি�:

 � দলিপ িাট্ঘ , ইরজে ো মটপ এেং �াক্ঘ াে ো মহায়াইট মোড্ঘ , মহায়াইট মোড্ঘ  �াক্ঘ াে ও ইরেজাে
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যা �রচত হচে

4

এই কেিচির পচূেদে:
 � একটি দ�টিং রু� সংেক্ষণ করুন। দনদচিত করুন ময একটি ে্যদতিগত স্ান আরছ মযখারন আপদন 
অংশগ্রহণকােীরদেরক ওজন �াপরত পারেন।

 � প্ররয়াজনীয় সেেোহ জরিা করুন। 

 � এই �দডউরেে জন্য োইফস্াইে মকাি প্রদশক্ষণ দনরদ্ঘ দশকা ও অংশগ্রহণকােী দনরদ্ঘ দশকা পয্ঘারেিনা কো। 
উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভারে েরুেরছন তা দনদচিত করুন।

 � তািাতাদি মপৌঁছান।

 � এ�নভারে মিয়ােগুদে োখুন মযন �রন হয় আরোিনা হরে, ময�ন েতৃ্াকাে।

 � প্ররয়াজনীয় তথ্য দলিপ িাট্ঘ  ো মহায়াইট মোরড্ঘ  দেখুন (ঐদছিক)। মদখুন J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:
 � অংশগ্রহণকােীরদে অদভোদন জানান।

 � অংশগ্রহণকােীরদে একারতে ওজন দনন।

 � আপনাে োইফস্াইে মকারিে েরগ অংশগ্রহণকােীরদে মডটা মেকড্ঘ  করুন।

 � অংশগ্রহণকােীরদে তারদে ওজন সবিরন্ধ অেদহত করুন। অথো, তারদে জন্য মসটি একটি দস্দক মনারট 
দেরখ োখুন। তারদেরক তারদে ওরয়ট েরগ দেরখ োখরত েেনু।

 � অংশগ্রহণকােীরদেরক এই �দডউরেে অংশগ্রহণকােীে দনরদ্ঘ দশকাে একটি প্রদতদেদপ দদন।

 � অংশগ্রহণকােীরদেরক খাদে দফটরনস েগ, ফুড েগ এেং ক�্ঘ পদেকল্পনা প্ররয়াজন অনসুারে প্রদান করুন।

 � অংশগ্রহণকােীরদেরক তারদে না�ট্যাগ পূেণ করে প্ররয়াজন অনসুারে পদেধান কেরত েেনু।

 � অংশগ্রহণকােীরদে েসরত েেনু। যখন অংশগ্রহণকােীো গ্রুরপে অন্যরদে জন্য অরপক্ষা কেরছন তখন 
তারদেরক পৃষ্া 2 এে “মসশরনে �েূ দেেয়গুদে” পয্ঘারোিনা কেরত েেনু।

এই কেিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভে, এই মসশরনে মনাট দনন। দেরখ দনন দক দক ভুে হরয়রছ আে মকাথায় মকাথায় উন্নদত কো 
দেকাে। পেেততী মসশরনে আরগ আপনারক কেরত হরে এ�ন ময মকারনা কাজও দেরখ োখুন।



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: Prevent T2 িারীশর�ভাচে তৎপর থাকুি

মশিউচলর রূপচরখা

5

কেিচির শেষয়েস্তু:
দনম্নদেদখত দেেয়েস্তুটি 60 দ�দনরটে জন্য দডজাইন কো হরয়রছ। অনগু্রহ করে প্রদতটি মসশরন ওজন কোে  
জন্য এেং অংশগ্রহণকােীরদে সরগে পো�শ্ঘ কোে জন্য অদতদেতি প্রায় 10 দ�দনরটে অন�ুদত দদন।

 � স্াগত� ও পয্ঘারোিনা ..................................................পৃষ্া 6 ....................... 10 দ�দনট

 � উরদেশ্য .......................................................................পৃষ্া 7 ......................... 2 দ�দনট

 � শােীদেকভারে তৎপে থাকাে সুদেধা .............................পৃষ্া 8 ....................... 10 দ�দনট

 � দকভারে ি্যারেঞ্জ সা�োরত হয় .......................................পৃষ্া 9 ....................... 18 দ�দনট

 � আপদন কতদেূ পয্ঘতে প্রগদত করেরছন তা মদখুন! ...............পৃষ্া 10 ..................... 10 দ�দনট

 � সাফরে্যে পদেকল্পনা ....................................................পৃষ্া 11 ....................... 5 দ�দনট

 � সাোংশ ও স�াদতি ........................................................পৃষ্া 12 ....................... 5 দ�দনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্াগতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►েলুি: সকেরক আোেও স্াগত�! এটি হে Prevent T2, CDC এে 
োইফস্াইে পদেেত্ঘ রনে ক�্ঘসূদিে __ দ�টিং।

আজ আ�ো দীর্ঘদদন ধরে শােীদেকভারে তৎপে থাকা সম্পরক্ঘ  কথা েেরত 
িরেদছ।

আ�ারদে শুরু কোে আরগ আসুন আ�ো আরগ দক আরোিনা করেদছো� 
মসই দেেরয় একটু কথা েদে। আপনাে মকারনা প্রশ্ন থাকরে আদ� তাে উত্ে 
মদওয়াে মিষ্া কেে।

%  যা �রচেি আরগে মসশন সংরক্ষরপ েেনু।

 9আচলােিা �রুি: আরগ আ�ো যা দনরয় আরোিনা করেদছো� মসই 
দনরয় কারো দক মকারনা প্রশ্ন আরছ?

 ►েলুি: আসুন আরগ আপদন ময ক�্ঘ পদেকল্পনা করেদছরেন মসই অনসুারে 
দকভারে কাজ হরয়রছ তা সম্পরক্ঘ  আরোিনা কদে।

 9 আচলােিা �রুি: দক দক ভারোভারে হরয়রছ? দক দক ভারোভারে হয়দন?

 ►েলুি: আসুন আপদন োদিরত অন্যান্য যা যা করেরছন তা মক�ন হরয়রছ 
তা দনরয় আরোিনা কদে।

 9 আচলােিা �রুি: দক দক ভারোভারে হরয়রছ? দক দক ভারোভারে হয়দন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►েলুি: দীর্ঘদদন সদরিয় থাকরে তা আপনারক টাইপ 2 ডায়ারেটিস 
প্রদতরোধ কেরত অথো দেেদবিত কেরত সাহায্য কেরত পারে। আজ আ�ো, 
এই দনরয় আরোিনা কেে:

 ■ শােীদেকভারে তৎপে থাকাে দকছু সুদেধা

 ■ শােীদেকভারে তৎপে থাকাে দকছু প্রদতেন্ধকতা এেং দকছু উপায় 
সা�েোে দকছু ি্যারেঞ্জ

 ■ এই ক�্ঘসূদি শুরু কোে পে আপনাে প্রগদত

অেরশরে, আপদন একটি নতুন ক�্ঘ পদেকল্পনা কেরেন।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট িারীশর�ভাচে তৎপর থা�ার েশুেধা  
(10 শমশিট) 

শােীদেকভারে তৎপে থাকাে 
সুদেধাগুদে হে: 

 ■ ভারো রু� ও ম�জাজ 

 ■ উন্নত ভােসা�্য এেং ন�নীয়তা 

 ■ক� েতিিাপ ও মকারেরস্েে 

 ■ হাট্ঘ  অ্যাটাক এেং মট্াক 
হওয়াে সম্ভােনা কর� যায় 

 ■ �ানদসক িারপে �াত্া কর� যায় 

 ■আরো শদতি 

 ■ মপশী শতি হরয় যায় 

 ►েলুি: দীর্ঘদদন শােীদেকভারে তৎপে থাকাে দকছু সুদেধা দদরয় আ�ো 
আরোিনা শুরু কেে। আসুন একটি উদাহেণ মদখা যাক। অনগু্রহ করে এই 
�দডউরেে দেদেপরত্ে 3 নং পৃষ্াে “দতওরয়ে কাদহনী” মদখুন।

%  যা �রচেি কাদহনীে প্রথ� দটুি অনরুছিদ পিুন (অথো মকারনা 
মস্ছিারসেীরক পিরত েেনু)।

 ►েলুি: তাই দতও তাে ওজরনে েরক্ষ্য মপৌঁরছরছন। এখন তাে ব্াড সুগাে 
স্াভাদেক।

 ► শজজ্াো �রুি: ভারো খাোে পাশাপাদশ, এইসে োভ েজায় োখরত 
দতও দক কেরত পােরে? দকভারে মস ওজন েজায় োখরে এেং ব্াড সুগাে 
স্াভাদেক োখরে?

উত্তর: মস শােীদেকভারে তৎপে থাকরত পারেন।

 ►েলুি: শােীদেকভারে তৎপে থাকাে অন্য সুদেধা েরয়রছ।

 9আচলােিা �রুি: শােীদেকভারে তৎপে থাকাে অন্যান্য সুদেধাগুদে 
দক দক? শােীদেকভারে তৎপে হওয়াে জন্য আপদন দক কেরত িান?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচে ে্যাচলঞ্জ োমলাচত হয়
(18 শমশিট)

ি্যারেঞ্জ ও তা কাটিরয় ওঠাে 
উপায়গুদে হে:

আশম �ম অিপু্রাশিত অিভুে 
�রশি। 

 ■আরগ মথরক পদেকল্পনা করুন। 

 ■ এটারক একটা �জাদাে দেেয় 
করে োখুন। 

আমার হাচত জীেিযাত্ার 
পশরেতদে চির জি্য েময় �ম। 

 ■ মকাথাও মযরত হরে মহঁরট যান।

 ■ সাহায্য িান। 

আমার হাচত জীেিযাত্ার 
পশরেতদে চির জি্য �ম টা�া 
থাচ�। 

 ■ �তুি কায্ঘকোপ করুন। 

 ■ মসরে শেীেিি্ঘ াে কাপি এেং 
সেঞ্জা� দকননু। 

আেহাওয়ার �ারচণ োইচর  
হাঁটা �ঠিি হচয় পড়চি। 

 ■আেহাওয়া অনযুায়ী মপাশাক 
পরুন। 

 ■ �রে হাঁটুন। 

আশম আহত। 

 ■ শােীদেকভারে তৎপে থাকাে 
আরেকটি পথ মেে করুন। 

 ■ স�রয়ে সারথ আরো মেদশ  
সদরিয় হরয় উঠুন।

 ►েলুি: শােীদেকভারে তৎপে হওয়া ি্যারেদঞ্জং হরত পারে। দীর্ঘ স�য় 
শােীদেকভারে তৎপে থাকা কঠিন হরত পারে।

জীেরনে েি েি দেেয় আপনাে পরথ আসরত পারে। স�রয় স�রয় আপনাে 
ইছিা দক কর� আসরছ। ফোফেস্রূপ, আপদন আপনাে পুোরনা অভ্যারস দফরে 
মযরত পারেন। আোে স্াস্্যকে থাকাে োস্তায় দফরে আসুন।

%  যা �রচেি 3 মথরক 5 অনরুছিদটি পিুন (ো মকান মস্ছিারসেকরক  
পিরত েেনু)।

 ► শজজ্াো �রুি: দক কােরণ দতওে কারছ শােীদেকভারে তৎপে থাকা 
ি্যারেদঞ্জং?

উত্তর: মযরহতু তাে স্তী োরতে ক্ারস মযরত শুরু করেরছ তাই দতও 
শােীদেকভারে তৎপে থাকাে স�য় পারছি না। এছািা, মস তাে ওজন 
ক�াোে েরক্ষ্য মপৌঁছারত মপরেরছ তাই মস ক� অনপু্রাদনত মোধ করে।

 9আচলােিা �রুি: দীর্ঘ স�য় শােীদেকভারে তৎপে থাকাে মক্ষরত্ 
মকান দজদনসটি আপনাে কারছ ি্যারেদঞ্জং হরত পারে?

%  যা �রচেি যদদ দলিপ িাট্ঘ  ো মহায়াইট মোরড্ঘ ে মকারনা একটি ে্যেহাে 
করেন তাহরে দক কােরণ আপদন অস্াস্্যকে খাোে মকনা আপনাে কারছ 
ি্যারেরঞ্জে মসটি দেখুন।

 ►েলুি: এখন �াথা খাটান।

 9আচলােিা �রুি: এইসে ি্যারেঞ্জ কাটিরয় ওঠাে উপায়গুদে দক?
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ক�াচের জচি্য কিাট ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচিি!  
(10 শমশিট)

অংশগ্রহণকােীো তারদে 
কায্ঘকোরপে স�য় জানরত  
দফটরনস েগ মিক কেরত পারেন।

 ►েলুি: এই ক�্ঘসূদি শুরু কোে মথরক আপনাে কায্ঘকোরপ আপনাে প্রগদত 
মদরখ আসুন মশে কদে।

 9আচলােিা �রুি: এই ক�্ঘসূদিরত যখন আপদন মযাগ মদন তখন দক 
ধেরনে কায্ঘকোপ কেরতন? এেং আপদন এখন দক ধেরনে কায্ঘকোপ 
করেন? 

এই ক�্ঘসূদিরত যখন আপদন মযাগ মদন তখন আপদন দদরন কতক্ষণ 
কায্ঘকোরপে সরগে যুতি থাকরতন? এখন আপদন কতক্ষণ যুতি থারকন? 

এই ক�্ঘসূদিরত যখন আপদন মযাগ মদন তখন শুরুে দদরক শােীদেকভারে 
তৎপে থাকরত আপনাে মক�ন োগত? এখন আপনাে মক�ন োরগ? 

 ►েলুি: আপদন আপনাে দফটরনস েরক্ষ্যে দকছুটা অংশ পূেণ করেরছন। 
োদক অংরশে জন্য এখনও কাজ কেরছন? তাহরে ভারোই। গুরুত্বপূণ্ঘ দেেয় 
হে আপদন সমূ্পণ্ঘ সদরিয়। এেং আদ� আশা কেদছ আপদন সাোজীেন সদরিয় 
থাকরেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►েলুি: অনগু্রহ করে আপনাে ক�্ঘ পদেকল্পনাে জান্ঘাে মদখুন। পরেে 
করয়ক দ�দনট একটি নতুন ক�্ঘ পদেকল্পনা করে মদদখ। 

আ�ারদে আরগে মসশন মথরক দক কাজ কেরো এেং মকানটি কেরো না তা 
�রন োখরত হরে। এ�ন মকান পদেেত্ঘ ন আরছ দক যা আপদন কেরত িান?

এছািাও দীর্ঘদদন ধরে শােীদেকভারে তৎপে থাকা সম্পরক্ঘ  আ�ারদে 
আজরকে আরোিনা �াথায় োখরেন। 

পদেকল্পনা কোে স�য় �রন োখুন ময তা পােন কেরত হরে:

 ■ োস্তেধ�তী

 ■ সম্পাদনরযাগ্য

 ■ দনদদ্ঘষ্

 ■ ন�নীয়

�রন োখরেন আিেরণে দদকগুদেে উপে মেদশ করে েক্ষ্য োখরত হরে। এেং 
আনরদে থাকরত মিষ্া করুন! 

%  যা �রচেি অংশগ্রহণকােীরদেরক তারদে ক�্ঘ পদেকল্পনা কোে জন্য 
করয়ক দ�দনট দদন।
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ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশতি
(5 শমশিট)

োসায় মযসে দজদনস মিষ্া কেরেন:

 ■ দকভারে ি্যারেঞ্জগুদে সা�োরেন 

 ■ দকভারে আদ� সদরিয় থাকরো

 ■ক�্ঘ পদেকল্পনা

 ►েলুি: এখন ও পেেততী মসশরনে �রধ্য, অনগু্রহ করে এই �দডউরেে 
দেদেপরত্ে 4 ও 6 পাতাে “ি্যারেঞ্জ দকভারে সা�োরেন” সমূ্পণ্ঘ করুন। 
“কাটিরয় ওঠাে অন্যান্য উপায়” কোর� আপনাে দনরজে আইদডয়া দেখুন। 
আপদন মযসে আইদডয়া মিষ্া করেরছন মসগুদেরত টিক দদন।

এছািাও আদ� 7 নং পৃষ্াে “আদ� দকভারে সদরিয় থাকে” তা আপনারক 
সমূ্পণ্ঘ কোরত িাই। মকন আপদন দীর্ঘ স�য় ধরে শােীদেকভারে তৎপে 
থাকরত িান তা মভরেরছন? এছািাও ময স�স্ত ি্যারেঞ্জ আপদন �রুখা�দুখ হরত 
পারেন তা সম্পরক্ঘ  এেং দকভারে মসই ি্যারেঞ্জ সা�োরেন তা সম্পরক্ঘ  দিতো 
করুন। ধােণাে জন্য 8 ও 9 নং পাতাে “প্রদতদদন শােীদেকভারে তৎপে 
থাকাে পো�শ্ঘ” ে্যেহাে কেরত পারেন।

%  যা �রচেি প্ররয়াজন �রতা প্ররশ্নে উত্ে দদন।

 ►েলুি: আ�ো আ�ারদে দ�টিংরয়ে মশরে এরস মপৌঁরছদছ। আজ আ�ো 
দীর্ঘদদন ধরে শােীদেকভারে তৎপে থাকা সম্পরক্ঘ  আরোিনা করেদছ। আ�ো 
কথা েেো�:

 ■ শােীদেকভারে তৎপে থাকাে দকছু সুদেধা

 ■ শােীদেকভারে তৎপে থাকাে দকছু প্রদতেন্ধকতা এেং দকছু উপায় 
সা�েোে দকছু ি্যারেঞ্জ

 ■ এই ক�্ঘসূদি শুরু কোে পে আপনাে প্রগদত

 9আচলােিা �রুি: আ�ো আজরক যা দনরয় কথা েরেদছ তা দনরয় 
আপনাে মকারনা প্রশ্ন আরছ দক?

 ►েলুি: পরেে োে আ�ো আপনাে ক�্ঘ পদেকল্পনা ও আপদন োসায় মযসে 
দজদনস মিষ্া করেরছন মসই দেেরয় কথা েেে। এছািা আ�ো __ সম্পরক্ঘ  
আরোিনা কেে।

এই মসশরন আসাে জন্য ধন্যোদ। পরেে মসশরন আপনাে অংশগ্রহণকােীে 
মনাটেকু আনরত ভুেরেন না।

শমটিং মলুতুশে �রা হচলা।





লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষণ শিচ দ্ে শি�া

আপিার শেন্াধারা পশরবরদে ি �রুি



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: আপিার ভাবিাচ� শিয়শ্রিত �রুি 2

আপিার শেন্াধারা পশরবরদে ি �রুি

কেিচির মলূ শবষয়গুশল
স্বীয় ভাবনায় উপর নজরদারর, বা রনয়ন্ত্রণ করর, আপনার টাইপ -2 ডায়ারবটিসরক প্ররিররাধ বা 
রবলরবিি কররি পাররন। এই মরডউলটি অংশগ্রহণকারবীরদর শশখারব রকভারব ক্ষরিকারক রিন্া 
প্ররিস্ারপি কররি হয় অনকুুল রিন্া রদরয়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই শসশরনর শশরে, অংশগ্রহণকারবীরা এগুরলা কররি পাররব: 

 ► আপনারা মলূ্ায়ন কররি পাররবন ক্ষরিকারক এবং অনকুূল ভাবনার মরধ্ িফাি।

 ► ব্াখ্া করব রক করর ক্ষরিকারক ভাবনা গুরলারক সরররয় শফরল অনকুূল ভাবনা আনরি হয়।
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উপ�রচণর কে�শলস্
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আপিার প্রচয়াজি হচব:
 � আপনার অংশগ্রহণকারবীর শনাটবকু

 � এই মরডউরলর জন্ অংশগ্রহণকারবীর রনরদদে রশকা (প্ররিটি অংশগ্রহণকারবী এবং আপনার জন্ একটি 
প্ররিরলরপ)

 � খারল রফটরনস লগ, শেমন প্ররয়াজন

 � খারল ফুড লগ, শেমন প্ররয়াজন

 � খারল কমদে পররকল্পনা, শেমন প্ররয়াজন

 � লাইফস্াইল শকারির লগ

 � নারমর ট্াগ, শেমন প্ররয়াজন

 � অংশগ্রহণকারবীরদর ওজন মাপার শকেল (সমস্ত শসশরনর জন্ একই)

 � হািঘরি বা ঘরি

 � শপন

ঐশছি�:

 � রলিপ িাটদে , ইরজল বা শটপ এবং মাকদে ার বা শহায়াইট শবাডদে , শহায়াইট শবাডদে  মাকদে ার ও ইররজার
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যা �রচর হচব

4

এই কেিচির আচে:
 � একটি রমটিং রুম সংরক্ষণ করুন। রনরচিি করুন শে একটি ব্রতিগি স্ান আরে শেখারন আপরন 
অংশগ্রহণকারবীরদররক ওজন কররি পাররন।

 � প্ররয়াজনবীয় সরবরাহ জরিা করুন। 

 � লাইফস্াইল শকাি প্ররশক্ষরণর রনরদদে রশকা এবং এই মরডউরলর অংশগ্রহণকারবীর রনরদদে রশকার পেদোরলািনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভারব বরুেরেন িা রনরচিি করুন।

 � িািািারি শপৌঁোন।

 � এমনভারব শিয়ারগুরল রাখুন শেন মরন হয় আরলািনা হরব, শেমন বতৃ্াকার।

 � প্ররয়াজনবীয় িথ্ রলিপ িাটদে  বা শহায়াইট শবারডদে  রলখুন (ঐরছিক)। শদখুন J 

প্রশরটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:
 � অংশগ্রহণকারবীরদর অরভবাদন জানান।

 � অংশগ্রহণকারবীরদর একারন্ ওজন রনন।

 � আপনার লাইফস্াইল শকারির লরগ অংশগ্রহণকারবীরদর শডটা শরকডদে  করুন।

 � অংশগ্রহণকারবীরদর িারদর ওজন সবিরধে অবরহি করুন। অথবা, িারদর জন্ শসটি একটি রস্রক শনারট 
রলরখ রাখুন। িারদররক িারদর ওরয়ট লরগ রলরখ রাখরি বলনু।

 � অংশগ্রহণকারবীরদররক এই মরডউরলর অংশগ্রহণকারবীর রনরদদে রশকার একটি প্ররিরলরপ রদন।

 � অংশগ্রহণকারবীরদররক খারল রফটরনস লগ, ফুড লগ এবং কমদে পররকল্পনা প্ররয়াজন অনসুারর প্রদান 
করুন।

 � অংশগ্রহণকারবীরদররক িারদর নামট্াগ পূরণ করর প্ররয়াজন অনসুারর পররধান কররি বলনু।

 � অংশগ্রহণকারবীরদর বসরি বলনু। েখন অংশগ্রহণকারবীরা গ্রুরপর অন্রদর জন্ অরপক্ষা কররেন িখন 
িারদররক পৃষ্া 2 এর “শসশরনর মলূ রবেয়গুরল” পেদোরলািনা কররি বলনু।

এই কেিচির পচর:
 � েি শবীঘ্র সম্ভব, এই শসশরনর শনাট রনন। রলরখ রনন রক রক ভুল হরয়রে আর শকাথায় শকাথায় উন্নরি করা 
দরকার। পরবিতী শসশরনর আরগ আপনারক কররি হরব এমন শে শকারনা কাজও রলরখ রাখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শবষয়বস্তু:
রনম্নরলরখি রবেয়বস্তুটি 60 রমরনরটর জন্ রডজাইন করা হরয়রে। অনগু্রহ করর প্ররিটি শসশরন ওজন করার  
জন্ এবং অংশগ্রহণকারবীরদর সরগে পরামশদে করার জন্ অরিররতি প্রায়ই 10 রমরনরটর অনমুরি রদন।

 � স্াগিম ও পেদোরলািনা  ...................................................পৃষ্া 6  ..................... 10 রমরনট

 � উরদেশ্ .........................................................................পৃষ্া 7 ........................ 2 রমরনট

 � ক্ষরিকারক ভাবনা বনাম অনকুূল ভাবনা .........................পৃষ্া 8 ........................ 8 রমরনট

 � বদরল রদন ক্ষরিকারক ভাবনা গুরলারক
অনকুূল ভাবনা রদরয় ......................................................পৃষ্া 9 ...................... 30 রমরনট

 � সাফরল্র পররকল্পনা ......................................................পৃষ্া 15 ...................... 5 রমরনট

 � সারাংশ ও সমারতি ..........................................................পৃষ্া 16 ...................... 5 রমরনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােরম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►বলুি: সকলরক আবারও স্াগিম! এটি হল Prevent T2, CDC এর 
লাইফস্াইল পররবিদে রনর কমদেসূরির __ রমটিং।

আজ, আমরা কথা বলব রক করর আপনার রিন্া ভাবনার উপর রনয়ন্ত্রণ 
আনরি হয়।

আমারদর শুরু করার আরগ আসুন আমরা আরগ রক আরলািনা করররেলাম 
শসই রবেরয় একটু কথা বরল। আপনার শকারনা প্রশ্ন থাকরল আরম িার উত্র 
শদওয়ার শিষ্া করব।

%  যা �রচবি আরগর শসশন সংরক্ষরপ বলনু।

 9আচলােিা �রুি: আরগ আমরা ো রনরয় আরলািনা করররেলাম শসই 
রনরয় কাররা রক শকারনা প্রশ্ন আরে?

 ►বলুি আসুন আরগ আপরন শে কমদে পররকল্পনা করররেরলন শসই অনসুারর 
রকভারব কাজ হরয়রে িা সম্পরকদে  আরলািনা করর।

 9 আচলােিা �রুি: রক রক ভারলাভারব হরয়রে? রক রক ভারলাভারব হয়রন? 

 ►বলুি: িলনু আমরা এবার কথা বরল শসই অন্ সব রকেুর ব্াপারর ো 
আপনারা বাসারি শিষ্া করররেরলন। 

 9 আচলােিা �রুি: রক রক ভারলাভারব হরয়রে? রক রক ভারলাভারব হয়রন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►বলুি: স্বীয় ভাবনায় উপর রস্্নেন্ত্রন দ্ারা, আপনার টাইপ -2 
ডায়ারবটিসরক রনররাধ বা রবলরবিি কররি পাররন। আজ, আমরা আরলািনা 
করব রকভারব আমারদর ভাবনাগুরলরক রনয়ন্ত্রণ কররি পারর।

আমরা কথা বলব:

 ■িফািটা ক্ষরিকারক এবং অনকুূল ভাবনার মরধ্

 ■ ব্াখ্া করব রক করর ক্ষরিকারক ভাবনা গুরলারক সরররয় শফরল  
অনকুূল ভাবনা আনরি হয়।

অবরশরে, আপরন একটি নিুন কমদে পররকল্পনা কররবন।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট ক্ষশর�ার� ভাবিা বিাম অিকুূল ভাবিা  
(8 শমশিট) 

 ►বলুি: িলনু আমরা কথা বরল িফািটার রবেরয় ক্ষরিকারক এবং অনকুূল 
ভাবনার মরধ্।

ক্ষরিকারক ভাবনা অন্রায় হরয় দাঁিায় আপনার খাওয়াদাওয়া ও রফটরনরসর 
লক্ষ্ এইভারবই ওগুরল বারিরয় শদয় আপনার েঁুরক টাইপ 2 ডায়ারবটিসএর 
শক্ষররে।

অনকুূল ভাবনা আপনার শপৌঁেরি সাহাে্ করর আপনার খাওয়াদাওয়া  
ও রফটরনস লক্ষ্এ। এইভারবই ওগুরল হ্াস করর আপনার েঁুরক টাইপ 2 
ডায়ারবটিসএর শক্ষররে। 

আসুন একটি উদাহরণ শদখা োক। অনগু্রহ করর “আনার কারহনবী”-এই 
মরডউরলর রবরলপররে পৃষ্া 3 উরটিরয় শদখা োক।

%  যা �রচবি পিুন (বা একজন শস্োরসরবরক বলনু পিরি) কারহনবীটির 
প্রথম রিনটি অনরুছিদ। 

 ► শজজ্াো �রুি: আন্া প্রথম শ্চ� রক ক্ষরিকারক ভাবনা রিন্া করি?

উত্তর: “আবহাওয়াটা রবশ্রী। আজ আমার প্রািরহক হাঁটাটা বাদ রদরলই  
ভারলা হয়|”

 ► শজজ্াো �রুি: শকান অনকুূল ভাবনার দ্ারা িা আন্না বদলারি  
সক্ষম হয়?

উত্তর: “শেরহিু বরৃষ্ হরছি, আরম মারলর মরধ্ই আমার প্রাি্রহক হাঁটাটা 
হাঁরট শনব। এটা আমারক সুরোগ করর শদরব শোটখারটা নানান কাজ শসরর 
শনওয়ার।”

 ►বলুি: এইভারব আন্না রনরজরক বলরে: “হ্া, বাইরর বরৃষ্ হরছি। রকন্তু িা 
আমার রফটরনস লরক্ষ্ শপৌোরনার জরন্ কখনই বাঁধা হরয় দািারব না। আরম 
িাও আমার প্রাি্রহক হাঁটাটা হাঁটব। দরকারর আরম িা অন্দররই সাররবা।”

%  যা �রচবি রনরচিি করুন অংশগ্রহণকারবীরা িফািটা ক্ষরিকারক এবং 
অনকুূল ভাবনার মরধ্ কররি পারর পররর শসকশনএ োওয়ার আরগ। ইরগেিটি 
আরলািনা করুন রকভারব ক্ষরিকারক ভাবনারক প্ররিহি করা হরয়রে “আন্নার 
কারহনবী।”
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ক�াচের জচি্য কিাট ব্চল কফলুি ক্ষশর�ার� ভাবিা অিকুূল ভাবিা শ্চয় 
(30 শমশিট) 

সব ক্ষরিকারক ভাবনা 
রিন্াগুরলরকই একটা শসকশনএর 
মরধ্ রনরয় আসরি হরব এমন 
শকারনা মারন শনই। শুধুই শসই 
রকরমরগুরলরক িয়ন করুন ো 
আপনার গ্রুপএর সারথ 
সগেরিপূণদে। 

সব বা শনরিবািক রিন্া ও  
অনকুূল ভাবনা গুরলরক বদল করা 
শেরি পারর ইহার অন্ভুদে রতির সারথ:

আশম আর আইে-শরিম কখচর 
পারব িা। 

 ■আরম কখরনা সখরনা আইসররিম 
শখরি পারর। 

 ■আরম েখন আইসররিম খারবা, 
িখন িা শমরপ খারবা।  

অিশুিচলািীটি শবরশতি�র 

 ■আরম এমন শকারনা কােদেকলাপ 
খুরঁজ পাইরন ো এখরনা আরম 
উপরভাগ করর। 

 ■আরম নিুন নিুন কােদে্রিম 
শিষ্া করর োরছি েিক্ষণ না 
একটা মরনর মি পারছি।

 ►বলুি: আমরা কথা বললাম ক্ষরিকারক এবং অনকুূল ভাবনার মরধ্ 
িফািটার ব্াপারর। এখন আরলািনা করব রক করর ক্ষরিকারক ভাবনা 
গুরলারক সরররয় শফরল অনকুূল ভাবনা আনরি হয়।

অনগু্রহ করর “ক্ষরিকারক ভাবনা অনকুূল ভাবনা রদরয় প্ররিস্ারপি করার  
3 টি ধাপ” এই মরডউরলর রবরলপররের পৃষ্া 4 শদখুন।

%  যা �রচবি হ্ান্ড-আউট ব্বহার করর আরলািনা করুন রক করর 
ক্ষরিকারক ভাবনা শনাতি কররবন, শসগুরলরি শরেক করে, এবং অনকুূল 
ভাবনা রিন্া কররি শুরু কররবন।

 ►বলুি: নানা ধরররনর ক্ষরিকারক ভাবনা আরে। িারদর মরধ্ রকেু হল। 

আমরা শুরু করব সব বা না বািক রিন্াগুরল রদরয়। শখয়াল করর শদখুন 
আপনারা দটুি িরম প্রকাররক শদখরি পারবন। মারের রকেুই শদখরি পারবন  
না এখারন

 9আচলােিা �রুি: রক রক সব বা না বািক রিন্া আপনার জবীবনশশলবী 
আমলূ বদরল রদরি পারর?

%  যা �রচবি েরদ রলিপ িাটদে  বা শহায়াইট শবারডদে র শকারনা একটি ব্বহার 
কররন িাহরল ক্ষরিকারক ভাবনাগুরল রলখুন।।

 9আচলােিা �রুি: এগুরলরক রক রক অনকুূল ভাবনা রদরয় বদরল শদওয়া 
শেরি পারর?
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ক�াচের জচি্য কিাট ব্চল কফলুি ক্ষশর�ার� ভাবিা অিকুূল ভাবিা শ্চয় 

অজহুাি ও অনকুূল ভাবনাগুরলরক 
বদল করা শেরি পারর ইহার 
অন্ভুদে রতির সারথ:

এখি বড্ড ঠান্া/েরম বাইচর  
প্রর্যশহ� ভ্রমচি যাওয়ার পচক্ষ। 

 ■আরম আবহাওয়া অনেুায়বী 
শপাশাক পিব এবং িা সর্বেও 
হাঁটরবা। 

 ■আরম ঘররর শভির শরবীরিিদে া 
করব। 

আশম আমার খাওয়া্াওয়ার 
লক্ষ্য �খিই পরূণ �রচর পাশর 
িা �ারণ আমার স্তী প্রয়ােই 
শমশটি শবসু্ট বাশিচয় থাচ�ি। 

 ■আমার কারে ঘরর বানারনা রমরষ্ 
রবকুেট সি্ই শলাভনবীয়। 

 ■আরম আমার স্তবীরক অন্রকেু 
স্াস্্কর বানারি অনরুরাধ করব। 

 ►বলুি: এবারর আরলািনা করা োক অজহুাি বানারনার ব্াপারর। েখন 
আপরন শে শকান অরেলায় শকান ঘটনা, রজরনে বা অন্ শলারকর উপর শদাে 
িারপরয় শদন রনরজর ভুল ঢাকরি।

 9আচলােিা �রুি: রক রক অজহুাি বা অরেলা আপনার জবীবনশশলবী 
বদরল রদরি পারর? 

%  যা �রচবি েরদ রলিপ িাটদে  বা শহায়াইট শবারডদে র শকারনা একটি ব্বহার 
কররন িাহরল ক্ষরিকারক ভাবনাগুরল রলখুন।।

 9আচলােিা �রুি: এগুরলরক রক রক অনকুূল ভাবনা রদরয় বদরল শদওয়া 
শেরি পারর?
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ক�াচের জচি্য কিাট ব্চল কফলুি ক্ষশর�ার� ভাবিা অিকুূল ভাবিা শ্চয় 
 

স্ছিকৃি রিন্া ও অনকুূল 
ভাবনাগুরলরক বদল করা শেরি  
পারর ইহার অন্ভুদে রতির সারথ:

আশম ছাড়া শবিরীয় ক�াি 
ব্যশতির উপর আমার স্াস্্য�র 
জীবিশিলী শিভরদে �চর িা। 

 ■আমার বধুে শশলবী িা সমথদেন 
করর। 

 ■আরম আররা সহায়িার জন্  
কথা বলব। 

আশম আমার খা্্যাভ্যাে কথচ� 
্চুর শছলাম োরা েপথাহ। 

 ■আরম আমার ডারয়ট শমরন  
িরলরে সরির মরধ্ িার রদন। 

 ■আমারক পররকল্পনা কররি  
হরব ভরবে্রি রকভারব ট্্ারক 
থাকরি হরব। 

 ►বলুি: এবারর আরলািনা করা োক স্ছিকৃি রিন্া ব্াপারর। এইখারন 
আপনারা ভারলাটারক শেরি খারাপটারি আগ্রহ শকন্দবীভূি করব।

 9আচলােিা �রুি: রক রক স্ছিকৃি রিন্া আপনার জবীবনশশলবী আমলূ 
বদরল রদরি পারর?

%  যা �রচবি েরদ রলিপ িাটদে  বা শহায়াইট শবারডদে র শকারনা একটি ব্বহার 
কররন িাহরল ক্ষরিকারক ভাবনাগুরল রলখুন।।

 9আচলােিা �রুি: এগুরলরক রক রক অনকুূল ভাবনা রদরয় বদরল শদওয়া 
শেরি পারর?
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ক�াচের জচি্য কিাট ব্চল কফলুি ক্ষশর�ার� ভাবিা অিকুূল ভাবিা শ্চয় 

আরম -মাকদে া ভাবনা ও অনকুূল 
ভাবনাগুরলরক বদল করা শেরি  
পারর ইহার অন্ভুদে রতির সারথ:

আশম এমি এ�টা ্বুদেল প্রাণী 

 ■আরম হাঁফলাগা োিাই পুররা  
রসরঁি িররি পারর। 

 ■আরম প্ররি সতিারহ আররকটু করর 
সররিয় হব। 

আশম শবচবের েব কথচ� জঘি্য 
রাঁধশুি। 

 ■আরম শে ষ্ার-ফ্াই কাল রারি 
শররঁধরেলাম িা আমার কন্া 
পেন্দ করররে। 

 ■আরম রান্না সবিরধে আররা রশখরি 
থাকরবা। 

 ►বলুি: এবারর আরলািনা করা োক আরম -মাকদে া ভাবনার ব্াপারর। 
এইখারন আপরন রনরজরক রকেুটা খারাপ আখ্া রদরয় থারকন।

 9আচলােিা �রুি: রক রক আরম -মাকদে া ভাবনা আপনার জবীবনশশলবী 
আমলূ বদরল রদরি পারর?

%  যা �রচবি েরদ রলিপ িাটদে  বা শহায়াইট শবারডদে র শকারনা একটি ব্বহার 
কররন িাহরল ক্ষরিকারক ভাবনাগুরল রলখুন।।

 9আচলােিা �রুি: এগুরলরক রক রক অনকুূল ভাবনা রদরয় বদরল শদওয়া 
শেরি পারর?
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ক�াচের জচি্য কিাট ব্চল কফলুি ক্ষশর�ার� ভাবিা অিকুূল ভাবিা শ্চয়  

রিন্ার িুলনা ও অনকুূল 
ভাবনাগুরলরক বদল করা শেরি 
পারর ইহার অন্ভুদে রতির সারথ:

রীয় আমার কথচ� �র কবিী 
ওজি �শমচয়চছ।

 ■আমার ওজন কমার হার করম 
শগরে। 

 ■আরম িবীয়র কারে পরামশদে িাইব। 

কতেল্া অচি� িশতিিালী আমার 
কথচ�। 

 ■আরম আররা শরতিশালবী হরি িাই। 

 ■আরম একটা প্ররিররাধক ব্ান্ড 
ব্বহার কররি িাই। 

 ►বলুি: এবারর আরলািনা করা োক প্ররভদ রিন্ার ব্াপারর। এইখারনই 
আপরন রনরজরক অরন্র সারথ িুলনা করর রনরজর সবিরধে একটা অভাব লক্ষ 
কররন।

 9আচলােিা �রুি: রক রক প্ররভদ রিন্া আপনার জবীবনশশলবী আমলূ 
বদরল রদরি পারর?

%  যা �রচবি েরদ রলিপ িাটদে  বা শহায়াইট শবারডদে র শকারনা একটি ব্বহার 
কররন িাহরল ক্ষরিকারক ভাবনাগুরল রলখুন।।

 9আচলােিা �রুি: এগুরলরক রক রক অনকুূল ভাবনা রদরয় বদরল শদওয়া 
শেরি পারর?
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ক�াচের জচি্য কিাট ব্চল কফলুি ক্ষশর�ার� ভাবিা অিকুূল ভাবিা শ্চয় 

রবোদ ও রনয়রি ভাবনা এবং 
অনকুূল ভাবনাগুরলরক বদল করা 
শেরি পারর ইহার অন্ভুদে রতির সারথ:

আশম এই মাত্র জািলাম 
আমার েট লােচর পাচর। 
রাহচল করা আশম ব্যায়াম 
�রচর পারব িা। 

 ■ িাহরল সাবধারন ব্ায়াম করার 
জন্ রকেু পদরক্ষপ শনওয়া 
দরকার। 

 ■ েরদ আমার িট লারগ, িাহরল 
আরম একটা রভন্ন উপায় খুরঁজ 
শনব শারবীররকভারব িৎপর 
থাকার জরন্। 

আশম এই মাত্র জািলাম কয 
আমার টাইপ 2 িায়াচবটিে 
হচব �ারণ আমার শপরা ও 
মারা ্জুচিরই এই করাে 
শছল। 

 ■আমার রপিা-মািার শথরক 
আমার অরনক রকেু শবশবী জানা 
আরে রক করর টাইপ 2 
ডায়ারবটিস রনররাধ কররি হয়। 

 ■ টাইপ 2 ডায়ারবটিস প্ররিররাধ 
করার জন্ আরম ো পারর িা 
করব।

 ►বলুি: এবারর আরলািনা করা োক রবোদ ও রনয়রি রিন্ার ব্াপারর। 
এইখারন আপরন সবরথরক খারাপটা রনরজর জরন্ অনমুান বা আশঙ্া করর 
থারকন। আর এই ধররন ভাবনাই আপনারক হল শেরি রদরি বাধ্ করর।

 9আচলােিা �রুি: রক রক রবোদ ও রনয়রি রিন্া আপনার জবীবনশশলবী 
আমলূ বদরল রদরি পারর?

%  যা �রচবি েরদ রলিপ িাটদে  বা শহায়াইট শবারডদে র শকারনা একটি ব্বহার 
কররন িাহরল ক্ষরিকারক ভাবনাগুরল রলখুন।।

 9আচলােিা �রুি: এগুরলরক রক রক অনকুূল ভাবনা রদরয় বদরল শদওয়া 
শেরি পারর?
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ক�াচের জচি্য কিাট োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►বলুি: অনগু্রহ করর আপনার কমদে পররকল্পনার জানদোল শদখুন। পররর 
করয়ক রমরনট একটি নিুন কমদে পররকল্পনা করর শদরখ। 

আমারদর আরগর শসশন শথরক রক কাজ কররলা এবং শকানটি কররলা না িা 
মরন রাখরি হরব। এমন শকান পররবিদে ন আরে রক ো আপরন কররি িান?

আররা মরন রাখা দরকার আমরা আজরক রক আরলািনা করররে আপনারদর 
ভাবনার উপর রনয়ন্ত্ররনর ব্াপারর।

পররকল্পনা করার সময় মরন রাখুন শে িা পালন কররি হরব:

 ■ বাস্তবধমতী

 ■ সম্পাদনরোগ্

 ■ রনরদদেষ্

 ■ নমনবীয়

মরন রাখরবন আিররণর রদকগুরলর উপর শবরশ করর লক্ষ্ রাখরি হরব। এবং 
আনরন্দ থাকরি শিষ্া করুন! 

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারবীরদররক িারদর কমদে পররকল্পনা  
করার জন্ করয়ক রমরনট রদন।
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ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশতি  
(5 শমশিট)

বাসায় শেসব রজরনস শিষ্া কররবন:

 ■ক্ষরিকারক ভাবনা অনকুূল 
ভাবনা রদরয় প্ররিস্ারপি করার  
3 টি ধাপ

 ■কমদে পররকল্পনা

 ►বলুি: এখন ও আগামবী শসশন মরধ্, আরম িাই আপনারা অনশুবীলন কররন 
রক করর মরনর ভাবনার উপর রনয়ন্ত্রণ আনা োয়। অনসুরন করুন 
“ক্ষরিকারক ভাবনা অনকুূল ভাবনা রদরয় প্ররিস্ারপি করার 3 টি ধাপ” 
-পৃষ্া 4। আপরন ব্বহার কররি পাররন “বদরল শফলনু ক্ষরিকারক ভাবনা 
অনকুূল ভাবনা রদরয়” -পৃষ্া 5 ও 6 নিুন ধারণার জরন্।

%  যা �রচবি প্ররয়াজন মরিা প্ররশ্নর উত্র রদন।

 ►বলুি: আমরা আমারদর রমটিংরয়র শশরে এরস শপৌঁরেরে। আজ আমরা 
আরলািনা করলাম রকভারব স্বীয় ভাবনায় উপর রস্্নেন্ত্রন দ্ারা, আপনার 
টাইপ -2 ডায়ারবটিসরক রনররাধ বা রবলরবিি কররি পাররন। আমরা কথা 
বললাম:

 ■িফািটা ক্ষরিকারক এবং অনকুূল ভাবনার মরধ্

 ■ ব্াখ্া করব রক করর ক্ষরিকারক ভাবনা গুরলারক সরররয় শফরল  
অনকুূল ভাবনা আনরি হয়।

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজরক ো রনরয় কথা বরলরে িা রনরয় 
আপনার শকারনা প্রশ্ন আরে রক?

 ►বলুি: পররর বার আমরা আপনার কমদে পররকল্পনা ও আপরন বাসায় শেসব 
রজরনস শিষ্া করররেন শসই রবেরয় কথা বলব। এোিা আমরা __ সম্পরকদে  
আরলািনা করব।

এই শসশরন আসার জন্ ধন্বাদ। পররর শসশরন আপনার অংশগ্রহণকারবীর 
শনাটবকু আনরি ভুলরবন না।

শমটিং মলুরুশব �রা হচলা।
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ট্াচ� শফচর আসিু

কসিচির মলূ শিষয়গুশল
আপনার খাবার ও ফিটনননের লনষ্যে ফিনর এনল তা টাইপ 2 ডায়ানবটিে প্রফতনরাধ করনত বা ফবলফবিত 
করনত োহাযযে করনব। এই মফডউনল অংশগ্রহণকারীনের ফশষ্নীয় হল তানের ফক করণীয় যখন তারা 
ট্াক থেনক থবফরনয় যায়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই থেশন থশনে, অংশগ্রহণকারীরা পারনব বযোখযো করনত ফক কনর ট্ানক ফিনর আো যায় তানের 
খাওয়াোওয়া ও ফিটননে লনষ্যের ফেনক নজর থরনখ ও প্রফতনরাধ করনত পারনব ভফবেযেনত অনরুূপ 
ফবচুফতযে:

 ► ইফতবাচক থেনক

 ► েমেযো েমাধাননর পাঁচটি ধাপ অনেুরন কনর
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উপ�রচণর কে�শলস্
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আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আপনার অংশগ্রহণকারীর থনাটবকু

 � এই মফডউনলর জনযে অংশগ্রহণকারীর ফননেদে ফশকা (প্রফতটি অংশগ্রহণকারী এবং আপনার জনযে একটি 
প্রফতফলফপ)

 � খাফল ফিটননে লগ, থযমন প্রনয়াজন

 � খাফল িুড লগ, থযমন প্রনয়াজন

 � খাফল কমদে পফরকল্পনা, থযমন প্রনয়াজন

 � লাইিস্াইল থকানচর লগ

 � নানমর টযোগ, থযমন প্রনয়াজন

 � অংশগ্রহণকারীনের ওজন মাপার থকেল (েমস্ত থেশননর জনযে একই)

 � হাতঘফি বা ঘফি

 � থপন

ঐশছি�:

 � ফলিপ চাটদে , ইনজল বা থটপ এবং মাকদে ার বা থহায়াইট থবাডদে , থহায়াইট থবাডদে  মাকদে ার ও ইনরজার
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এই কসিচির আচে:
 � একটি ফমটিং রুম েংরষ্ণ করুন। ফনফচিত করুন থয একটি বযেফতিগত স্ান আনে থযখানন আপফন 
অংশগ্রহণকারীনেরনক ওজন করনত পানরন।

 � প্রনয়াজনীয় েরবরাহ জনিা করুন।

 � লাইিস্াইল থকাচ প্রফশষ্নণর ফননেদে ফশকা এবং এই মফডউনলর অংশগ্রহণকারীর ফননেদে ফশকার পযদোনলাচনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভানব বনুেনেন তা ফনফচিত করুন।

 � তািাতাফি থপৌঁোন।

 � এমনভানব থচয়ারগুফল রাখুন থযন মনন হয় আনলাচনা হনব, থযমন বতৃ্াকার।

 � প্রনয়াজনীয় তেযে ফলিপ চাটদে  বা থহায়াইট থবানডদে  ফলখুন (ঐফছিক)। থেখুন J 

প্রশেটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রহণকারীনের অফভবােন জানান।

 � অংশগ্রহণকারীনের একানতে ওজন ফনন।

 � আপনার লাইিস্াইল থকানচর লনগ অংশগ্রহণকারীনের থডটা থরকডদে  করুন। 

 � অংশগ্রহণকারীনের তানের ওজন েবিনধে অবফহত করুন। অেবা, তানের জনযে থেটি একটি ফস্ফক থনানট 
ফলনখ রাখুন। তানেরনক তানের ওনয়ট লনগ ফলনখ রাখনত বলনু।

 � অংশগ্রহণকারীনেরনক এই মফডউনলর অংশগ্রহণকারীর ফননেদে ফশকার একটি প্রফতফলফপ ফেন।

 � অংশগ্রহণকারীনেরনক খাফল ফিটননে লগ, িুড লগ এবং কমদে পফরকল্পনা প্রনয়াজন অনেুানর প্রোন 
করুন।

 � অংশগ্রহণকারীনেরনক তানের নামটযোগ পূরণ কনর প্রনয়াজন অনেুানর পফরধান করনত বলনু।

 � অংশগ্রহণকারীনের বেনত বলনু। যখন অংশগ্রহণকারীরা গ্রুনপর অনযেনের জনযে অনপষ্া করনেন তখন 
তানেরনক পৃষ্া 2 এর “থেশননর মলূ ফবেয়গুফল” পযদোনলাচনা করনত বলনু।

এই কসিচির পচর:
 � যত শীঘ্র েম্ভব, এই থেশননর থনাট ফনন। ফলনখ ফনন ফক ফক ভুল হনয়নে আর থকাোয় থকাোয় উন্নফত করা 
েরকার। পরবততী থেশননর আনগ আপনানক করনত হনব এমন থয থকাননা কাজও ফলনখ রাখুন।
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কসিচির শিষয়িস্তু:
ফনম্নফলফখত ফবেয়বস্তুটি 60 ফমফননটর জনযে ফডজাইন করা হনয়নে। অনগু্রহ কনর প্রফতটি থেশনন ওজন করার  
জনযে এবং অংশগ্রহণকারীনের েনগে পরামশদে করার জনযে অফতফরতি প্রায় 10 ফমফননটর অনমুফত ফেন।

 � স্াগতম ও পযদোনলাচনা  ................................................পৃষ্া 6  ........................ 10 ফমফনট

 � উনদেশযে ......................................................................পৃষ্া 7 ........................... 2 ফমফনট

 � েবাই ভুল কনর ...........................................................পৃষ্া 7 ........................... 2 ফমফনট

 � ইফতবাচক োকুন ........................................................পৃষ্া 8 ............................ 5ফমফনট

 � আপনার েমেযো বযোখযো করুন৷ ....................................পৃষ্া 9 ........................... 5 ফমফনট

 � ফবকনল্পর েধোন ফেন....................................................পৃষ্া 10 ....................... 10 ফমফনট

 � েব থেনক থেরা ফবকল্পটি চয়ন করুন ............................পৃষ্া 12 ......................... 4 ফমফনট

 � একটি কাযদেযেক্রম পফরকল্পনা করুন .................................পৃষ্া 12 ....................... 10 ফমফনট

 � থচষ্া করুন ...............................................................পৃষ্া 13 ......................... 2 ফমফনট

 � োিনলযের জননযে পফরকল্পনা ...........................................পৃষ্া 14 ......................... 5 ফমফনট

 � োরেংনষ্প এবং অবোন ............................................পৃষ্া 15 ......................... 5 ফমফনট
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 লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােেম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: েকলনক আবারও স্াগতম! এটি হল Prevent T2, CDC এর 
লাইিস্াইল পফরবতদে ননর কমদেেূফচর __ ফমটিং।

আজ. আমরা ট্ানক ফিনর আো ফননয় কো বলব েঠিক খাওয়াোওয়া আর 
ফিটননে লনষ্র প্রফত নজর থরনখ।

আমানের শুরু করার আনগ আেুন আমরা আনগ ফক আনলাচনা কনরফেলাম 
থেই ফবেনয় একটু কো বফল। আপনার থকাননা প্রশ্ন োকনল আফম তার উত্র 
থেওয়ার থচষ্া করব।

%  যা �রচিি আনগর থেশন েংনষ্নপ বলনু।

 9আচলােিা �রুি: আনগ আমরা যা ফননয় আনলাচনা কনরফেলাম থেই 
ফননয় কানরা ফক থকাননা প্রশ্ন আনে?

 ►িলুি: আেুন আনগ আপফন থয কমদে পফরকল্পনা কনরফেনলন থেই অনেুানর 
ফকভানব কাজ হনয়নে তা েম্পনকদে  আনলাচনা কফর।

 9 আচলােিা �রুি: ফক ফক ভানলাভানব হনয়নে? ফক ফক ভানলাভানব হয়ফন? 

 ►িলুি: আেুন আপফন বাফিনত অনযোনযে যা যা কনরনেন তা থকমন হনয়নে 
তা ফননয় আনলাচনা কফর।

 9 আচলােিা �রুি: ফক ফক ভানলাভানব হনয়নে? ফক ফক ভানলাভানব হয়ফন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►িলুি: েমনয়র োনে োনে আপনার খাওয়া ও েুস্তার লনষ্যের ট্াক থেনক 
ফবচুযেত হওয়া স্াভাফবক। আজ, আমরা কো বলব ফক কনর ট্ানক থিরা যায় 
এবং প্রফতনরাধ করা যায় অনরুূপ ফবচুযেফত ভফবেযেনত:

 ■ ইফতবাচক োকা

 ■ েমেযো েমাধাননর পাঁচটি ধাপ বযেবহার করা

অবনশনে, আপফন একটি নতুন কমদে পফরকল্পনা করনবন।

সিাই ভুল �চর  
(2 শমশিট)

 ►িলুি: আপনার খাওয়া ও েুস্তার লনষ্যের ট্ানক ফস্র থেনক আপফন মহান 
কাজ কনর চনলনেন। ফকন্তু একটা েময় আেনতই পানর যখন আপফন আপনার 
লষ্যে থেনক কম পনি থযনত পানরন এক বা ে ুেপোনহর জননযে। এনক বলা হয় 
ফবচুযেফত, এবং তা খুবই স্াভাফবক। 

আেুন একটি উোহরণ থেখা যাক। অনগু্রহ কনর “থকাফির কাফহনীনত”-এই 
মফডউনলর ফবফলপনরে পৃষ্া 3 উফটিনয় থেখা যাক। 

%  যা �রচিি কাফহনীটি পিুন (বা থকান থস্ছিানেবকনক পিনত বলনু)।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট ইশেিাে� থাকুি  
(5 শমশিট)

ইফতবাচক ভাবনাগুফলনত োফমল 
রনয়নে:

 ■ “আমার কতটা উন্নফত 
ঘনটনে।”

 ■ “হযো, আমার ভুল হনয়নে। ফকন্তু 
আফম এর থেনক থবাধহয় কনয়ক 
পাউন্ডও ওজন লাভ করব 
না।” 

 ■ “আমার পফরবার ও বধুেরা 
আমায় োহাযযে করনব।” 

েমেযো েমাধাননর 5টি ধাপ

1. আপনার েমেযোগুফলর বণদেনা 
ফেন। 

2. ফবকল্প খুনঁজ থবর করুন। 

3. থেরা ফবকল্পগুফল থবনে ফনন। 

4.  একটি কমদে পফরকল্পনা ততফর 
করুন। 

5. থচষ্া কনর থেখুন।

 ► শজজ্াসা �রুি: থকাফি ফক কনরফেল হাল থেনি থেওয়ার পফরবনতদে ?

উত্তর: ট্ানক ফিরনত এবং ভফবেযেনত এমন ফবচুযেফত প্রফতনরাধ করনত থে 
কাযদেক্রম গ্রহণ করার ফেদ্াতে থনয় থে ইফতবাচক োকনব। এবং থে েমেযো 
েমাধাননর পাঁচটি পেনষ্প বযেবহার কনর।

 9আচলােিা �রুি: ফক ফক ইফতবাচক ভাবনা থকাফি ফচতো কনর োকনত 
পানর?

 ►িলুি: এর পনরর ধাপটি হল েমেযোর েমাধান। েমেযো েমাধাননর পাঁচটি 
ধাপ:

1. আপনার েমেযোগুফলর বণদেনা ফেন। 

2. ফবকল্প খুনঁজ বার করুন। 

3. থেরা ফবকল্পগুফল থবনে ফনন। 

4. একটি কমদে পফরকল্পনা ততফর করুন। 

5. থচষ্া কনর থেখুন।

আমরা প্রফতটি ধাপ এনক এনক পার করব।
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ক�াচের জচি্য কিাট আপিার সমস্যা ি্যাখ্যা �রুি৷  
(5 শমশিট) 

সমস্যা 1: থে প্রফতফেন স্াস্যেকর 
েপুুনরর খাবার থখনত পায় না।

সমস্যা 2: থে প্রফতফেন যনেষ্ 
শারীফরক েফক্রয়তার েুনযাগ  
পায় না।

 ►িলুি: প্রেনমই, পফরকোর কনর আপনার েমেযো বযোখযো করুন৷ এবং খুনঁজ 
থবর করার থচষ্া করুন ফক ভানব তা ঘটনব

 ► শজজ্াসা �রুি: থকাফির েমেযোগুনলা ফক? আপনার ফক মনন হয় 
থেগুফলর কারণ ফক?

উত্তর:

সমস্যা 1: থে প্রফতফেন স্াস্যেকর েপুুনরর খাবার থখনত পায় না।

�ারি: থকাফি তার চাকফর থখায়াননার ভনয়, তািাতাফি কানজ চনল আনে। 
এর অেদে, েকানল তার েময় থনই মধযোহ্ননভাজন গুফেনয় থনওয়ার। থেই কারনন 
থে একটি কযোফন্ড বার থভফন্ডং থমফশন থেনক ফননয় তা স্াস্যেকর েপুুনরর 
আহানরর বেনল থখনয় থনয়। 

সমস্যা 2: থে প্রফতফেন যনেষ্ শারীফরক েফক্রয়তার েুনযাগ পায় না।

�ারি: থকাফি তার চাকফর থখায়াননার ফবেনয় ভীত। তাই থে তার থডনকে 
বনে এবং মধযোহ্ননভাজননর েময় কাজ কনর। এর িনল, থে তার গতানগুফতক 
মধযোনহ্নর হাঁটায় যায় না। েুতরাং থে প্রফতফেন যনেষ্ শারীফরক েফক্রয়তার 
েুনযাগ পায় না।
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ক�াচের জচি্য কিাট শি�চপের সন্াি শ্ি।  
(10 শমশিট)

আনরা ভানলা উপায় ওর ভয় এর 
োনে লিাইনয়র জনযে অতেভুদে তি 
কনর:

 ■ তার বেনক ফজজ্াো করা তার 
কাজ েফতযেই ফবপন্ন ফকনা। ও 
থবাধহয় ফবনা কারননই ভীত। 

 ■ তার মাফলনকর কানে জাননত 
চাইনত পানর চাকফর বাঁচানত  
থগনল ফক করনত হনব তািাতাফি 
েকানল আো আর লানচের েমনয় 
কাজ করার পফরবনতদে । 

এটা ফনফচিত করনত থে প্রফতফেন, 
স্াস্যেকর েপুুনরর খাবার থখনত 
পায়, থকাফি:

 ■ তার লাচেটি আনগরফেন রানতই  
বা েপোহনতেই গুফেনয় রাখনত 
পানর 

 ■ একটি স্াস্যেকর স্ানক্সের েম্ভার 
রাখনত পানর তার কানজর 
জায়গায় 

 ■ থকাননা বধুে বা পফরবানরর 
েেেযেনক বলা তার খাবার  
গুফেনয় থেওয়ার জনযে 

 ■ থে ফকননত পানর এমন েব পে  
যা েহনজই গুফেনয় থনওয়া যায় 
থযমন িল ও েই 

 ►িলুি: একবার আপফন আপনার েমেযোটা ফবশনে বলনলই, পনরর ধাপটি হল 
নানান ফবকল্প েমাধান হাফজর করা

থকাফির েটুি েমেযোরই একই মলূ কারন। 

 ► শজজ্াসা �রুি: থকাফির েমেযোর মলূ কারনটি ফক?

উত্তর: থকাফির ভয় তার চাকফর চনল যানব।

 9আচলােিা �রুি: এর েনক ভানলা উপায় আর ফক আনে থকাফির 
ফননজর উনবেগ কাটানত, েকানল আো ও লানচের েময় কাজ করার পফরবনতদে ? 

যফে ধনর থনওয়া যায় থকাফি এখননা থরাজ েকানল আনে এবং েময় না পায় 
ফননজর লাচে গুফেনয় থনওয়ার। এটা ফক কনর ফনফচিত করনত পাফর থয প্রফতফেন 
থে স্াস্যেকর েপুুনরর খাবার খায়? 
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ক�াচের জচি্য কিাট শি�চপের সন্াি শ্ি।
 

এটা ফনফচিত করনত থয  
থে প্রফতফেন যনেষ্ শারীফরক 
েফক্রয় বযোয়াম পায়, থকাফিনক 
করনত হনত পানর:

 ■ এনলনভনটানরর বেনল ফেফঁি 
বযেবহার কনর 

 ■ োইনকল চনি কানজ ফগনয়  

 ■ এবং থেটিনক পাফকদে ংএর েব  
থেনক েরূবততী স্ানন পাকদে  কনর 

স্াস্যেকর শফপং ও রান্না েবিনধে 
ফশখনত থেখুন Prevent T2 
প্রফতনরাধ করনত থকনাকাটা ও 
রান্না ফবফলপরে। শারীফরকভানব 
তৎপর োকনত েময় থবর করার 
ফবেনয় আরও জাননত থেখুন 
েুস্তার জনযে েময় থবর করা 
ফবফলপরে।

 9আচলােিা �রুি: ধনর থনয়া যাক থকাফি পুনরা লানচের েময়টাই কাজ 
কনর। এটা ফক কনর থে ফনফচিত করনত পানর থয থে প্রফতফেন যনেষ্ শারীফরক 
েফক্রয়তা পানছি? 



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: ট্াচ� শফচর আসুি 12

ক�াচের জচি্য কিাট সি কথচ� কসরা শি�পেটি েয়ি �রুি  
(4 শমশিট)

 ►িলুি: একবার আপফন েমেযোটার ফবকল্প েমাধানগুফল হাফজর করনলই, 
পনরর ধাপটি হল েবনেনক থেরা ফবকল্পটি চয়ন করা

আমানেরগ্রুনপ আনলাচনা কনর থয অননকগুফল ধারণা পাওয়া থগল থেগুফল 
থকাফির জননযে অননকগুফল ফবকল্পপে খুনল ফেল। আমরা েমেযো 1 এর উপর 
নজর থেব: থে প্রফতফেন স্াস্যেকর েপুুনরর খাবার থখনত পায় না। থকাফিনক 
োহাযযে করা যাক থবনে ফননত েমেযোটির থেরা ফতনটি ফবকল্প েমাধান।

%  যা �রচিি একোনে আনলাচনা করুন থবনে থেয়ার জননযে থেরা েমেযো-1 
জননযে থেরা ফতনটি ফবকল্প েমাধান। যফে গ্রুনপ োনমলা থেখা যায় েবদেেম্মত 
একটি ফেধানতে থপৌঁোনত, থভানটর বযেবস্া করুন। 

এ�টা �মদে পশর�পেিা িািাচে হচি  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: একবার আপফন েমেযোটার ফবকল্প েমাধানগুফল হাফজর করনলই, 
পনরর ধাপটি হল েবনেনক থেরা ফবকল্পটি চয়ন করা

এটি এমন একটা ফজফনে যা আপনারা Prevent T2 কমদেেূফচর, প্রেম থেনকই 
কনর আেনেন, েুতরাং এতফেনন আপনারা এটিনত থবশ হাত পাফকনয় থিনলনেন 
বনলই আমার মনন হয়। 

অনগু্রহ কনর পাতা উফটিনয় কমদে পফরকল্পনার ফেন-পফজিনত থপৌঁোন। আপনার 
একটি শনূযে কমদে পফরকল্পনা পৃষ্া খুলনু। আমরা থকাফির জনযে একটি কমদে 
পফরকল্পনা ততফর করব যানত থে েমেযো 1 এর েমাধান করনত পানর।

 ► শজজ্াসা �রুি: থকাফির লষ্যেগুফল ফক? 

উত্তর: প্রফতফেন এক স্াস্যেকর লাচে বা েপুুনরর খাওয়াোওয়া করা



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: ট্াচ� শফচর আসুি 13

ক�াচের জচি্য কিাট এ�টা �মদে পশর�পেিা িািাচে হচি

 ►িলুি: অনগু্রহ কনর ফলখুন “প্রফতফেন একটি স্াস্যেকর লাচে খান” ঠিক তার 
আনগরটা “এখন আর পরবততী থেশন মনধযে, আমার লষ্যে হল ___।”

এবার আমরা ফতনটি ফবকল্পনক ফলনখ থিফল যা আমরা থকাফির জনযে 
থবনেফেলাম থযমন অযোকশন 1, অযোকশন 2, অযোকশন 3। 

%  যা �রচিি েকনলফমনল শনূযেসহান পূরণ করুন বাফক োকা কমদে 
পফরকল্পনা (থকাোয়, কখন, কতষ্নণ, বাঁধা, ওগুফলনক অফতক্রম করার 
উপায়)। 

কেষ্া �চর ক্খুি  
(2 শমশিট)

 ►িলুি: আপফন একটা অযোকশন প্ান বাফননয়নেন, পনরর ধাপটি হল থেটিনক 
থচষ্া করা।

থকাফি তার অযোকশন প্ান আনযুায়ী থচষ্া করনত, এটা কাজ কনর! থে এখন 
প্রফতফেন স্াস্যেকর েপুুনরর খাওয়াোওয়া এবং যনেষ্ তেফনক শারীফরক েফক্রয় 
রাখার বযোয়াম করনত েষ্ম। 

থকাফি এখন গফবদেত থয থে ফননজ ট্াকএ ফিনর আেনত থপনরনে তার খাওয়াোওয়া 
ও েফক্রয়তার লনষ্যে। এবং থে ে ুপাউন্ড ওজনও কমানত থপনরনে। 

তারপনর, তার কানজর জায়গায়ও বযোপারেযোপার ফকেুটা ভানলা যানছি। 
থকাফির আর তার চাকফর চনল যানব বনল ভীত নয়।
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�পেিা  
(5 শমশিট)

 ►িলুি: আপনার কমদে পফরকল্পনার ফেনপজিী থেখুন অনগু্রহ কনর। পনরর 
কনয়ক ফমফনট একটি নতুন কমদে পফরকল্পনা কনর থেফখ। 

আমানের আনগর থেশন থেনক ফক কাজ করনলা এবং থকানটি করনলা না তা 
মনন রাখনত হনব। এমন থকান পফরবতদে ন আনে ফক যা আপফন করনত চান?

আনরা মনন রাখা েরকার আমরা আজনক ফক আনলাচনা কনরফে আপনানের 
কাযদেকলানপর উপর নজরোফরর বযোপানর।

পফরকল্পনা করার েময় মনন রাখুন থয তা পালন করনত হনব:

 ■ বাস্তবধমতী

 ■ েম্পােননযাগযে

 ■ ফনফেদেষ্

 ■ নমনীয়

মনন রাখনবন আচরনণর ফেকগুফলর উপর থবফশ কনর লষ্যে রাখনত হনব। এবং 
আননদে োকনত থচষ্া করুন!

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকারীনেরনক তানের কমদে পফরকল্পনা করার জনযে 
কনয়ক ফমফনট ফেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি  
(5 শমশিট)

বাোয় থযেব ফজফনে থচষ্া করনবন:

 ■ থকাফি েমেযো েমাধাননর 5 টি 
পেনষ্প বযেবহার কনর

 ■ ট্ানক ফিনর আেুন

 ■কমদে পফরকল্পনা

 ►িলুি: এখন ও পরবততী থেশন মধযেবততী েমনয়, আফম চাইব আপনারা 
পিুন “কফি বযেবহার কনর েমেযো েমাধাননর 5 টি ধাপ” -পৃষ্া 4 ও 5। 

আফম চাইব আপনারা থশে করুন “ট্াকএ ফিনর আেুন” পৃষ্া 6। অনগু্রহ  
কনর থেইেব ফবেনয়গুফল ফননয় ফচতো করুন থযগুফল আপনার খাওয়াোওয়া ও 
েুস্তার লনষ্যের ট্াক থেনক ফবচুযেত করনত কারণ হনয়ফেল বা কারণ হনত 
পানর। থবনচ ফনন একটা েমেযো। তারপর ইফতবাচক থেনক ও েমেযো 
েমাধাননর পাঁচটি ধাপ অনেুরন করুন। 

%  যা �রচিি প্রনয়াজন মনতা প্রনশ্নর উত্র ফেন।

 ►িলুি: আমরা আমানের ফমটিংনয়র থশনে এনে থপৌঁনেফে। আজ, আমরা কো 
বলব ফক কনর ট্ানক থিরা যায় আপনার খাওয়ানেওয়া ও ফিটননে লনষ্যে এবং 
বধে করা যায় অনরুূপ ফবচুযেফত ভফবেযেনতর:

 ■ ইফতবাচক োকা

 ■ েমেযো েমাধাননর পাঁচটি ধাপ বযেবহার করা

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজনক যা ফননয় কো বনলফে তা ফননয় 
আপনার থকাননা প্রশ্ন আনে ফক?

 ►িলুি: পনরর বার আমরা আপনার কমদে পফরকল্পনা ও আপফন বাোয় থযেব 
ফজফনে থচষ্া কনরনেন থেই ফবেনয় কো বলব। এোিা আমরা __ েম্পনকদে  
আনলাচনা করব।

এই থেশনন আোর জনযে ধনযেবাে। পনরর থেশনন আপনার অংশগ্রহণকারীর 
থনাটবকু আননত ভুলনবন না।

শমটিং মলুেুশি �রা হচলা।





লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষণ শিচ দ্ে শি�া

সহায়তা শিি
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সহায়তা শিি

কসিচির মলূ শিষয়গুশল
অন্য মানষুের থেষে সাহায্য থেষে তা টাইে 2 ডায়াষেটিস প্রততষরাধ েরা ো তেেতবিত েরষত সাহায্য 
েরষত োষর। এই মতডউেটি অংশগ্রহণোরীষের থশখায় তে েষর তাষের স্াস্্যের জীেন যাত্ার জন্য 
সহায়তা থেষত হয়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই থসশন সমাততির মষধ অংশগ্রহণোরীরা ে্যাখ্যা েরষত োরষেন তে েষর সহায়তা থেষত হয়: 

 ► েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীষের থেষে

 ► েে, থরেণী, এেং ক্ােসমহূ থেষে 

 ► থেশাোরগণ থেষে
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আেনার অংশগ্রহণোরীর থনাটেেু

 � এই মতডউষের জন্য অংশগ্রহণোরীর তনষেদে তশো (প্রততটি অংশগ্রহণোরী এেং আেনার জন্য এেটি 
প্রতততেতে)

 � খাতে তিটষনস েগ, থযমন প্রষয়াজন

 � খাতে িুড েগ, থযমন প্রষয়াজন

 � খাতে েমদে েতরেল্পনা, থযমন প্রষয়াজন

 � োইিস্াইে থোষের েগ

 � নাষমর ট্যাগ, থযমন প্রষয়াজন

 � অংশগ্রহণোরীষের ওজন মাোর থকেে (সমস্ত থসশষনর জন্য এেই)

 � হাতঘতি ো ঘতি

 � থেন

ঐশছি�:

 � তলিে োটদে , ইষজে ো থটে এেং মােদে ার ো থহায়াইট থোডদে , থহায়াইট থোডদে  মােদে ার ও ইষরজার

 � সমস্ত স্ািীয় ্ল, করেণী, এিং ক্ািসমূহ তাশল�াভুক্ত �রুি যাচত অংিগ্রহণ�ারীরা আগ্রহী 
হচত পাচরি।
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যা �রচত হচি

4

এই কসিচির আচে:
 � এেটি তমটিং রুম সংরক্ষণ েরুন। তনতচিত েরুন থয এেটি ে্যততিগত স্ান আষে থযখাষন আেতন 
অংশগ্রহণোরীষেরষে ওজন েরষত োষরন।

 � প্রষয়াজনীয় সরেরাহ জষিা েরুন।

 � োইিস্াইে থোে প্রতশক্ষষণর তনষেদে তশো এেং এই মতডউষের অংশগ্রহণোরীর তনষেদে তশোর েযদোষোেনা 
েরুন। উভয় েুঙ্ানেুুঙ্ভাষে েষুেষেন তা তনতচিত েরুন।

 � তািাতাতি থেৌঁোন।

 � এমনভাষে থেয়ারগুতে রাখুন থযন মষন হয় আষোেনা হষে, থযমন েতৃ্াোর।

 � প্রষয়াজনীয় তে্য তলিে োটদে  ো থহায়াইট থোষডদে  তেখুন (ঐতছিে)। থেখুন J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রহণোরীষের অতভোেন জানান।

 � অংশগ্রহণোরীষের এোষতে ওজন তনন।

 � আেনার োইিস্াইে থোষের েষগ অংশগ্রহণোরীষের থডটা থরেডদে  েরুন। 

 � অংশগ্রহণোরীষের তাষের ওজন সবিষন্ অেতহত েরুন। অেো, তাষের জন্য থসটি এেটি তস্তে থনাষট 
তেষখ রাখুন। তাষেরষে তাষের ওষয়ট েষগ তেষখ রাখষত েেনু।

 � অংশগ্রহণোরীষেরষে এই মতডউষের অংশগ্রহণোরীর তনষেদে তশোর এেটি প্রতততেতে তেন।

 � অংশগ্রহণোরীষেরষে খাতে তিটষনস েগ, িুড েগ এেং েমদে েতরেল্পনা প্রষয়াজন অনসুাষর প্রোন েরুন।

 � অংশগ্রহণোরীষেরষে তাষের নামট্যাগ েূরণ েষর প্রষয়াজন অনসুাষর েতরধান েরষত েেনু।

 � অংশগ্রহণোরীষের েসষত েেনু। যখন অংশগ্রহণোরীরা গ্রুষের অন্যষের জন্য অষেক্ষা েরষেন তখন 
তাষেরষে েৃষ্া 2 এর “থসশষনর মেূ তেেয়গুতে” েযদোষোেনা েরষত েেনু।

এই কসিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভে, এই থসশষনর থনাট তনন। তেষখ তনন তে তে ভুে হষয়ষে আর থোোয় থোোয় উন্নতত েরা 
েরোর। েরেতমী থসশষনর আষগ আেনাষে েরষত হষে এমন থয থোষনা োজও তেষখ রাখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শিষয়িস্তু:
তনম্নতেতখত তেেয়েস্তুটি 60 তমতনষটর জন্য তডজাইন েরা হষয়ষে। অনগু্রহ েষর প্রততটি থসশষন ওজন েরার জন্য এেং 
অংশগ্রহণোরীষের সষগে েরামশদে েরার জন্য অতততরতি প্রায়ই 10 তমতনষটর অনমুতত তেন।

 � স্াগতম ও েযদোষোেনা  .......................................................েৃষ্া 6  ................. 10 তমতনট

 � উষদেশ্য .............................................................................েৃষ্া 7 .................... 2 তমতনট

 � েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীষের থেষে সমেদেন োন ..................েৃষ্া 8 .................. 18 তমতনট

 � েে, থরেণী, এেং ক্ােসমহূ থেষে সমেদেন োন ..........................েৃষ্া 12  ............... 13 তমতনট

 � থেশাোরষের থেষে সমেদেন োন ...........................................েৃষ্া 14 .................. 7 তমতনট

 � সািষে্যর েতরেল্পনা ..........................................................েৃষ্া 15 .................. 5 তমতনট

 � সারাংশ ও সমাততি ..............................................................েৃষ্া 16 .................. 5 তমতনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: সেেষে আোরও স্াগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এর 
োইিস্াইে েতরেতদে ষনর েমদেসূতের __ তমটিং। 

আজষে আমরা েো েে তে েষর আেনার স্াস্্যের জীেন যাত্ার জন্য 
সমেদেন থেষত হয় তা সবিষন্।

আমাষের শুরু েরার আষগ আসুন আমরা আষগ তে আষোেনা েষরতেোম 
থসই তেেষয় এেটু েো েতে। আেনার থোষনা প্রশ্ন োেষে আতম তার উত্র 
থেওয়ার থেষ্া েরে।

%  যা �রচিি আষগর থসশন সংষক্ষষে েেনু।

 9আচলােিা �রুি: আষগ আমরা যা তনষয় আষোেনা েষরতেোম থসই 
তনষয় োষরা তে থোষনা প্রশ্ন আষে?

 ►িলুি:আসুন আষগ আেতন থয েমদে েতরেল্পনা েষরতেষেন থসই অনসুাষর 
তেভাষে োজ হষয়ষে তা সম্পষেদে  আষোেনা েতর। 

 9 আচলােিা �রুি: তে তে ভাষোভাষে হষয়ষে? তে তে ভাষোভাষে হয়তন? 

 ►িলুি: আমরা আজষে যা তনষয় েো েষেতে তা তনষয় আেনার থোষনা প্রশ্ন 
আষে তে।

 9 আচলােিা �রুি: তে তে ভাষোভাষে হষয়ষে? তে তে ভাষোভাষে হয়তন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►িলুি: সতত্যতা থমষন তন - আেনার জীেন যাত্ায় েীঘদেস্ায়ী েতরেতদে ন 
আনা সহজ নয়। থসৌভাগ্যেসত, আেনাষে তা এো েরষত হষে না। 

আেনার স্াস্্যের জীেনযাত্ার জন্য সমেদেন থেষে তা আেনাষে সাহায্য 
েরষত োষর টাইে 2 ডায়াষেটিস প্রততষরাধ েরষত অেো তা তেেতবিত 
েরষত। আজষে আমরা েো েেে তেভাষে সমেদেন থেষত হয় এর থেষে:

 ■ েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীষের থেষে

 ■ েে, থরেণী, এেং ক্ােসমহূ থেষে

 ■ থেশাোরগণ

অেষশষে, আেতন এেটি নতুন েমদে েতরেল্পনা েরষেন।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট পশরিার, িনু্ এিং সহ�মমীচ্র কেচ� সমেদেি পাি  
(18 শমশিট) 

তারা আেনার স্াস্্যের জীেন 
যাত্া ে্যাহত েষর যখন তারা:

 ■অস্াস্্যের সামগ্রী রান্না েষরন 

 ■আেতন থয স্াস্্যের সামগ্রী 
থেষনন ও রান্না েষরন তা তনষয় 
নাতেশ েষরন 

 ■আেতন খাওয়া ও সুস্াষস্্যর 
েষক্ষ্য থেৌঁেষত ে্যেদে হষে 
আেনার সমাষোেনা েষর 

 ■অস্াস্্যের খাোর খাওয়া এেং 
আেনাষে তা খাোর আমন্ত্রণ 
েরা 

 ■আেনাষে এমন োজ েরষত 
েষেন যার সাষে জতিত আষে 
েষস োো ো শুষয় োো 

 ■ সতরিয় হোর সময় োর েরা 
আেনার েষক্ষ েঠিন েষর 
থতাো

 ■আেনার সাষে সতরিয় োজেমদে 
েরষত নারাজ হওয়া 

 ■আেনাষে েষেন থয আেতন 
থযমন আষেন ভাষো আষেন 
তাই আেনার েতরেতদে ষনর 
থোষনা প্রষয়াজন থনই 

 ►িলুি: আেতন েঠিন েতররেম েরষেন আেনার জীেন যাত্ায় স্াস্্যের 
েতরেতদে ন আনার জন্য। আেনার েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীরা এই প্রষেষ্ার 
উের েি প্রভাে থিেষত োষরন, ভাষো ো খারাষের জন্য।

আমরা শুরু েতর তেেু উোয় সবিষন্ েো েষে থযখাষন আেনার েতরোর, 
েনু্ এেং সহেমমীরা আেনার স্াস্্যের জীেন যাত্ার েষে হয়ত োঁধা হষয় 
োিাষত োষরন। এটি সে সমষয় উষদেশ্যপ্রষণাতেত নাও হষত োষর, তেন্তু  
এটা ঘষট।

আসুন এেটি উোহরণ থেখা যাে। অনগু্রহ েষর “তজষমর োতহনী”থত যান এই 
মতডউষের তেতেেষত্র েৃষ্া 3 এ।

%  যা �রচিি োতহনীর প্রেম েটুি অনষুছিে েিুন (অেো থোষনা 
থস্ছিাষসেীষে েিষত েেনু)।

 9আচলােিা �রুি: েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীরা তেভাষে আেনার 
স্াস্্যের জীেন যাত্া ে্যাহত েরষত োষরন?
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ক�াচের জচি্য কিাট পশরিার, িনু্ এিং সহ�মমীচ্র কেচ� সমেদেি পাি 

আেনার স্াস্্যের জীেন যাত্া 
সমেদেন েরষত তারা:

 ■আেনার সাষে সতরিয় োজেমদে 
েরষত রাতজ হওয়া 

 ■ স্াস্্যের সামগ্রী থেনা এেং 
রান্না েরা 

 ■ স্াস্্যের খাোর খাওয়া এেং 
আেনাষে তা খাোর জন্য 
আমন্ত্রণ েরা 

 ■আেনাষে আেনার স্াস্্যের 
জীেন যাত্া েজায় রাখার জন্য 
উতসাহ থেওয়া 

 ■আেনাষে সতরিয় োজেমদে 
েরষত আমন্ত্রণ েরা 

 ■ শারীতরেভাষে তৎের োোর 
জন্য আেনার প্রশংসা েরা 

 ■আেতন থয স্াস্্যের সামগ্রী 
থেষনন ও রান্না েষরন তার 
প্রশংসা েরা 

 ■আেনাষে েো থয আেতন 
োরুন অগ্রগতত েরষেন 

 ►িলুি: এোর আমরা এটাষে ঘুতরষয় থেতখ।

 9আচলােিা �রুি: েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীরা তেভাষে আেনার 
স্াস্্যের জীেন যাত্া সমেদেন েরষত োষরন?
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ক�াচের জচি্য কিাট পশরিার, িনু্ এিং সহ�মমীচ্র কেচ� সমেদেি পাি 

আেনার স্াস্্যের জীেন যাত্া 
সমেদেন েরাষনার জন্য আেতন 
োষরন:

 ■ টাইে 2 ডায়াষেটিস সবিষন্  
তে্য এেং তে েষর তা প্রততষরাধ 
েরষত হয় তা সবিষন্ তাষেব্র 
জানান 

 ■ তাষের েো থেন আেতন  
এে স্াস্্যের জীেন যাত্া 
অততোতহত েরষত োইষেন 

 ■ তাষের ভাষোভাষে েেনু  
আেনার থেষ্ার সাষে  
সহায়তা েরষত 

 ■আেনার অগ্রগতত সবিষন্ তাষের 
তনয়তমত আেষডট জানান 

 ■ োতরোতরে তনয়ম স্ােন েরুন

আেতন তাষের আমন্ত্রণও জানাষত 
োষরন এগুতের জন্য: 

 ■আেনার সাষে শারীতরেভাষে 
তৎের োোর জন্য 

 ■আেনার সাষে স্াস্্যের খাোর 
েতরেল্পনা এেং থেনাোটা  
েরার জন্য

 ■আেনার সাষে স্াস্্যের রান্না 
এেং খাোর জন্য 

 ►িলুি: আেনার েতরোর, েনু্রা, এেং সহেমমীরা আেনার জন্য তেতো 
েষরন এেং তারা োন থয আেতন ভাষো োকুন। তেন্তু তারা নাও েেুষত 
োষরন তেভাষে আেনার প্রষেষ্া সমেদেন েরষেন। অেো তারা হয়ত জাষনন 
না তেভাষে তারা আেনার প্রষেষ্ায় সহায়তা েরষেন। তাষের েোর োতয়ত্ব 
আেনার।

 9আচলােিা �রুি: েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীষের তেষয় তেভাষে 
আেনার স্াস্্যের জীেনযাত্া সমেদেন েরাষেন?
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ক�াচের জচি্য কিাট পশরিার, িনু্ এিং সহ�মমীচ্র কেচ� সমেদেি পাি 

এই োজটি ঐতছিে।   1 �াযদে�লাপ: সমেদেন োওয়া অভ্যাস েরুন

 ►িলুি: েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীষের থেষে সমেদেন োওয়ার জন্য অভ্যাস 
েরষত হয়। আমরা থসটি এেসাষে অভ্যাস েতর একু্ষতন। 

%  যা �রচিি অংশগ্রহণোরীষের থোট থোট েষে ভাগ েষর তেন। তাষের 
অভ্যাস েরষত েেনু তাষের েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীষের েেষত তাষের 
স্াস্্যের জীেনযাত্াষে সমেদেন েরষত। তাষের েেনু এই সবিষন্ ধারণা  
োোর জন্য ে্যেহার েরষত “েীভাষে সমেদেন োওয়া যায়: েতরোর,  
েনু্ এেং সহেমমীগণ” ধারণা েরার জন্য েৃষ্া 4। আেতন যতে োন তাহষে 
থস্ছিাষসেীষের তজজ্াসা েরুন তাষের থরাে-থলে েুষরা েেটিষে থেখাষত।
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ক�াচের জচি্য কিাট ্ল, করেণী, এিং ক্ািসমূহ কেচ� সমেদেি পাি  
(13 শমশিট)

 ►িলুি: তেভাষে আমরা েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীষের থেষে সমেদেন থেষত 
োতর তা সবিষন্ আমরা েো েষেতে। এোর আমরা েো েতে তেভাষে সমেদেন 
থেষত োতর সম্প্রোষয়র অন্যান্য মানেুষের থেষে

আেনার সম্প্রোষয়র অন্যান্য মানেুষের থেষে সমেদেন থেষত এেটি সমেদেন 
গ্রুষে থযাগোন েরুন। তেেু সমেদেন গ্রুে সামনাসামতন থেখা েষর। 
অন্যান্যরা অনোইন যুতি হয়।

সমেদেন গ্রুে হষো তাষের জন্য যারা এে সেদেজনীন তেেয় তনষয় আোন প্রোন 
েষরন। এমন ম্নানেুষের জন্য সমেদেন গ্রুে আষে যারা এেটি তশশু হাতরষয়ষেন, 
ে্যান্ার আরিাতে মানেুষের জন্য, এেং থসই সে মানেুষের জন্য যাষের 
জীেনসগেী েি থেতশ মে্যোন েষরন। আেনার মত মানেুষের জন্য সমেদেষনর 
গ্রুে আষে - মানেু যারা তনষজর টাইে 2 ডায়াষেটিষসর েঁুতে েমাষত োন এেং 
এে স্াস্্যের জীেন যাত্া থেষত োন।

সমেদেষনর গ্রুষের সেস্যরা তাষের তে্য, তেতো, এেং অনভূুতত ভাগ েরষত োন 
েরস্পষরর মষধ্য। তারা েরস্পষরর েো থশাষনন এেং উতসাহ থেন।

আেনার সম্প্রোষয়র অন্যান্য মানেুষের থেষে সমেদেন োোর আষরেটি েে 
হষো এেটি অনোইন সমেদেন গ্রুষে থযাগোন েরা। স্াস্্য সংরিাতে সম্প্রোয় 
আষে থসই সে মানেুষের জন্য যাষের তেতভন্ন জীেন যাত্ার েক্ষ্য আষে। 
সেস্যরা তনষজষের মষধ্য েরামশদে ও োতহনী ভাগ েষর থনয়, েরস্পষরর সাষে 
প্রততষযাতগতা েষর, এেং েরস্পরষে উতসাহ তেষয় এতগষয় তনষয় যায়।

আেনার সম্প্রোষয়র অন্যান্য মানেুষের থেষে সমেদেন োোর আষরেটি  
উোয় হষো এেটি ক্াস েরা ো এেটি ক্াষে থযাগোন েরা। এটি আেনাষে 
সুষযাগ েষর থেয় সম মনকে মানেুষের সাষে স্াস্্যের অভ্যাস থশখার এেং 
অভ্যাস েরার। 
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ক�াচের জচি্য কিাট ্ল, করেণী, এিং ক্ািসমূহ কেচ� সমেদেি পাি 

ক্াস এেং ক্াে যা স্াস্্যের 
খাওয়ার অভ্যাস সমেদেন েষর 
তার অতেভুদে তি আষে: 

 ■ স্াস্্যের রান্না 

 ■ স্াস্্যের খাোষরর েতরেল্পনা 

ক্াস এেং ক্াে যা স্াস্্যের 
অভ্যাস সমেদেন েষর তার  
অতেভুদে তি আষে: 

 ■ নাো 

 ■ সফ্টেে 

 ■ হাঁটা 

েে, থরেণী, এেং ক্াে যারা 
আেনার স্াস্্যের জীেনযাত্া 
সমেদেন েষর, তা খুষঁজ োোর 
উোষয়র অতেগদেত হষো:

 ■আেনার স্াস্্য েতরষেো 
প্রোনোরীষে তজজ্াসা েরা। 

 ■েতমউতনটি গ্রুষের সাষে 
থযাগাষযাগ েরা। 

 ■অনোইন থখাঁজা

 9আচলােিা �রুি: তেেু থরেণী, এেং ক্াে থোনগুতে যারা আেনার 
স্াস্্যের খাওয়ার অভ্যাস সমেদেন েষর?

এেং তেেু থরেণী, এেং ক্াে থোনগুতে যারা আেনার স্াস্্যের শরীরেেদে ার 
অভ্যাস সমেদেন েষর?

আেনার স্াস্্যের জীেনযাত্া সমেদেন েষর এমন েে, থরেণী, এেং ক্াে খুষঁজ 
োোর তেেু উোয় তে?

 ►িলুি: তেেু েতমউতনটি গ্রুে আেনাষে স্াস্্য েতরষেো প্রোনোরী, 
েতরেহণ, আতেদেে সাহায্য, এেং আষরা থেতশ তেেুর সাষে যুতি েরষত োষর।

%  যা �রচিি সম্ভে হষে, স্ানীয় েে, থরেণী, এেং ক্ােসমষূহর তাতেো তততর 
েরুন যাষত অংশগ্রহণোরীরা আগ্রহী হষত োষরন। 
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ক�াচের জচি্য কিাট কপিা্ারচ্র কেচ� সমেদেি পাি  
(7 শমশিট)

 ►িলুি: তেভাষে আমরা েতরোর, েনু্ এেং সহেমমী এেং অন্যান্যষের থেষে 
সমেদেন থেষত োতর তা সবিষন্ আমরা েো েষেতে। এোর আমরা েো েতে 
তেভাষে সমেদেন থেষত োতর থেশাোরষের থেষে। এগুতে থসই মানেু যারা 
তেষশে প্রতশক্ষণপ্রাতি।

অনগু্রহ েষর “েীভাষে সমেদেন োওয়া যায়” থেখুন: থেশাোরষের” থেখুন েৃষ্া 7।

%  যা �রচিি তেতেেত্ েযদোষোেনা েরুন। সংষক্ষষে আষোেনা েরুন। 

 ►িলুি: আতম আশা েতর আেতন সছিন্দ থোধ েরষে আমার োষে সমেদেষনর 
জন্য।
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►িলুি: অনগু্রহ েষর আেনার েমদে েতরেল্পনার জানদোে থেখুন। েষরর 
েষয়ে তমতনট এেটি নতুন েমদে েতরেল্পনা েষর থেতখ। 

আমাষের আষগর থসশন থেষে তে োজ েরষো এেং থোনটি েরষো না তা 
মষন রাখষত হষে। এমন থোন েতরেতদে ন আষে তে যা আেতন েরষত োন?

এটাও মষন রাখষেন আমরা যা আজ আষোেনা েষরতে তেভাষে আেনার 
স্াস্্যের জীেন যাত্ার জন্য সমেদেন থেষত হয় তা সবিষন্।

েতরেল্পনা েরার সময় মষন রাখুন থয তা োেন েরষত হষে:

 ■ োস্তেধমমী

 ■ সম্পােনষযাগ্য

 ■ তনতেদেষ্

 ■ নমনীয়

মষন রাখষেন আেরষণর তেেগুতের উের থেতশ েষর েক্ষ্য রাখষত হষে। এেং 
আনষন্দ োেষত থেষ্া েরুন! 

%  যা �রচিি অংশগ্রহণোরীষেরষে তাষের েমদে েতরেল্পনা েরার জন্য 
েষয়ে তমতনট তেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি  
(5 শমশিট)

 

োসায় থযসে তজতনস থেষ্া েরষেন:

 ■েীভাষে সমেদেন োওয়া যায়: 
েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীগণ

 ■েীভাষে সমেদেন োওয়া যায়:  
েে, থরেণী, এেং ক্ােসমহূ

 ■েমদে েতরেল্পনা

 ►িলুি: অনগু্রহ েষর থেখুন “েীভাষে সমেদেন োওয়া যায়: েতরোর, েনু্ 
এেং সহেমমীগণ” েৃষ্া 5 এ। এখনোর এেং েষরর থসশষনর মষধ্য আতম োই 
আেতন োটদে টি সমূ্পণদে েরুন। োঁতেষের েোষম তেেু উোয় তেখুন যা আেনার 
স্াস্্যের জীেন যাত্া ে্যাহত েষর। ডান তেষের েোষম তে েষর তাষের 
সমেদেন োষেন, তা তেখুন। 

আতম এও োইে থয আেতন েিুন “েীভাষে সমেদেন োওয়া যায়: েে, থরেণী, 
এেং ক্ােসমহূ” েৃষ্া 6 এ। এই তেতোগুতে প্রষয়াগ েরার তেেষয় ভােনু!

%  যা �রচিি প্রষয়াজন মষতা প্রষশ্নর উত্র তেন।

 ►িলুি: আমরা আমাষের তমটিংষয়র থশষে এষস থেৌঁষেতে। আজষে আমরা 
আষোেনা েষরতে তে েষর আেনার স্াস্্যের জীেন যাত্ার জন্য সমেদেন থেষত 
হয় তা সবিষন্। আমরা আষোেনা েষরতে েীভাষে সমেদেন োওয়া যাষে:

 ■ েতরোর, েনু্ এেং সহেমমীষের থেষে

 ■ েে, থরেণী, এেং ক্ােসমহূ থেষে

 ■ থেশাোরগণ

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজষে যা তনষয় েো েষেতে তা তনষয় 
আেনার থোষনা প্রশ্ন আষে তে?

 ►িলুি: েষরর োর আমরা আেনার েমদে েতরেল্পনা ও আেতন োসায় থযসে 
তজতনস থেষ্া েষরষেন থসই তেেষয় েো েেে। এোিা আমরা __ সম্পষেদে  
আষোেনা েরে।

এই থসশষন আসার জন্য ধন্যোে। েষরর থসশষন আেনার অংশগ্রহণোরীর 
থনাটেেু আনষত ভুেষেন না।

শমটিং মলুতুশি �রা হচলা।





লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষণ শিচ দ্ে শি�া

Prevent T2 এর জি্য িারীশর�ভাচে তৎপর থাকুি

এই মশিউলটি �রা উশেত ছয় মাচে কপৌঁচছ।
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Prevent T2 এর জি্য িারীশর�ভাচে তৎপর থাকুি

কেিচির মলূ শেষয়গুশল
অনপু্রাননত থরাকলে তরা টরাইপ 2 ডরায়রালেটিস প্নতল�রাধ ক�রা েরা নেেনবিত ক�লত সরাহরায্য ক�লত পরাল�।  
এই মনডউেটি অংশগ্রহণকরা�ীলে� সরাহরায্য কল� তরালে� প্গনত সবিলধে ভরােলত এেং পল�� ছয় মরাস ধল� 
ইনতেরাচক পন�েত্ত ন ক�লত থরাকলত। 

অিগু্রহ �চর মচি রাখচেি: এই মশিউলটি �রা উশেত ছয় মাচে কপৌঁচছ।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই সসশলন� সশলে, অংশগ্রহণকরা�ী�রা এগুলেরা ক�লত পরা�লে: 

 ► এই সপ্রাগ্ররাম শুরু ক�রা� পল� তরালে� প্গনত কতে�ূ

 ► েেটি� পল�� ধরাপগুনে সনরাক্ত করুন

 ► পল�� ছয় মরালস� জন্য আপনরা� েক্্য নথি� করুন।
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উপ�রচণর কে�শলস্
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আপিার প্রচয়াজি হচে:
 � আপনরা� অংশগ্রহণকরা�ী� সনরাটেকু

 � এই মনডউলে� জন্য অংশগ্রহণকরা�ী� ননলে্ত নশকরা (প্নতটি অংশগ্রহণকরা�ী এেং আপনরা� জন্য একটি 
প্নতনেনপ)

 � খরানে নিটলনস েগ, সযমন প্লয়রাজন

 � খরানে িুড েগ, সযমন প্লয়রাজন

 � খরানে কম্ত পন�কল্পনরা, সযমন প্লয়রাজন

 � েরাইিস্রাইে সকরালচ� েগ

 � নরালম� ট্যরাগ, সযমন প্লয়রাজন

 � অংশগ্রহণকরা�ীলে� ওজন মরাপরা� সকেে (সমস্ত সসশলন� জন্য একই)

 � হরাতঘনি েরা ঘনি

 � সপন

ঐশছি�:

 � নলিপ চরাট্ত , ইলজে েরা সটপ এেং মরাক্ত রা� েরা সহরায়রাইট সেরাড্ত , সহরায়রাইট সেরাড্ত  মরাক্ত রা� ও ইল�জরা� 

 � োম্প্রশত� োংশখ্য� তচথ্যর উপর শভশতি �চর ্লগত এেং এ�� শরচপারদে  যা আপিার আচছ 
প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারীর জি্য (আ্ষদেভাচে পেূদেেততী কেিি কথচ�) 

 � েস্তু যা ক্খায় ্লটি �ত পাউন্ড (োমশগ্র�ভাচে) �শমচয়চছ এত্রূ (ওজি, আরার ে্যাগ, 
খাচ্্যর �্যাি, ো মাখচির শস্�)

 � �্যাচমরা
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যা �রচত হচে
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এই কেিচির আচগ:
 � একটি নমটিং রুম সং�ক্ণ করুন। নননচিত করুন সয একটি ে্যনক্তগত থিরান আলছ সযখরালন আপনন 
অংশগ্রহণকরা�ীলে�লক ওজন ক�লত পরাল�ন।

 � প্লয়রাজনীয় স�ে�রাহ জলিরা করুন।

 � েরাইিস্রাইে সকরাচ প্নশক্লণ� ননলে্ত নশকরা এেং এই মনডউলে� অংশগ্রহণকরা�ী� ননলে্ত নশকরা� পয্তরালেরাচনরা 
করুন। উভয় পুঙ্রানপুুঙ্ভরালে েলুেলছন তরা নননচিত করুন।

 � তরািরাতরানি সপৌঁছরান।

 � এমনভরালে সচয়রা�গুনে �রাখুন সযন মলন হয় আলেরাচনরা হলে, সযমন েতৃ্রাকরা�।

 � প্লয়রাজনীয় তথ্য নলিপ চরাট্ত  েরা সহরায়রাইট সেরালড্ত  নেখুন (ঐনছিক)। সেখুন J
প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:

 � অংশগ্রহণকরা�ীলে� অনভেরােন জরানরান।

 � অংশগ্রহণকরা�ীলে� একরালতে ওজন ননন।

 � আপনরা� েরাইিস্রাইে সকরালচ� েলগ অংশগ্রহণকরা�ীলে� সডটরা স�কড্ত  করুন। 

 � অংশগ্রহণকরা�ীলে� তরালে� ওজন সবিলধে অেনহত করুন। অথেরা, তরালে� জন্য সসটি একটি নস্নক সনরালট 
নেলখ �রাখুন। তরালে�লক তরালে� ওলয়ট েলগ নেলখ �রাখলত েেনু।

 � অংশগ্রহণকরা�ীলে�লক এই মনডউলে� অংশগ্রহণকরা�ী� ননলে্ত নশকরা� একটি প্নতনেনপ নেন।

 � অংশগ্রহণকরা�ীলে�লক খরানে নিটলনস েগ, িুড েগ এেং কম্ত পন�কল্পনরা প্লয়রাজন অনসুরাল� প্েরান করুন।

 � অংশগ্রহণকরা�ীলে�লক তরালে� নরামট্যরাগ পূ�ণ কল� প্লয়রাজন অনসুরাল� পন�ধরান ক�লত েেনু।

 � অংশগ্রহণকরা�ীলে� েসলত েেনু। যখন অংশগ্রহণকরা�ী�রা গ্রুলপ� অন্যলে� জন্য অলপক্রা ক�লছন তখন 
তরালে�লক পৃষ্রা 2 এ� “সসশলন� মেূ নেেয়গুনে” পয্তরালেরাচনরা ক�লত েেনু।

এই কেিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভে, এই সসশলন� সনরাট ননন। নেলখ ননন নক নক ভুে হলয়লছ আ� সকরাথরায় সকরাথরায় উন্ননত ক�রা 
ে�করা�। প�েততী সসশলন� আলগ আপনরালক ক�লত হলে এমন সয সকরালনরা করাজও নেলখ �রাখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শেষয়েস্তু:
ননম্ননেনখত নেেয়েস্তুটি 60 নমননলট� জন্য নডজরাইন ক�রা হলয়লছ। অনগু্রহ কল� প্নতটি সসশলন ওজন ক�রা�  
জন্য এেং অংশগ্রহণকরা�ীলে� সলগে প�রামশ্ত ক�রা� জন্য অনতন�ক্ত প্রায়ই 10 নমননলট� অনমুনত নেন।

 � স্রাগতম ও পয্তরালেরাচনরা .................................................পৃষ্রা 6  ....................... 10 নমননট

 � উলদেশ্য ......................................................................পৃষ্রা 7 .......................... 2 নমননট

 � সেখুন আপনন কতে�ূ এলসলছন! ....................................পৃষ্রা 7 ........................ 20 নমননট

 � আমরালে� প�েততী পেলক্প ...........................................পৃষ্রা 11 ...................... 10 নমননট

 � পল�� ছয় মরালস আপনরা� েক্্য ......................................পৃষ্রা 12 ........................ 8 নমননট

 � সরািলে্য� পন�কল্পনরা ...................................................পৃষ্রা 13 ........................ 5 নমননট

 � সরা�রাংশ ও সমরানতি .......................................................পৃষ্রা 14 ........................ 5 নমননট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিার স্াগতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশির)

 ►েলুি: সকেলক আেরা�ও স্রাগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এ� 
েরাইিস্রাইে পন�েত্ত লন� কম্তসূনচ� __ নমটিং।

আজলক আম�রা কথরা েেে নক কল� পল�� ছয় মরাস আম�রা অনপু্রাননত থরাকে 
তরা সবিলধে।

আমরালে� শুরু ক�রা� আলগ আসুন আম�রা আলগ নক আলেরাচনরা কল�নছেরাম 
সসই নেেলয় একটু কথরা েনে। আপনরা� সকরালনরা প্শ্ন থরাকলে আনম তরা� উত্� 
সেওয়রা� সচষ্রা ক�ে।

%  যা �রচেি আলগ� সসশন সংলক্লপ েেনু।

 9আচলােিা �রুি: আলগ আম�রা যরা ননলয় আলেরাচনরা কল�নছেরাম সসই 
ননলয় করাল�রা নক সকরালনরা প্শ্ন আলছ?

 ►েলুি: আসুন আলগ আপনন সয কম্ত পন�কল্পনরা কল�নছলেন সসই অনসুরাল� 
নকভরালে করাজ হলয়লছ তরা সম্পলক্ত  আলেরাচনরা কন�। 

 9 আচলােিা �রুি: নক নক ভরালেরাভরালে হলয়লছ? নক নক ভরালেরাভরালে হয়নন? 

 ►েলুি: আম�রা আজলক যরা ননলয় কথরা েলেনছ তরা ননলয় আপনরা� সকরালনরা প্শ্ন 
আলছ নক।

 9 আচলােিা �রুি: নক নক ভরালেরাভরালে হলয়লছ? নক নক ভরালেরাভরালে হয়নন?
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ক�াচের জচি্য কিার উচদেি্য
(2 শমশির)

 ►েলুি: পল�� ছয় মরাস অনপু্রাননত থরাক আপনরালক সরাহরায্য ক�লত পরাল� 
টরাইপ 2 ডরায়রালেটিস প্নতল�রাধ ক�লত অথেরা নেেনবিত ক�লত। আজ আম�রা, 
এই ননলয় আলেরাচনরা ক�ে:

 ■ এই কম্তসূনচ শুরু ক�রা� প� আপনরা� প্গনত

 ■আমরালে� প�েততী পেলক্প

 ■ পল�� ছয় মরালস আপনরা� েক্্য

অেলশলে, আপনন একটি নতুন কম্ত পন�কল্পনরা ক�লেন।

ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচছি!  
(20 শমশিচর)

 ►েলুি: আম�রা শুরু কন� কতে�ূ আপনন এলসলছন ছয় মরাস আলগ এই 
কম্তসূনচ শুরু ক�রা� পল�।

 9আচলােিা �রুি: নক স্রাথি্যক� পন�েত্ত ন আপনন কল�লছন আপনরা� 
খরােরাল�?

নক স্রাথি্যক� পন�েত্ত ন আপনন কল�লছন আপনরা� সুথি্যতরায়?

নক প্নতেধেকতরা আপনন জয় কল�লছন ওই স্রাথি্যক� জীেনযরাত্রা� জন্য?

7
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ক�াচের জচি্য কিার ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচছি!  

এই করাজটি ঐনছিক।

ন�লপরাট্ত টি� অতেভু্ত ক্ত থরাকরা উনচত:

 ■ েেটি যত পরাউন্ড কনমলয়লছ 
(সমরাট শ�ীল�� ওজন সথলক েরাে 
সরাম্প্রনতকতম শ�ীল�� ওজন) 

 ■ েেটি সয শতরাংশ শ�ীল�� ওজন 
কনমলয়লছ (যত পরাউন্ড েেটি 
কনমলয়লছ, তরালক সমরাট শুরু 
ক�রা� সমলয়� ওজন নেলয়  
ভরাগ কল�) 

 ■ েেটি প্নত সতিরালহ যত নমননট 
নরিয়রাকেরাপ েরাভ কল�লছ 
(সরাম্প্রনতকতম সমরাট সময় 
সথলক েরাে সমরাট শুরু ক�রা� 
সমলয়� নমননট)

  1 �াযদে�লাপ: েলে� প্গনত� ন�লপরাট্ত

 ►েলুি: আম�রা সেনখ আপনন কত প্গনত কল�লছন একটি েে নহলসলে।

%  যা �রচেি একটি নেনখত ন�লপরাট্ত  নেত�ণ করুন যরা েলে� এত অেনধ 
যরা প্গনত হলয়লছ তরা নেেতৃ কল�। ন�লপরাট্ত টি ে্যরাখ্যরা করুন। আপনন চরাইলে 
একটি নলিপ চরালট্ত  েরা সরােরা ে্যেহরা� করুন। 
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ক�াচের জচি্য কিার ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচছি!  

এই করাজটি ঐনছিক।

 

এই করাজটি ঐনছিক।

ন�লপরাট্ত টি� অতেভু্ত ক্ত থরাকরা উনচত:

 ■ ে্যনক্তটি যত পরাউন্ড কনমলয়লছ 
(শুরু ক�রা� সময় ওজন সথলক 
েরাে সরাম্প্রনতকতম শ�ীল�� 
ওজন) 

 ■ ে্যনক্তটি সয শতরাংশ শ�ীল�� 
ওজন কনমলয়লছ (যত পরাউন্ড 
ে্যনক্তটি কনমলয়লছ, তরালক সমরাট 
শুরু ক�রা� সমলয়� ওজন নেলয় 
ভরাগ কল�) 

 ■ ে্যনক্তটি প্নত সতিরালহ যত নমননট 
নরিয়রাকেরাপ েরাভ কল�লছ 
(সরাম্প্রনতকতম সমরাট সময় 
সথলক েরাে সমরাট শুরু ক�রা� 
সমলয়� নমননট) 

  1 �াযদে�লাপ: েলে� প্গনত� েস্তু

%  যা �রচেি এমন েস্তু ননলয় আসুন যরা সেখরায় েেটি কত পরাউন্ড 
কনমলয়লছ এতে�ূ। এই েস্তুগুনে হলত পরাল� ওজন, আটরা� ে্যরাগ, খরালে্য� ক্যরান, 
েরা মরাখলন� নস্ক। অংশগ্রহণকরা�ীলে� আমন্ত্রণ জরানরান সসগুনে সতরােরা� জন্য।

  1 �াযদে�লাপ: একক প্গনত� ন�লপরাট্ত

%  যা �রচেি একটি নেনখত ন�লপরাট্ত  নেত�ণ করুন প্নত অংশগ্রহণকরা�ীলক 
যরা সসই ে্যনক্ত� এত অেনধ যরা প্গনত হলয়লছ তরা নেেতৃ কল�। ন�লপরাট্ত টি ে্যরাখ্যরা 
করুন। আপনন চরাইলে একটি নলিপ চরালট্ত  েরা সরােরা ে্যেহরা� করুন। 

 ►েলুি: এটি শুধু আপনরা� জন্য। অন্য সকউ এটি সেখলত পরালেন নরা।
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ক�াচের জচি্য কিার ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচছি!  

এই করাজটি ঐনছিক।   1 �াযদে�লাপ: গ্রুপ ছনে

%  যা �রচেি সমূ্পণ্ত েলে� একটি ছনে ননন। 

 ►েলুি: আনম এই ছনেটি� কনপ আপনরালক সেে যরা আলগ� সসশলন সনওয়রা 
হলয়নছে।

 ►েলুি: আপনরালে� মলধ্য কলয়কজন আপনরালে� ওজন এেং করায্তকেরালপ� 
েলক্্য সপৌঁছলত সপল�লছন। অন্য�রা এখলনরা সসগুনে� উলদেলশ্য করাজ ক�লছন। 
নকন্তু আপনরা�রা সেরাই েরারুন প্গনত কল�লছন। আনম আপনরালে� ননলয় খুে 
গনে্তত এেং আনম আশরা কন� আপননও গনে্তত।
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ক�াচের জচি্য কিার আমাচ্র পরেততী প্চক্ষপ  
(10 শমশির)

আপনরা� েে সসশলন� সমলয়� 
েরাইল�ও সংযুক্ত হলত পরাল�। আপনন 
এটি আল�রা সহজ কল� নেলত পরাল�ন 
একটি সসরাশরাে সনটওয়রাক্ত  ততন� 
কল� এেং একনত্ত হেরা� ে্যেথিরা� 
আলয়রাজন কল�। (নেশে জরানলত 
“কম্তসূনচ� সরানে্তক অেলেরাকন” 
সেখুন)

আপনন সমথ্তন সপলত পরাল�ন: 

 ■ পন�েরা�, েধুে এেং সহকমতীলে� 
সথলক 

 ■ েে, সরেণী, এেং ক্রােসমহূ 
(অনেরাইন এেং সশ�ীল�) 

 ■ সপশরােরা�গণ 

সমথ্তন পরােরা� সবিলধে আল�রা 
জরানলত, সহরায়তরা প্রাতি হন 
মনডউলে� সরালথ সয নেনেপত্ 
আলছ, তরা সেখুন।

 ►েলুি: এতে�ূ আপনন এলসলছন এই কম্তসূনচ শুরু ক�রা� প� সথলক। এেং 
এই পলথ অলনক চ্যরালেলজে� সরালথ আপনন সমরাকরানেেরা কল�লছন। আপনরা� 
প�েততী চ্যরালেজে অনপু্রাননত থরাকরা প�েততী ছয় মরাস। আসুন একটি উেরাহ�ণ 
সেখরা যরাক।

%  যা �রচেি পিুন (েরা সকরান সস্ছিরালসেীলক পিলত েেনু) “মরান�� 
করানহনী” যরা এই মনডউলে� নেনেপলত্� পৃষ্রা 3 এ সেওয়রা আলছ।

 9আচলােিা �রুি: অনপু্রাননত থরাকরা� নেেলয় নক আপনন চ্যরালেনজেং 
সপলত পরাল�ন।

 ►েলুি: এেরা� আম�রা সেনখ এই েেটি সকরাথরায় চলেলছ।

%  যা �রচেি অংশগ্রহণকরা�ীলে� েেনু তরা�রা নক আশরা ক�লত পরাল�ন 
কম্তসূনচ� পল�� ছয় মরাস সময় ধল�। সয নেেয়গুনে এটি ে্যরাতি ক�লে তরা 
সবিলধে কথরা েেনু, েেটি কত ঘন ঘন সেখরা ক�লে, এেং সকরালনরা সগট-টুলগেরা� 
যরা ঘটলে। প্লয়রাজন মলতরা প্লশ্ন� উত্� নেন।

 ►েলুি: কম ঘন ঘন সেখরা ক�লে তরা অনপু্রাননত থরাকরা� সক্লত্ চ্যরালেনজেং 
হলত পরাল�। তরাই আনম আপনরালে� অেনশষ্ সেগুলেরা সসশনগুনেলত আসরা� 
জন্য সজরা� ক�নছ। এেং মলন �রাখুন: সমথ্তন পরােরা� অন্যরান্য উপরায় আলছ।

 9আচলােিা �রুি: সমথ্তন পরােরা� অন্যরান্য উপরায় নক আলছ?
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ক�াচের জচি্য কিার পচরর ছয় মাচে আপিার লক্ষ্য  
(8 শমশির) 

 ►েলুি: আম�রা এই েেটি� পল�� ধরাপগুনে আলেরাচনরা কল�নছ। এেরা� 
আম�রা কথরা েনে আপনরা� পল�� ধরাপগুনে সবিলধে। অনগু্রহ কল� “পল�� ছয় 
মরালস আপনরা� েক্্য” সেখুন এই মনডউলে� নেনেপলত্� পৃষ্রা 4 এ। 

সযমন সেখলত পরালছিন, পল�� ছয় মরালস আপনরা� করায্তকেরালপ� েক্্য 
অপন�েনত্ত ত - অতেত 150 নমননলট� মধ্যম গনত� নরিয়রাকেরাপ পরাওয়রা প্নত 
সতিরালহ, েরা তরা� সেনশ।

নকন্তু আপনন আপনরা� ওজলন� েক্্য পুননে্তলেচনরা ক�লত পরাল�ন। আম�রা এটি 
একসরালথ ভনত্ত  কন�।

প্থলম, আপনরা� ওজন এখন কত তরা ভরুন। এই সসই ওজন যরা আনম 
আপনরালক েলেনছেরাম করােলক।

এ�প�, নথি� করুন আপনন পল�� ছয় মরালস আপনরা� ওজন কমরালত চরান নরা 
একই �রাখলত চরান। আপনরা� পছন্দগুনে নেনেপলত্ নচননিত করুন।

 ■আপনরা� েক্্য যনে হয় ওজন কমরালনরা, সয ওজলন আপনন সপৌঁছলেন তরা 
নেখুন।

 ■আপনরা� েক্্য যনে হয় ওজন েজরায় �রাখরা, আপনন সয ওজলন সপৌঁছলেন 
তরা নেখুন। 

%  যা �রচেি অংশগ্রহণকরা�ীলে� সরাহরায্য করুন তরালে� ওজলন� েক্্য ভনত্ত  
ক�লত।
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ক�াচের জচি্য কিার োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশির)

 ►েলুি: আপনরা� কম্ত পন�কল্পনরা� নেনপজেী সেখুন অনগু্রহ কল�। পল�� 
কলয়ক নমননট একটি নতুন কম্ত পন�কল্পনরা কল� সেনখ।

আমরালে� আলগ� সসশন সথলক নক করাজ ক�লেরা এেং সকরানটি ক�লেরা নরা তরা 
মলন �রাখলত হলে। এমন সকরান পন�েত্ত ন আলছ নক যরা আপনন ক�লত চরান?

এটরাও মলন �রাখলেন আম�রা যরা আলেরাচনরা কল�নছ আজলক নকভরালে অনপু্রাননত 
থরাকলত হয় তরা সবিলধে।

পন�কল্পনরা ক�রা� সময় মলন �রাখুন সয তরা পরােন ক�লত হলে:

 ■ েরাস্তেধমতী

 ■ সম্পরােনলযরাগ্য

 ■ নননে্তষ্

 ■ নমনীয়

মলন �রাখলেন আচ�লণ� নেকগুনে� উপ� সেনশ কল� েক্্য �রাখলত হলে। এেং 
আনলন্দ থরাকলত সচষ্রা করুন!

%  যা �রচেি অংশগ্রহণকরা�ীলে�লক তরালে� কম্ত পন�কল্পনরা ক�রা� জন্য 
কলয়ক নমননট নেন।
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ক�াচের জচি্য কিার োরাংি ও েমাশতি  
(5 শমশির)

 ►েলুি: এখনকরা� এেং পল�� সসশলন� মলধ্য পৃষ্রা 5 এ “আপনরা� সিেতরা� 
জন্য আনন্দ করুন” অংশটি সমূ্পণ্ত করুন। ননলজ� ধরা�ণরাগুনে নেখুন সসই 
কেরালম সযখরালন েলেলছ “অন্যরান্য আনন্দ ক�রা� উপরায়।” আপনন সযসে 
আইনডয়রা সচষ্রা কল�লছন সসগুনেলত টিক নেন।

আনম চরাইে আপনন “নকভরালে চ্যরালেজেগুনে সরামেরালেন” অংশটি সমূ্পণ্ত করুন 
যরা পৃষ্রা 6 এেং 7 এ সেওয়রা আলছ। “করাটিলয় ওঠরা� অন্যরান্য উপরায়” কেরালম 
আপনরা� ননলজ� আইনডয়রা নেখুন। আপনন সযসে আইনডয়রা সচষ্রা কল�লছন 
সসগুনেলত টিক নেন। 

%  যা �রচেি প্লয়রাজন মলতরা প্লশ্ন� উত্� নেন।

 ►েলুি: আম�রা আমরালে� নমটিংলয়� সশলে এলস সপৌঁলছনছ। আজলক আম�রা 
আলেরাচনরা কল�নছ পল�� ছয় মরাস আম�রা অনপু্রাননত থরাকে, তরা সবিলধে। 
আম�রা কথরা েেেরাম:

 ■ এই কম্তসূনচ শুরু ক�রা� প� আপনরা� প্গনত

 ■আমরালে� প�েততী পেলক্প

 ■ পল�� ছয় মরালস আপনরা� েক্্য
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ক�াচের জচি্য কিার োরাংি ও েমাশতি  

েরাসরায় সযসে নজননস সচষ্রা ক�লেন:

 ■আপনরা� সিেতরা� জন্য আনন্দ 
করুন 

 ■ নকভরালে চ্যরালেজেগুনে সরামেরালেন

 ■কম্ত পন�কল্পনরা

 9আচলােিা �রুি: আম�রা আজলক যরা ননলয় কথরা েলেনছ তরা ননলয় 
আপনরা� সকরালনরা প্শ্ন আলছ নক?

 ►েলুি: পল�� েরা� আম�রা আপনরা� কম্ত পন�কল্পনরা ও আপনন েরাসরায় সযসে 
নজননস সচষ্রা কল�লছন সসই নেেলয় কথরা েেে। এছরািরা আম�রা __ সম্পলক্ত  
আলেরাচনরা ক�ে।

এই সসশলন আসরা� জন্য ধন্যেরাে। পল�� সসশলন আপনরা� অংশগ্রহণকরা�ী� 
সনরাটেকু আনলত ভুেলেন নরা।

শমটিং মলুতুশে �রা হচলা।





লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষণ শিচ দ্ে শি�া

 যখি ওজি �মা কেচম যায়
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যখি ওজি �মা কেচম যায়

কেিচির মলূ শিষয়গুশল
ওজন কমা থেমম থেমে টাইপ 2 ডায়ামেটিস প্রতিম�াধ ো তেেতবিি ক�মি তক পদমষেপ তনমি হমে। এই 
মতডউেটি অংশগ্রহণকা�ীমদ� থশখায় তকভামে ওজন তকভামে আো� ওজন কমামি হমে।

অংিগ্রহণ�ারীচ্র শিক্ষার উচদেি্য
এই থসশমন� থশমে, অংশগ্রহণকা�ী�া এগুমো ক�মি পা�মে:

 ► থোঝামি পা�মে ওজন কমা থেমম থেমি পাম�

 ► থোঝামি পা�মে তকভামে আো� ওজন কমামি পা�মে।
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � অংশগ্রহণকা�ী� থনাটেকু

 � এই মতডউমে� জন্য অংশগ্রহণকা�ী� তনমদদে তশকা (প্রতিটি অংশগ্রহণকা�ী এেং আপনা� জন্য একটি 
প্রতিতেতপ)

 � খাতে তিটমনস েে, প্রময়াজনমি

 � খাতে িুড েে, প্রময়াজনমি

 � খাতে কমদে পত�কল্পনা, প্রময়াজনমি

 � োইিস্াইে থকামে� েে

 � নামম� ট্যাে, প্রময়াজনমি

 � অংশগ্রহণকা�ীমদ� ওজন মাপা� থকেে (সমস্ত থসশমন� জন্য একই)

 � হািঘতি ো ঘতি

 � কেম

ঐশছি�:

 � তলিপ োটদে , ইমজে ো থটপ এেং মাকদে া� ো থহায়াইট থোডদে , থহায়াইট থোডদে  মাকদে া� ও ইম�জা�

 � আপিার দ্শি� �্যালশরর প্রচয়াজি কির �রার জি্য অ্যাপ এিং অিলাইি েরঞ্ামেমূহ

 � আপিার ওজচির পশরিরদে ি গ্রাফ �রার জি্য অ্যাপ এিং অিলাইি েরঞ্ামেমূহ
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যা �রচর হচি
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এই কেিচির আচে:
 � একটি তমটিং রুম সং�ষেণ করুন। তনতচিি করুন থে একটি ে্যততিেি স্ান আমে থেখামন আপতন 
অংশগ্রহণকা�ীমদ�মক ওজন ক�মি পাম�ন।

 � প্রময়াজনীয় স�ে�াহ জমিা করুন।

 � োইিস্াইে থকাে প্রতশষেমণ� তনমদদে তশকা এেং এই মতডউমে� অংশগ্রহণকা�ী� তনমদদে তশকা� পেদোমোেনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভামে েমুঝমেন িা তনতচিি করুন।

 � িািািাতি থপৌঁোন।

 � এমনভামে থেয়া�গুতে �াখুন থেন মমন হয় আমোেনা হমে, থেমন েতৃ্াকা�।

 � প্রময়াজনীয় িে্য তলিপ োটদে  ো থহায়াইট থোমডদে  তেখুন (ঐতছিক)। থদখুন J 

প্রশরটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:
 � অংশগ্রহণকা�ীমদ� অতভোদন জানান।

 � অংশগ্রহণকা�ীমদ� একামতে ওজন তনন।

 � আপনা� োইিস্াইে থকামে� েমে অংশগ্রহণকা�ীমদ� থডটা থ�কডদে  করুন। 

 � অংশগ্রহণকা�ীমদ� িামদ� ওজন সবিমধে অেতহি করুন। অেো, িামদ� জন্য থসটি একটি তস্তক থনামট 
তেমখ �াখুন। িামদ�মক িামদ� ওময়ট েমে তেমখ �াখমি েেনু।

 � অংশগ্রহণকা�ীমদ�মক এই মতডউমে� অংশগ্রহণকা�ী� তনমদদে তশকা� একটি প্রতিতেতপ তদন।

 � অংশগ্রহণকা�ীমদ�মক খাতে তিটমনস েে, িুড েে এেং কমদে পত�কল্পনা প্রময়াজন অনসুাম� প্রদান করুন।

 � অংশগ্রহণকা�ীমদ�মক িামদ� নামট্যাে পূ�ণ কম� প্রময়াজন অনসুাম� পত�ধান ক�মি েেনু।

 � অংশগ্রহণকা�ীমদ� েসমি েেনু। েখন অংশগ্রহণকা�ী�া গ্রুমপ� অন্যমদ� জন্য অমপষো ক�মেন িখন 
িামদ�মক পৃষ্া 2 এ� “থসশমন� মেূ তেেয়গুতে” পেদোমোেনা ক�মি েেনু।

এই কেিচির পচর:
 �  েি শীঘ্র সম্ভে, এই থসশমন� থনাট তনন। তেমখ তনন তক তক ভুে হময়মে আ� থকাোয় থকাোয় উন্নতি ক�া 
দ�কা�। প�েিতী থসশমন� আমে আপনামক ক�মি হমে এমন থে থকামনা কাজও তেমখ �াখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শিষয়িস্তু:
তনম্নতেতখি তেেয়েস্তুটি 60 তমতনমট� জন্য তডজাইন ক�া হময়মে। অনগু্রহ কম� প্রতিটি থসশমন ওজন ক�া�  
জন্য এেং অংশগ্রহণকা�ীমদ� সমগে প�ামশদে ক�া� জন্য অতিত�তি প্রায় 10 তমতনমট� অনমুতি তদন।

 � স্ােিম ও পেদোমোেনা  .......................................................পৃষ্া 6  ................. 10 তমতনট

 � উমদেশ্য .............................................................................পৃষ্া 7 .................... 2 তমতনট

 � থকন ওজন কমা েধে হমি পাম�............................................পৃষ্া 7 .................. 10 তমতনট

 � তকভামে আো� ওজন কমামনা শুরু ক�মেন ..........................পৃষ্া 10 ................ 28 তমতনট

 � সািমে্য� পত�কল্পনা ..........................................................পৃষ্া 13 .................. 5 তমতনট

 � সা�াংশ ও সমাততি ..............................................................পৃষ্া 14 .................. 5 তমতনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােরম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: সকেমক আো�ও স্ােিম! এটি হে Prevent T2, CDC এ� 
োইিস্াইে পত�েিদে মন� কমদেসূতে� __ তমটিং।

আজমক আম�া ওজন কমা থেমম থেমে তক ক�মি হয় িা সম্পমকদে  কো েেে। 

শুরু ক�া� আমে আসুন আম�া আমে তক আমোেনা কম�তেোম থসই তেেময় 
একটু কো েতে। আপনা� থকামনা প্রশ্ন োকমে আতম িা� উত্� থদওয়া� থেষ্া 
ক�ে।

%  যা �রচিি আমে� থসশন সংমষেমপ েেনু।

 9আচলােিা �রুি: আমে আম�া ো তনময় আমোেনা কম�তেোম থসই 
তনময় কাম�া তক থকামনা প্রশ্ন আমে?

 ►িলুি: আসুন আমে আপতন থে কমদে পত�কল্পনা কম�তেমেন থসই অনসুাম� 
তকভামে কাজ হময়মে িা সম্পমকদে  আমোেনা কত�।

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভামোভামে হময়মে? তক তক ভামোভামে হয়তন?

 ►িলুি: আসুন আপতন োতিমি অন্যান্য ো ো কম�মেন িা থকমন হময়মে 
িা তনময় আমোেনা কত�।

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভামোভামে হময়মে? তক তক ভামোভামে হয়তন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►িলুি: ওজন কমা েধে হময় থেমে িা� জন্য িখন পদমষেপ তনমে আপনামক 
সাহাে্য ক�মি পাম� টাইপ 2 ডায়ামেটিস প্রতিম�াধ ক�মি অেো তেেতবিি 
ক�মি। আজ আম�া, এই তনময় আমোেনা ক�ে: 

 ■ থকন ওজন কমা েধে হমি পাম�

 ■ তকভামে আো� ওজন কমামনা শুরু ক�মেন

অেমশমে, আপতন একটি নিুন কমদে পত�কল্পনা ক�মেন।

ক�ি ওজি �মা িন্ধ হচর পাচর  
(10 শমশিট) 

 ►িলুি: েহু মানেু ো�া স্াস্্যক� জীেন োপন কম�ন িা�া থদখমেন থে 
পাউন্ডগুতে প্রেমম থেশ দ্রুি কমম। িা�প� হঠাৎ িামদ� অসুতেধা হমি োমক 
ওজন কমামি। িামদ� ওজন কমা� েতি মন্থ� হয় ো এমনতক থেমম োয়। এই 
মন্থ�েতি ওজন কমা� সময়কাে আসাটা স্াভাতেক। 

আসুন একটি উদাহ�ণ থদখা োক। অনগু্রহ কম� “�ক্ামন� কাতহনী”থি এই 
মতডউমে� তেতেপমরে� 3 নং পৃষ্ায় োন। 

%  যা �রচিি কাতহনী� প্রেম দটুি অনমুছিদ পিুন (অেো থকামনা 
থস্ছিামসেীমক পিমি েেনু)।

 9আচলােিা �রুি: আপনামদ� কাম�া কামে তক এটি পত�তেি েমে  
মমন হমছি?

7
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ক�াচের জচি্য কিাট ক�ি ওজি �মা িন্ধ হচর পাচর  
 

ট্্যাতকং ক�া সবিমধে আম�া জানা� 
জন্য ট্্যাক ইও� একটিতভটি এেং 
ট্্যাক ইও� িুড মতডউেগুতে� 
সামে থে তেতেপরে আমে, িা 
থদখুন।

ক্যােত� এেং ওজমন� সংমোে 
সবিমধে আম�া জানমি, আম�া থেতশ 
ক্যােত� খ�ে করুন ো তনমছিন 
িা� িুেনায় মতডউমে� সামে থে 
তেতেপরে আমে, িা থদখুন। 

 ►িলুি: েতদ আপনা� ওজন কমা থেমম োয়, িাহমে প্রেম েঝুমি হমে িা 
থকন হমো।

আপনা� ওজন কমা থেমম োওয়া� একটি কা�ণ হমি পাম� আপতন আপনা� 
খাো� ও সুস্্যিা� েষে্য পূ�ণ ক�মেন না। 

 ► শজজ্াো �রুি: তক কম� আপতন থে� ক�মেন আপতন এই েষে্যগুতে পূ�ণ 
ক�মেন তকনা?

উত্তর:

 ■আপনা� তরিয়াকোপ ট্্যাক করুন।

 ■আপতন তক খান ো পান কম�ন িা ট্্যাক করুন।

%  যা �রচিি থেমন প্রময়াজন থোঝান।

 ►িলুি: আপনা� ওজন কমা েধে হময় থেমি পাম� কা�ণ আপনা� ওজন 
কমমমে। এেং আপনা� কম ওজমন� সামে তমতেময় আপতন আপনা� খাওয়া 
ও সুস্ামস্্য� েমষে্য পত�েিদে ন কম�নতন।

 ► শজজ্াো �রুি: থকন আপনা� খাওয়া এেং সুস্িা� েষে্য পত�েিদে ন 
ক�া প্রময়াজন েখন আপনা� ওজন কমমে?

উত্তর: আপনা� ওজন েি কম হয় িি কম ক্যােত� আপনা� োমে 
আপনা� ওজন েজায় �াখমি। সুি�াং ওজন কমাো� জন্য আপনা� 
প্রময়াজন হয় কম ক্যােত�েুতি খাো� খাওয়া ো আম�া থেতশ ক্যােত� খ�ে 
ক�া। এ� অেদে আপনা� উতেি আপনা� আ�ও খাো� খাওয়া এেং সুস্িা 
োকা� েষে্য পত�েিদে ন ক�া।
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ক�াচের জচি্য কিাট ক�ি ওজি �মা িন্ধ হচর পাচর  
 

আপতন েখন ক্যােত� কমান, 
আপনা� শ�ী� প্রেমম গ্াইমকামজন 
থপািায় - এক ধ�মন� 
কামেদোহাইডম�ট োমি পাতন/জে 
আমে। এই “পাতন�/জমে� ওজন” 
কমা� পম�ই থকেে আপতন 
শ�ীম�� ি্যাট কমামি শুরু 
কম�ন।

 ►িলুি: েতদ আপনা� কমামনা ওজন থপশী হয় িাহমে আপনা� ওজন হ্াস 
হওয়া কমম থেমি পাম�।

 ► শজজ্াো �রুি: থপশী কমামে থকন ওজন কমা থেমম োয়?

উত্তর: থপশী ক্যােত� খ�ে কম�, এমনতক তেশ্ামম োকাকােীনও।

 ►িলুি: সে থশমে, আপনা� ওজন কমা� েতি কমম থেমি পাম� েখন 
আপনা� জীেন োরো পত�েিদে মন� থোিায় আ� োকমে না। েখন আপতন 
প্রেম ক্যােত� কমামি শুরু কম�ন আপনা� শ�ী� তকেু পাতন/জে হা�ায়। 
তকেু মানমুে� জন্য ওজন কমা মন্থ� হময় োয় িামদ� পাতন/জে হা�ামনা েধে 
হময় থেমে।
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি আিার ওজি �মাচিা শুরু �রচিি  
(28 শমশিট)

ট্্যামক থি�া� সবিমধে আম�া 
জানমি, থেট ে্যাক অন ট্্যাক 
মতডউমে� সামে থে তেতেপরে আমে, 
িা থদখুন। 

 ►িলুি: একো� েখন জানমি পা�মেন থকন আপনা� ওজন কমা থেমম 
থেমে, িখন পম�� ধাপ হমে আো� ওজন কমামনা� একটি পত�কল্পনা 
তি�ী ক�া।

ধ�া োক আপনা� ওজন কমা থেমম থেমে কা�ণ আপতন আপনা� খাো�  
ও সুস্্যিা� েষে্য পূ�ণ ক�মেন না। মমন �াখমেন: তকেু সময় প� প� এই 
েমষে্য� সঠিক পে থেমক সম� োওয়া স্াভাতেক। গুরুত্বপূণদে হমো সঠিক পমে 
তিম� আসা এেং অনরুূপ ভতেে্যমি অনরুূপ তেেয় প্রতিম�াধ ক�া।

 ► শজজ্াো �রুি: তক কম� আপতন সঠিক পমে তিম� আসমেন?

উত্তর: সঠিক পমে তিম� আসা� জন্য ইতিোেক োকুন এেং সমস্যা 
সমাধামন� পাঁেটি পদমষেপ ে্যেহা� করুন:

1. থসই সমস্যাগুতে� েণদেনা তদন ো আপনামক সঠিক পে থেমক  
তেপেোমী কম�।

2. এই সমস্যাগুতে সমাধান ক�া� তেকল্প খুমঁজ থে� করুন।

3. থস�া তেকল্পগুতে থেমে তনন।

4. একটি কমদে পত�কল্পনা তিত� করুন।

5. থেষ্া কম� থদখুন।

 ►িলুি: ধ�া োক আপনা� ওজন কমা থেমম থেমে কা�ণ আপতন ওজন 
কতমময়মেন। এেং আপনা� কম ওজমন� সামে তমতেময় আপতন আপনা� 
খাওয়া ও সুস্ামস্্য� েমষে্য পত�েিদে ন কম�নতন। নিুন খাোম�� এেং সুস্িা� 
েষে্য স্াপন ক�া� আমে আপনামক থে� ক�মি হমে আপনা� তদতনক 
ক্যােত�� প্রময়াজন কিটা পত�েতিদে ি হময়মে আপতন এই কমদেসূতে শুরু ক�া� 
সময় থেমক। 

 ► শজজ্াো �রুি: তদতনক ক্যােত�� প্রময়াজন তক?

উত্তর: থে ক্যােত� আপনা� প্রময়াজন আপনা� ওজন েজায় �াখা� জন্য। 
আপনা� ক্যােত�� প্রময়াজন আপনা� েয়স, তেগে, উচ্চিা, েঠন, এেং 
ওজমন� উপ� তভতত্ কম�।
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি আিার ওজি �মাচিা শুরু �রচিি
 

1,750 – 1,650 = 100

 ► শজজ্াো �রুি: তক কম� আপতন থে� ক�মেন আপনা� তদতনক ক্যােত�� 
প্রময়াজন?

উত্তর:

 ■আপনা� স্াস্্য পত�মেো প্রদানকা�ীমক তজজ্াসা করুন।

 ■ একটি থিান ো কতম্পউটা� অ্যাপ ে্যেহা� করুন।

 ■ একটি অনোইন টুে ে্যেহা� করুন।

%  যা �রচিি থেমন প্রময়াজন থোঝান। আপতন োইমে, আপনা� তদতনক 
ক্যােত�� প্রময়াজন থে� ক�া� জন্য অ্যাপ এেং অনোইন টুে থশয়া� ক�মি 
পাম�ন।

 ►িলুি: আম�া “�ক্ামন� ওজন কমা” থদতখ পৃষ্া 4 এ। গ্রািটি ভামো কম� 
থদখুন। 

 ► শজজ্াো �রুি: �ক্ামন� ওজমন� সম্প্রতি তক হময়মে?

উত্তর: থসটি এক স্ামন এমস থেমম থেমে।

 ►িলুি: এো� একই পৃষ্ায় �ক্ামন� তদতনক ক্যােত�� প্রময়াজন” োটদে টি 
আম�া থদতখ। 

 ► শজজ্াো �রুি: �ক্ামন� তদতনক ক্যােত�� প্রময়াজন তক তেে িা� ওজন 
কমা� আমে?

উত্তর: 1,750 ক্যােত�

 ► শজজ্াো �রুি: এেং এখন �ক্ামন� তদতনক ক্যােত�� প্রময়াজন কি? 

উত্তর: 1,650 ক্যােত�

 ► শজজ্াো �রুি: িাহমে �ক্ামন� তদতনক ক্যােত�� প্রময়াজমন কিটা 
পত�েিদে ন হময়মে?

উত্তর: 100 ক্যােত�
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি আিার ওজি �মাচিা শুরু �রচিি

আমে� থেময় কম ক্যােত� থনওয়া� 
জন্য আপতন ক�মি পাম�ন:

 ■ থেমে তনন এমন পানীয়  
োমি ক্যােত� কম আমে  
ো এমকোম� থনই

 ■অংমশ� মাপ তনয়ন্ত্রণ করুন

 ■কম ি্যাট ে্যেহা� করুন

আম�া থেতশ ক্যােত� থপািামি 
আপতন আম�া দ�ূ অেতধ হাঁটমি 
পাম�ন ো দ্রুি হাঁটমি পাম�ন,  
ো আম�া খািা পাহামি উঠমি 
পাম�ন।

থপশী েঠন ক�মি, আপতন পাম�ন:

 ■ থদয়ামে হাি থ�মখ পুশাপ ক�মি

 ■ ওজন িুেমি 

 ■ থ�তসস্ান্স ে্যান্ড ে্যেহা� ক�মি

কম ক্যােত� থনওয়া সবিমধে আম�া 
জানমি থদখুন এমন স্াস্্যক� 
খাো� খান ো আপতন উপমভাে 
কম�ন তেতেপরে। আম�া থেতশ 
ক্যােত� থপািামনা সবিমধে জানমি 
এেং থপশী েঠন ক�মি, থদখুন 
আম�া থেতশ সতরিয় হন 
তেতেপরেটি।

 ►িলুি: থেমহিু �ক্ামন� ক্যােত�� প্রময়াজন কমম থেমে থস তস্� কম� নিুন 
খাোম�� এেং সুস্্যিা� েষে্য স্াপন ক�মে। তিতন থোট পত�েিদে ন আমনন 
িা� জীেনোরোয় প্রতিতদন অতিত�তি 100 ক্যােত� কমাো� জন্য। 

মমন �াখমেন: এটি হমো �ক্ামন� েষে্য। আপনা� েষে্য তভন্ন হমি পাম�। 

 ► শজজ্াো �রুি: তক কম� �ক্্যান থসই 100 ক্যােত� কমামি পাম�? 

উত্তর: থস পাম�:

 ■ প্রতিতদন 100 ক্যােত� কম তনময়

 ■ প্রতিতদন 100 ক্যােত� থেতশ পুতিময়

 ■ দটুি� মমধ্য তমশ্ণ কত�ময়

%  যা �রচিি থেমন প্রময়াজন থোঝান।

 9আচলােিা �রুি: এখামন আমে� থেময় কম ক্যােত� থনওয়া� কময়কটি 
উপায় তক?

এেং থেতশ ক্যােত� থপািাো� তকেু উপায় তক?

 ►িলুি: ধ�া োক আপতন থদখমেন থে আপনা� ওজন কমা থেমম থেমে 
কা�ণ আপনা� থে ওজন কমমমে িা� তকেুটা থপশী।

 9আচলােিা �রুি: তক কম� আপতন থপশী েঠন ক�মেন?
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ক�াচের জচি্য কিাট োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►িলুি: অনগু্রহ কম� আপনা� কমদে পত�কল্পনা� জানদোে থদখুন। পম�� 
কময়ক তমতনট একটি নিুন কমদে পত�কল্পনা কম� থদতখ। 

আমামদ� আমে� থসশন থেমক তক কাজ ক�মো এেং থকানটি ক�মো না িা 
মমন �াখমি হমে। এমন থকান পত�েিদে ন আমে তক ো আপতন ক�মি োন?

এটাও মমন �াখমেন আম�া ো আমোেনা কম�তে আজমক তক ক�া উতেি 
েখন ওজন কমা থেমম োমে িা সবিমধে।

পত�কল্পনা ক�া� সময় মমন �াখুন থে িা পােন ক�মি হমে:

 ■ োস্তেধমতী

 ■ সম্পাদনমোে্য

 ■ তনতদদেষ্

 ■ নমনীয়

মমন �াখমেন আে�মণ� তদকগুতে� উপ� থেতশ কম� েষে্য �াখমি হমে। এেং 
আনমদে োকমি থেষ্া করুন! 

%  যা �রচিি অংশগ্রহণকা�ীমদ�মক িামদ� কমদে পত�কল্পনা ক�া� জন্য  
কময়ক তমতনট তদন।



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: যখি ওজি �চে যাওয়া বন্ধ হচয় যায় 14

ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশতি  
(5 শমশিট)

োসায় থেসে তজতনস থেষ্া ক�মেন:

 ■ 25 টি – স্্যাক ো 100 ক্যােত�� 
তনমে

 ■আমে� থেময় কম ক্যােত� 
থনওয়া� উপায়

 ■ 100 ক্যােত� থপািামনা� উপায়

 ■কমদে পত�কল্পনা

 ►িলুি: আপনা� ওজমন� েমে� উপ� নজ� �াখা ভামো হমে। এটি 
আপনামক প্রেণিা নজম� আনমি সাহাে্য ক�মে। আপনা� েতদ কখমনা মমন 
হয় থে আপনা� ওজন কমা থেমম থেমে, িাহমে অনগু্রহ কম� আমামক 
েেমেন। আতম আপনামক েঝুমি সাহাে্য ক�ে থকন িা হমো োমি আপতন 
আো� ওজন কমামি শুরু ক�মি পাম�ন। 

%  যা �রচিি আপতন েতদ োন আপনা� ওজমন� পত�েিদে ন গ্রাি ক�া� 
জন্য অ্যাপ এেং অনোইন টুে থশয়া� করুন।

 ►িলুি: এখনকা� এেং পম�� থসশমন� মমধ্য অনগু্রহ কম� পিুন পৃষ্া 5 এ 
“25 জেখাো� ো 100 ক্যােত�� কম”। থদখুন এই জেখাোম�� মমধ্য 
থকানটি আপনা� ভামো োমে!

আতম োইে আপতন “তকভামে কম ক্যােত� তনমি হয়” অংশটি সমূ্পণদে করুন  
ো পৃষ্া 6 এেং 7 এ থদওয়া আমে এেং “100 ক্যােত� থপািাো� উপায়” ো 
পৃষ্া 8 এ থদওয়া আমে। আপতন থেসে আইতডয়া থেষ্া কম�মেন থসগুতেমি 
টিক তদন। 

আম�া আমামদ� তমটিংময়� থশমে এমস থপৌঁমেতে। ওজন কমা েধে হময় থেমে 
িা� জন্য থকামনা কমদে ক�মে িা আপনামক তকভামে সাহাে্য ক�মি পাম� টাইপ 
2 ডায়ামেটিস প্রতিম�াধ ক�মি অেো তেেতবিি ক�মি িা সবিমধে আজ 
আম�া আমোেনা ক�োম। আম�া কো েেোম:

 ■ থকন ওজন কমা েধে হমি পাম�

 ■ তকভামে আো� ওজন কমামনা শুরু ক�মেন

 9আচলােিা �রুি: আম�া আজমক ো তনময় কো েমেতে িা তনময় 
আপনা� থকামনা প্রশ্ন আমে তক?

 ►িলুি: পম�� ো� আম�া আপনা� কমদে পত�কল্পনা ও আপতন োসায় থেসে 
তজতনস থেষ্া কম�মেন থসই তেেময় কো েেে। এোিা আম�া __ সম্পমকদে  
আমোেনা ক�ে।

এই থসশমন আসা� জন্য ধন্যোদ। পম�� থসশমন আপনা� অংশগ্রহণকা�ী� 
থনাটেকু আনমি ভুেমেন না।

শমটিং মলুরুশি �রা হচলা।
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সসু্থতার পচে শিি
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সসু্থতার পচে শিি

কসিচির মলূ শিষয়গুশল
প্রতি 30 তিতিটে একটি 2 তিতিটের তিেটিস ব্রেক আপিাটক োইপ 2 ডায়াটেটিস প্রতিটরাধ করটি 
অথো তেলতবিি করটি সাহায্য করটি পাটর। এই িতডউল ব্েখায় তকভাটে তিেটিস তেরতি ব্িয়ার 
প্রতিেন্ধকিা অতিক্রি করটি হটে।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই ব্সেটির ব্েটে, অংেগ্রহণকারীরা এগুটলা করটি পারটে:

 ► চুপ কটর েটস থাকা এেং োইপ 2 ডায়াটেটিটসর িটধ্য তলঙ্ক তচতনিি করটি পারটে

 ► তিেটিস ব্রেক ব্িওয়ার তকছু প্রতিেন্ধকিা এেং িা কাটিটয় ওঠার উপায় েিাক্ত করটি পারটে
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আপিার অংেগ্রহণকারীর ব্িােেকু

 � এই িতডউটলর জি্য অংেগ্রহণকারীর তিট দ্ে তেকা (প্রটি্যক অংেগ্রহণকারী এেং আপিার জি্য একটি 
কটর প্রতিতলতপ)

 � খাতল তিেটিস লগ, প্রটয়াজিিি

 � খাতল িুড লগ, প্রটয়াজিিি

 � খাতল কিদে পতরকল্পিা, প্রটয়াজিিি

 � লাইিস্াইল ব্কাটচর লগ

 � িাটির ে্যাগ, প্রটয়াজিিি

 � অংেগ্রহণকারীট্র ওজি িাপার ব্কেল (সিস্ত ব্সেটির জি্য একই)

 � হািঘতি ো ঘতি

 � কলি

ঐশছি�:

 � তলিপ চােদে , ইটজল ো ব্েপ এেং িাকদে ার ো ব্হায়াইে ব্োডদে , ব্হায়াইে ব্োডদে  িাকদে ার ও ইটরজার
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যা �রচত হচি

4

এই কসিচির আচে:
 � একটি তিটিং রুি সংরক্ষণ করুি। তিতচিি করুি ব্য একটি ে্যতক্তগি স্াি আটছ ব্যখাটি আপতি 
অংেগ্রহণকারীট্রটক ওজি করটি পাটরি।

 � প্রটয়াজিীয় সরেরাহ জটিা করুি।

 � লাইিস্াইল ব্কাচ প্রতেক্ষটণর তিট দ্ে তেকা এেং এই িতডউটলর অংেগ্রহণকারীর তিট দ্ে তেকার পযদোটলাচিা 
করুি। উভয় পুঙ্ািপুুঙ্ভাটে েটুেটছি িা তিতচিি করুি।

 � িািািাতি ব্পৌঁছাি।

 � এিিভাটে ব্চয়ারগুতল রাখুি ব্যি িটি হয় আটলাচিা হটে, ব্যিি েতৃ্াকার।

 � প্রটয়াজিীয় িথ্য তলিপ চােদে  ো ব্হায়াইে ব্োটডদে  তলখুি (ঐতছিক)। ব্্খুি J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংেগ্রহণকারীট্র অতভো্ি জািাি।

 � অংেগ্রহণকারীট্র একাটতে ওজি তিি।

 � আপিার লাইিস্াইল ব্কাটচর লটগ অংেগ্রহণকারীট্র ব্ডো ব্রকডদে  করুি। 

 � অংেগ্রহণকারীট্র িাট্র ওজি সবিটন্ধ অেতহি করুি। অথো, িাট্র জি্য ব্সটি একটি তস্তক ব্িাটে 
তলটখ রাখুি। িাট্রটক িাট্র ওটয়ে লটগ তলটখ রাখটি েলিু।

 � অংেগ্রহণকারীট্রটক এই িতডউটলর অংেগ্রহণকারীর তিট দ্ে তেকার একটি প্রতিতলতপ ত্ি।

 � অংেগ্রহণকারীট্রটক খাতল তিেটিস লগ, িুড লগ এেং কিদে পতরকল্পিা প্রটয়াজি অিসুাটর প্র্াি করুি।

 � অংেগ্রহণকারীট্রটক িাট্র িািে্যাগ পূরণ কটর প্রটয়াজি অিসুাটর পতরধাি করটি েলিু।

 � অংেগ্রহণকারীট্র েসটি েলিু। যখি অংেগ্রহণকারীরা গ্রুটপর অি্যট্র জি্য অটপক্ষা করটছি িখি 
িাট্রটক পৃষ্া 2 এর “ব্সেটির িলূ তেেয়গুতল” পযদোটলাচিা করটি েলিু।

এই কসিচির পচর:
 � যি েীঘ্র সম্ভে, এই ব্সেটির ব্িাে তিি। তলটখ তিি তক তক ভুল হটয়টছ আর ব্কাথায় ব্কাথায় উন্নতি করা 
্রকার। পরেিতী ব্সেটির আটগ আপিাটক করটি হটে এিি ব্য ব্কাটিা কাজও তলটখ রাখুি।
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মশিউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শিষয়িস্তু:
তিম্নতলতখি তেেয়েস্তুটি 60 তিতিটের জি্য তডজাইি করা হটয়টছ। অিগু্রহ কটর প্রতিটি ব্সেটি ওজি করার  
জি্য এেং অংেগ্রহণকারীট্র সটগে পরািেদে করার জি্য অতিতরক্ত প্রায় 10 তিতিটের অিিুতি ত্ি।

 � স্াগিি ও পযদোটলাচিা ........................................................পৃষ্া 6 .................. 10 তিতিে

 � উটদেে্য .............................................................................পৃষ্া 7 .................... 2 তিতিে

 � তস্র েটস থাকা ও োইপ 2 ডায়াটেটিস ..................................পৃষ্া 7 .................. 10 তিতিে

 � তকভাটে চ্যাটলঞ্জ সািলাটি হয় .............................................পৃষ্া 9 .................. 28 তিতিে

 � সািটল্যর পতরকল্পিা ..........................................................পৃষ্া 10 .................. 5 তিতিে

 � সারাংে ও সিাততি ..............................................................পৃষ্া 10 .................. 5 তিতিে
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: সকলটক আোরও স্াগিি! এটি হল Prevent T2, CDC এর 
লাইিস্াইল পতরেিদে টির কিদেসূতচর __ তিটিং।

আজ আিরা তিেটিস ব্রেক ব্িওয়া সম্পটকদে  আটলাচিা করটি চটলতছ।

আিাট্র শুরু করার আটগ আসুি আিরা আটগ তক আটলাচিা কটরতছলাি 
ব্সই তেেটয় একেু কথা েতল। আপিার ব্কাটিা প্রশ্ন থাকটল আতি িার উত্র 
ব্্ওয়ার ব্চষ্া করে।

%  যা �রচিি আটগর ব্সেি সংটক্ষটপ েলিু।

 9আচলােিা �রুি: আটগ আিরা যা তিটয় আটলাচিা কটরতছলাি ব্সই 
তিটয় কাটরা তক ব্কাটিা প্রশ্ন আটছ?

 ►িলুি: আসুি আটগ আপতি ব্য কিদে পতরকল্পিা কটরতছটলি ব্সই অিসুাটর 
তকভাটে কাজ হটয়টছ িা সম্পটকদে  আটলাচিা কতর। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভাটলাভাটে হটয়টছ? তক তক ভাটলাভাটে হয়তি? 

 ►িলুি: আসুি আপতি োতিটি অি্যাি্য যা যা কটরটছি িা ব্কিি হটয়টছ 
িা তিটয় আটলাচিা কতর।

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভাটলাভাটে হটয়টছ? তক তক ভাটলাভাটে হয়তি?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►িলুি: প্রতি 30 তিতিটে একটি 2 তিতিটের তিেটিস ব্রেক আপিাটক সাহায্য 
করটি পাটর োইপ 2 ডায়াটেটিস প্রতিটরাধ করটি অথো তেলতবিি করটি। 
আজ আিরা, এই তিটয় আটলাচিা করে:

 ■ চুপ কটর েটস থাকা এেং োইপ 2 ডায়াটেটিটসর িটধ্য তলঙ্ক

 ■ তিেটিস ব্রেক ব্িওয়ার তকছু প্রতিেন্ধকিা এেং িা কাটিটয় ওঠার 
উপায়

এছািাও আিাট্রটক তিেটিস ব্রেক তিটি হটে।

অেটেটে, আপতি একটি িিুি কিদে পতরকল্পিা করটেি।

শস্থর িচস ো�া ও টাইপ 2 িায়াচিটিস
(10 শমশিট) 

জীেিযাপি করটি 
অংেগ্রহণকারীরা তক করটছি 
িার তভতত্টি উত্র তভন্ন হটি 
পাটর। উ্াহরণস্রূপ, ব্কউ 
ব্কউ ব্ডটকের কাটজ যুক্ত। 
কাউটক সারাত্ি ্াঁতিটয় 
থাকটি হয়। অি্যাি্যরা অেসর 
প্রাতি হটি পাটরি।

 ►িলুি: তস্র েটস থাকা ও োইপ 2 ডায়াটেটিটসর িটধ্যর সম্পটকদে র তেেয় 
ত্টয় আটলাচিা শুরু করা যাক। আিাট্র অটিটকই আিাট্র কাটজর সিটয় 
তস্র েটস থাকটি হয়। 

আসুি একটি উ্াহরণ ব্্খা যাক। অিগু্রহ কটর এই িতডউটলর তেতলপটরের 3 
িং পৃষ্ার “ব্েতরর কাতহিী” ব্্খুি।

%  যা �রচিি কাতহিীর প্রথি চারটি অিটুছি্ পিুি (অথো ব্কাটিা 
ব্স্ছিাটসেীটক পিটি েলিু)। (ব্েে অিটুছি্ ছািা সেগুতল পিুি।)

 9আচলােিা �রুি: আপিাট্র তক খের? ব্জটগ থাকার সিয় কিক্ষণ 
সিয় তস্র েটস ব্থটক কাোি?

7
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ক�াচের জচি্য কিাট শস্থর িচস ো�া ও টাইপ 2 িায়াচিটিস

তিেটিস ব্রেক তিটি, আপতি যা 
করটি পাটরি: 

 ■ িাচ 

 ■ সাইড ব্স্প করা

 ■ এক জায়গায় ্াঁতিটয় িাচদে  ো 
জগ করা

 ■আপিার পাটয়র আগেলু স্পেদে 
করা 

 ■ চাতরত্টক হাঁো 

অংেগ্রহণকারীরা ইছিা করটল 
অেলবিি তহটসটে একটি ব্চয়ার 
ধটর থাকটি পাটরি। যত্ 
্াঁতিটয় থাকা কটষ্র হয় িাহটল 
িারা েটস েটস েরীর িািাটি 
পাটরি। 

 ►িলুি: তস্র েটস থাকা আপিার জি্য খারাপ। গটেেণায় ব্্খা ব্গটছ ব্য 
যি ব্েেী সিয় আপতি েটস কাোটেি িি ব্েেী আপিার স্াস্্য সিস্যার েঁুতক 
থাকটে। এইগুতল হল োইপ 2 ডায়াটেটিটসর িটধ্য রটয়টছ স্লুিা, স্াস্্য সিস্যা 
এেং তকছু ধরটির ক্যান্ার। 

ব্সই কারটণ তেটেেজ্ঞরা েলটছি আপিার তসে ব্ছটি এত্ক ওত্ক যাওয়া 
গুরুত্বপূণদে। িাট্র প্রস্তােিা হল প্রতি 30 তিতিটে 2-তিতিে তিেটিস ব্রেক 
ব্িওয়া। খুে ্ীঘদে ো উৎসাহী তেরতি তিটি হটে িা। িলূ তেেয় হল 
অগেপ্রি্যটগের সঞ্ালিা।

আোর আটলাচিায় ব্িরা যাক।

%  যা �রচিি কাতহিীর ব্েে অিটুছি্টি পিুি (অথো ব্কাটিা 
ব্স্ছিাটসেীটক পিটি েলিু)।

 ► শজজ্াসা �রুি: ব্েতর িার তিেটিস ব্রেটক তক কটর?

উত্তর: িার ব্রেি যারোর আংতেক সিয় ব্স ্াঁতিটয় যায়। কিদেস্টল, ব্স 
তিটজর কাটজর জায়গার চাতরপাটে ব্হঁটে ব্েিায় ব্িাটি কথা েলার সিয় 
এেং কতম্পউোটর েটস একটি এক্ারসাইজ েল ে্যেহার কটর।

 9আচলােিা �রুি: এখি 2 তিতিটের তিেটিস ব্রেক ব্পটল আপতি তক 
করটেি?

  1 �াযদে�লাপ: সুস্িার তেরতি তিি

 ►িলুি: আসুি এখিই 2 তিতিটের ব্রেক ব্িওয়া যাক।

%  যা �রচিি ব্গাষ্ীর প্রস্তাতেি এিি ব্কাটিা আইতডয়াটি অংেগ্রহণকারীট্র 
ব্িিৃত্ব ত্ি। অথো িাট্র তিটজর িটিা চয়ি করটি ত্ি।

 9আচলােিা �রুি: আপতি এখি ব্কিি অিভুে করটছি?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি ে্যাচলঞ্জ সামলাচত হয়
(28 শমশিট)

চ্যাটলঞ্জ ও িা কাটিটয় ওঠার 
উপায়গুতল হল: 

আমার শফটচিস করেচ�র সময় 
কিই।

ভ্রিটণর সিয় তিেটিস ব্রেটকর জি্য: 

 ■ েটস ো ব্রেটি ্াঁতিটয় যাি। 

যখি আপতি টিতভ ো তভতডও 
ব্্খটছি িখি তিেটিস ব্রেটকর 
জি্য: 

 ■ এক জায়গায় ্াঁতিটয় িাচদে  ো  
জগ করুি।

কতম্পউোর ে্যেহাটরর সিয় 
তিেটিস ব্রেটকর জি্য: 

 ■ উটঠ ্াঁিাি। 

যখি আপতি ব্িাটি কথা েলটছি 
িখি তিেটিস ব্রেটকর জি্য: 

 ■ এক জায়গায় ্াঁতিটয় িাচদে  
করুি। 

কিদেস্টল তিেটিস ব্রেটকর জি্য: 

 ■ তসতঁি ভাগেিু। 

আশম শফটচিস করে� শিচত ভুচল 
যাই। 

 ■ োইিার ব্সে করুি। 

 ■আপিার েনু্ধ ো পতরোরটক  
েলিু আপিাটক িটি কতরটয় 
ত্টি।

 ►িলুি: তিেটিস ব্রেক ব্িওয়ার তকছু চ্যাটলঞ্জ সম্পটকদে  আটলাচিা করা যাক। 

 9আচলােিা �রুি: প্রতি 30 তিতিটে 2 তিতিটের তিেটিস ব্রেক ব্িওয়ার 
ব্ক্ষটরে চ্যাটলতঞ্জং তেেয় তক তক হটি পাটর? 

%  যা �রচিি যত্ তলিপ চােদে  ো ব্হায়াইে ব্োটডদে র ব্কাটিা একটি ে্যেহার 
কটরি িাহটল তক কারটণ আপতি অস্াস্্যকর খাোর ব্কিা আপিার কাটছ 
চ্যাটলটঞ্জর ব্সটি তলখুি। 

 ►িলুি: এখি িাথা খাোি। 

 9আচলােিা �রুি: এইসে চ্যাটলঞ্জ কাটিটয় ওঠার উপায়গুতল তক?
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►িলুি: অিগু্রহ কটর আপিার কিদে পতরকল্পিার জািদোল ব্্খুি। পটরর 
কটয়ক তিতিে একটি িিুি কিদে পতরকল্পিা কটর ব্্তখ। 

আিাট্র আটগর ব্সেি ব্থটক তক কাজ করটলা এেং ব্কািটি করটলা িা িা 
িটি রাখটি হটে। এিি ব্কাি পতরেিদে ি আটছ তক যা আপতি করটি চাি?

তিেটিস ব্রেক ব্িওয়া সম্পটকদে  আিরা যা আটলাচিা কটরতছ িা িাথায় 
রাখটেি। 

পতরকল্পিা করার সিয় িটি রাখুি ব্য িা পালি করটি হটে:

 ■ োস্তেধিতী

 ■ সম্পা্িটযাগ্য

 ■ তিত দ্েষ্

 ■ িিিীয়

িটি রাখটেি আচরটণর ত্কগুতলর উপর ব্েতে কটর লক্ষ্য রাখটি হটে। এেং 
আিটদে থাকটি ব্চষ্া করুি! 

%  যা �রচিি অংেগ্রহণকারীট্রটক িাট্র কিদে পতরকল্পিা করার জি্য 
কটয়ক তিতিে ত্ি।

সারাংি ও সমাশতি
(5 শমশিট) 

 ►িলুি: এখি ও পরেিতী ব্সেটির িটধ্য, অিগু্রহ কটর 4 ও 5 পািার 
“চ্যাটলঞ্জ তকভাটে সািলাটেি” সমূ্পণদে করুি। “কাটিটয় ওঠার অি্যাি্য 
উপায়” কলাটি আপিার তিটজর আইতডয়া তলখুি। আপতি ব্যসে আইতডয়া 
ব্চষ্া কটরটছি ব্সগুতলটি টিক ত্ি।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি

োসায় ব্যসে তজতিস ব্চষ্া করটেি:

 ■ তকভাটে চ্যাটলঞ্জগুতল সািলাটেি

 ■ তিেটিস ব্রেক তিি

 ■কিদে পতরকল্পিা

আতি 30 তিতিটে 2 তিতিটের তিেটিস ব্রেক ব্িওয়ার ব্চষ্া করুি। ব্্খুি 
ব্সটি ব্কিি কাজ কটর! 

%  যা �রচিি প্রটয়াজি িটিা প্রটশ্নর উত্র ত্ি।

 ►িলুি: আিরা আিাট্র তিটিংটয়র ব্েটে এটস ব্পৌঁটছতছ। আজ আিরা প্রতি 
30 তিতিটে একটি 2 তিতিটের তিেটিস ব্রেক তিটল িা আপিাটক োইপ 2 
ডায়াটেটিস প্রতিটরাধ করটি অথো তেলতবিি করটি সাহায্য করটি পাটর ব্সই 
তিটয় আটলাচিা কটরতছ। আিরা কথা েললাি:

 ■ চুপ কটর েটস থাকা এেং োইপ 2 ডায়াটেটিটসর িটধ্য তলঙ্ক

 ■ তিেটিস ব্রেক ব্িওয়ার তকছু প্রতিেন্ধকিা এেং িা কাটিটয় ওঠার 
উপায়

এছািাও আিাট্র তিেটিস ব্রেক ব্িওয়ার সুটযাগ রটয়টছ।

 9আচলােিা �রুি: আিরা আজটক যা তিটয় কথা েটলতছ িা তিটয় 
আপিার ব্কাটিা প্রশ্ন আটছ তক?

 ►িলুি: পটরর োর আিরা আপিার কিদে পতরকল্পিা ও আপতি োসায় ব্যসে 
তজতিস ব্চষ্া কটরটছি ব্সই তেেটয় কথা েলে। এছািা আিরা __ সম্পটকদে  
আটলাচিা করে।

এই ব্সেটি আসার জি্য ধি্যো্। পটরর ব্সেটি আপিার অংেগ্রহণকারীর 
ব্িােেকু আিটি ভুলটেি িা।

শমটিং মলুতুশি �রা হচলা।
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আপিার হারদে  সসু্থ রাখুি

কসিচির মলূ শিষয়গুশল
যে সমস্ত য�োকেকের টোইপ 2 ডোয়োকেটিকসর ঝঁুকে রকয়কে তোকের হোকটটে র সমস্ো হওয়োর ঝঁুকেও রকয়কে। 
এই মকডউ�টি যেকে অংশগ্রহণেোরীরো তোকের হোটটে  কেভোকে সুস্থ রোখকত হয় তো সম্পকেটে  জোনকত পোরকে।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই যসশকনর যশকে, অংশগ্রহণেোরীরো এগুক�ো েরকত পোরকে:

 ► যেন হোটটে  সুস্থ রোখো জরুকর তো ে্োখ্ো েরকত 

 ► আপনোর হোটটে  কেভোকে সুস্থ রোখকেন তো ে্োখ্ো েরকত 

 ► কেভোকে আপনোর হোটটে কে ফ্োট যেকে েকূর রোখকেন তো ে্োখ্ো েরকত 
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আপনোর অংশগ্রহণেোরীর যনোটেেু

 � এই মকডউক�র জন্ অংশগ্রহণেোরীর কনকেটে কশেো (প্রকতটি অংশগ্রহণেোরী এেং আপনোর জন্ এেটি 
প্রকতক�কপ)

 � খোক� কফটকনস �গ, যেমন প্রকয়োজন

 � খোক� ফুড �গ, যেমন প্রকয়োজন

 � খোক� েমটে পকরেল্পনো, যেমন প্রকয়োজন

 � �োইফস্োই� যেোকের �গ

 � নোকমর ট্োগ, যেমন প্রকয়োজন

 � অংশগ্রহণেোরীকের ওজন মোপোর যকে� (সমস্ত যসশকনর জন্ এেই)

 � হোতঘকি েো ঘকি

 � যপন

ঐশছি�:

 � কলিপ েোটটে , ইকজ� েো যটপ এেং মোেটে োর েো যহোয়োইট যেোডটে , যহোয়োইট যেোডটে  মোেটে োর ও ইকরজোর
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যা �রচে হচি

4

এই কসিচির আচে:
 � এেটি কমটিং রুম সংরক্ষণ েরুন। কনকচিত েরুন যে এেটি ে্কতিগত স্থোন আকে যেখোকন আপকন 
অংশগ্রহণেোরীকেরকে ওজন েরকত পোকরন।

 � প্রকয়োজনীয় সরেরোহ জকিো েরুন।

 � �োইফস্োই� যেোে প্রকশক্ষকণর কনকেটে কশেো এেং এই মকডউক�র অংশগ্রহণেোরীর কনকেটে কশেোর পেটেোক�োেনো 
েরুন। উভয় পুঙ্োনপুুঙ্ভোকে েকুঝকেন তো কনকচিত েরুন।

 � তোিোতোকি যপৌঁেোন।

 � এমনভোকে যেয়োরগুক� রোখুন যেন মকন হয় আক�োেনো হকে, যেমন েতৃ্োেোর।

 � প্রকয়োজনীয় তে্ কলিপ েোটটে  েো যহোয়োইট যেোকডটে  ক�খুন (ঐকছিে)। যেখুন J 

প্রশেটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রহণেোরীকের অকভেোেন জোনোন।

 � অংশগ্রহণেোরীকের এেোকতে ওজন কনন।

 � আপনোর �োইফস্োই� যেোকের �কগ অংশগ্রহণেোরীকের যডটো যরেডটে  েরুন। 

 � অংশগ্রহণেোরীকের তোকের ওজন সম্বকধে অেকহত েরুন। অেেো, তোকের জন্ যসটি এেটি কস্কে যনোকট 
ক�কখ রোখুন। তোকেরকে তোকের ওকয়ট �কগ ক�কখ রোখকত ে�নু।

 � অংশগ্রহণেোরীকেরকে এই মকডউক�র অংশগ্রহণেোরীর কনকেটে কশেোর এেটি প্রকতক�কপ কেন।

 � অংশগ্রহণেোরীকেরকে খোক� কফটকনস �গ, ফুড �গ এেং েমটে পকরেল্পনো প্রকয়োজন অনসুোকর প্রেোন েরুন।

 � অংশগ্রহণেোরীকেরকে তোকের নোমট্োগ পূরণ েকর প্রকয়োজন অনসুোকর পকরধোন েরকত ে�নু।

 � অংশগ্রহণেোরীকের েসকত ে�নু। েখন অংশগ্রহণেোরীরো গ্রুকপর অন্কের জন্ অকপক্ষো েরকেন তখন 
তোকেরকে পৃষ্ো 2 এর “যসশকনর ম�ূ কেেয়গুক�” পেটেোক�োেনো েরকত ে�নু।

এই কসিচির পচর:
 � েত শীঘ্র সম্ভে, এই যসশকনর যনোট কনন। ক�কখ কনন কে কে ভু� হকয়কে আর যেোেোয় যেোেোয় উন্নকত েরো 
েরেোর। পরেততী যসশকনর আকগ আপনোকে েরকত হকে এমন যে যেোকনো েোজও ক�কখ রোখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শিষয়িস্তু:
কনম্নক�কখত কেেয়েস্তুটি 60 কমকনকটর জন্ কডজোইন েরো হকয়কে। অনগু্রহ েকর প্রকতটি যসশকন ওজন েরোর  
জন্ এেং অংশগ্রহণেোরীকের সকগে পরোমশটে েরোর জন্ অকতকরতি 10 কমকনট সময় কেন।

 � স্োগতম ও পেটেোক�োেনো .................................................পৃষ্ো 6 ......................... 10 কমকনট

 � উকদেশ্ ......................................................................পৃষ্ো 7 ........................... 2 কমকনট

 � কেেকয়র ম�ূ অংশ.......................................................পৃষ্ো 8 ........................... 5 কমকনট

 � আপনোর হোটটে  সুস্থ রোখুন ...............................................পৃষ্ো 9 ......................... 13 কমকনট

 � আপনোর হোটটে  ফ্োট মতুি রোখুন ......................................পৃষ্ো 10 ....................... 20 কমকনট

 � সোফক�্র পকরেল্পনো ...................................................পৃষ্ো 11 ......................... 5 কমকনট

 � সোরোংশ ও সমোকতি .......................................................পৃষ্ো 12 ......................... 5 কমকনট



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: আপিার হারদে  সুস্থ রাখুি 6

লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিার স্ােেম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশির)

 ►িলুি: সে�কে আেোরও স্োগতম! এটি হ� Prevent T2, CDC এর 
�োইফস্োই� পকরেতটে কনর েমটেসূকের __ কমটিং।

আজ আমরো, আপনোর হোটটে  সুস্থ রোখোর কেেকয় েেো ে�কত েক�কে।

আমোকের শুরু েরোর আকগ আসুন আমরো আকগ কে আক�োেনো েকরকে�োম 
যসই কেেকয় এেটু েেো েক�। আপনোর যেোকনো প্রশ্ন েোেক� আকম তোর উত্র 
যেওয়োর যেষ্ো েরে।

%  যা �রচিি আকগর যসশন সংকক্ষকপ ে�নু।

 9আচলােিা �রুি: আকগ আমরো েো কনকয় আক�োেনো েকরকে�োম যসই 
কনকয় েোকরো কে যেোকনো প্রশ্ন আকে?

 ►িলুি: আসুন আকগ আপকন যে েমটে পকরেল্পনো েকরকেক�ন যসই অনসুোকর 
কেভোকে েোজ হকয়কে তো সম্পকেটে  আক�োেনো েকর। 

 9 আচলােিা �রুি: কে কে ভোক�োভোকে হকয়কে? কে কে ভোক�োভোকে হয়কন? 

 ►িলুি: আমরো আজকে েো কনকয় েেো েক�কে তো কনকয় আপনোর যেোকনো প্রশ্ন 
আকে কে।

 9 আচলােিা �রুি: কে কে ভোক�োভোকে হকয়কে? কে কে ভোক�োভোকে হয়কন?
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ক�াচের জচি্য কিার উচদেি্য
(2 শমশির)

 ►িলুি: যেকহতু আপনোর টোইপ 2 ডোয়োকেটিকসর ঝঁুকে আকে, আপনোর  
হোটটে  ও ধমনীর সমস্ো হওয়োর সম্ভোেনো যেকশ। অতএে, আপনোর হোটটে  সুস্থ 
রোখো জরুকর। আজ আমরো, এই কনকয় আক�োেনো েরে:

 ■ যেন হোটটে  সুস্থ রোখো জরুকর

 ■আপনোর হোটটে  কেভোকে সুস্থ রোখকেন

 ■ কেভোকে আপনোর হোটটে  ফ্োটমতুি রোখকেন

অেকশকে, আপকন এেটি নতুন েমটে পকরেল্পনো েরকেন।

7
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ক�াচের জচি্য কিার শিষচয়র মলূ অংি
(5 শমশির)

হোটটে  েো ধমনীর সমস্োগুক� হ�:

 ■ েকুে ে্োেো (অ্োকজিনো) 

 ■ যজোকর যজোকর শ্োস যনওয়ো 

 ■ কেডকনর সমস্ো 

 ■আপনোর পোকয়র ধমনী সঙু্কেত 
েো অেরুদ্ধ হওয়ো 

 ■অসোিতো 

 ■ যেৌন সমস্োে�ী 

 ■আেকমিে মতুৃ্ 

 ■ পুরু হোকটটে র যপশী 

 ■ েকৃষ্ হোরোকনো

অংশগ্রহণেোরীরো শোরীকরেভোকে 
তৎপর েোেকত এেং েীঘটেকেন 
েোঁেকত ও সুস্থ জীেকনর জন্ 
তোরো হোটটে  সুস্থ রোখকত েোইকত 
পোকরন। কেেু জকনর হোকটটে র 
সমস্োর পোকরেোকরে ইকতহোস 
েোেকত পোকর। 

 ►িলুি: আপনোর হোটটে  খুেই েমৎেোর। প্রকতটি স্পন্দকনর সোকে সোকে এটি 
অকসিকজন সমদৃ্ধ রতি আপনোর শরীকরর প্রকতটি যেোকে পোঠোয়। যে নো�ীর 
মোধ্কম রতি েোয় তোকে ধমনী েক�।

েখন আপনোর হোটটে  েো ধমনীর মকধ্ যেোকনো সমস্ো হয় তখন আপনোর 
স্োকস্থ্র কেেকয় এটি েি সমস্ো। 

 9আচলােিা �রুি: আপনোর হোটটে  েো ধমনীকত কে কে সমস্ো হকত পোকর?

 ► শজজ্াসা �রুি: েকে আপনোর মকস্তককের সকগে সংেুতি ধমনী অেরুদ্ধ হকয় 
েোয় তোহক� কে হয়?

উত্তর: আপনোর যট্োে হকত পোকর।

 ► শজজ্াসা �রুি: েকে আপনোর হোকটটে র সকগে সংেুতি ধমনী অেরুদ্ধ হকয় 
েোয় তোহক� কে হয়?

উত্তর: আপনোর হোটটে  অ্োটোে হকত পোকর।

 9আচলােিা �রুি: আপনোর হোটটে  সুস্থ রোখকত আপকন কে েরকত েোন?
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ক�াচের জচি্য কিার আপিার হারদে  সসু্থ রাখুি  
(13 শমশির)

অংশগ্রহণেোরীরো ইকতমকধ্ই 
এগুক� েরকত পোকরন:

 ■ শোরীকরেভোকে তৎপর েোেো 

 ■ সুস্থ ওজকন যপৌঁেেোর এেং 
যসখোকন েোেোর যেষ্ো েরো 

 ■ উচ্চ ফোইেোর, পোকন/জ�, 
কভটোকমন, খকনজ পেোেটে এেং 
যপ্রোটিন সমদৃ্ধ খোেোর খোওয়ো 

 ■েম ে্ো�কর ও ফ্োটেুতি খোেোর 
খোওয়ো 

 ■ েোপ কনয়ন্ত্রণ েরো 

অংশগ্রহণেোরীরো যসোকডয়োম েম 
খোওয়ো েো মে্পোন েরো েমোকনো 
শুরু েরকত পোকরন। এেোিোও 
তোরো ধূমপোন েধে েরোর ইছিো 
প্রেোশ েরকত পোকরন।

কেভোকে ধূমপোন েধে েরকেন 
তো সম্পকেটে  আকরো জোনকত, 
“প্রস্তুত যহোন, মনকস্থর েরুন, 
যেকি কেন!”

 ►িলুি: যেন হোটটে  সুস্থ রোখো প্রকয়োজন তো আমরো আক�োেনো েকরকে। এখন 
আমরো আপনোর হোটটে  কেভোকে সুস্থ রোখকেন যসই সম্পকেটে  আক�োেনো েরে।

অনগু্রহ েকর এই মকডউক�র কেক�পকরের 3 নং পৃষ্োর “আপনোর হোটটে  সুস্থ রোখোর 
উপোয়গুক�” যেখুন।

%  যা �রচিি আপনোর হোটটে  সুস্থ রোখোর জন্ প্রকতকেন কে েরকত হকে তো 
আক�োেনো েরোর জন্ কেক�পরেটি ে্েহোর েরুন। এেোিোও আপনোর স্োস্থ্ 
পকরকেেো প্রেোনেোরীকে কে কজজ্োসো েরকেন এেং আপনোর হোকটটে র অেস্থোর 
পরীক্ষো েরোকনোর কেেকয় আক�োেনো েরে। ননু (যসোকডয়োম) আপনোর রতিেোপ 
েোকিকয় কেকত পোকর তো ে্োখ্ো েরুন। 

 ►িলুি: আপকন যেখকত পোকছিন যে টোইপ 2 ডোয়োকেটিস প্রকতকরোধ েরকত 
কেেু কেেয় আপকন ইকতমকধ্ই েকরকেন েো আপনোর স্োকস্থ্র পকক্ষ ভোক�ো। 

 9আচলােিা �রুি: টোইপ 2 ডোয়োকেটিস প্রকতকরোধ েরকত আপকন যেোন 
যেোন কজকনসগুক� ইকতমকধ্ই েকরকেন?

এেং আপনোর হোটটে  সুস্থ রোখকত আপকন যেোন যেোন কজকনস আপকন শুরু  
েরকত েোন?
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ক�াচের জচি্য কিার আপিার হারদে  ফ্যার মকু্ত রাখুি  
(20 শমশির)

 ►িলুি: আমরো েক�কে যে উচ্চ ফ্োটেুতি খোেোর খোওয়ো সীকমত েরো  
খুে েরেোকর, কেকশে েকর অস্োস্থ্ের ফ্োটেুতি খোেোর। আসুন ফ্োট কে  
ও যসটি কেভোকে আমোকের শরীকর খোরোপ প্রভোে যফক� তো সম্পকেটে  আক�োেনো 
েরো েোে। 

আমোকের প্রকত্কের আমোকের খোেোকর কেেু পকরমোণ ফ্োকটর প্রকয়োজন হয়। 
এটি আমোকের শকতি যজোগোয় এেং কভটোকমন শুকে কনকত সোহোে্ েকর। এটি 
আমোকের েকৃদ্ধ ঘটোকত এেং সুস্থ েোেকত সোহোে্ েকর।

এেই সমকয় ফ্োকট প্রেুর পকরমোকণ ে্ো�কর েোকে। আসক�, অন্ খোেোকরর 
তু�নোয় অকনে যেশী ে্ো�কর েোকে। তোই সুস্থ ওজকন যপৌঁেোকত েো তো েজোয় 
রোখকত আপনোকে ফ্োটেুতি খোেোর খোওয়ো েমোকত েোইকেন। 

এেোিোও, কেেু ফ্োট আপনোর হোটটে  ও ধমনীর জন্ ভোক�ো। অন্গুক�ো আপনোর 
হোটটে  ও ধমনীর জন্ ভোক�ো নয়।

অনগু্রহ েকর 4 ও 5 নং পৃষ্োর “ফ্োট সম্পকেটে  তে্” যেখুন। আসুন কেকভন্ন 
ধকমটের ফ্োট সম্পকেটে  যজকন যনওয়ো েোে।

%  যা �রচিি অস্োস্থ্ের এেং স্োস্থ্ের ফ্োট সম্পকেটে  আক�োেনো েরকত 
কেক�পরেটি ে্েহোর েরুন। 

 ►িলুি: আমরো কেকভন্ন ধকর ফ্োট সম্পকেটে  আক�োেনো েকরকে। আসুন এেোর 
কেভোকে স্োস্থ্ের উপোকয় রোন্নো েরো েোয় যসই সম্পকেটে  েেো ে�ো েোে। 
অনগু্রহ েকর 6 নং পৃষ্োর “ফ্োট সম্বকধে সে কেেু” যেখুন।

%  যা �রচিি অস্োস্থ্ের ফ্োটেুতি খোেোর এিোেোর এেং রোন্নো েরোর 
সময় স্োস্থ্ের ফ্োট সীকমত রোখোর উপোয়গুক� সম্পকেটে  আক�োেনো েরকত 
কেক�পরেটি ে্েহোর েকরকেন।

 9আচলােিা �রুি: স্োস্থ্ের উপোকয় রোন্নো েরোর অন্োন্ উপোয়গুক� 
কে কে?
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ক�াচের জচি্য কিার সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশির)

 ►িলুি: অনগু্রহ েকর আপনোর েমটে পকরেল্পনোর জোনটেো� যেখুন। পকরর 
েকয়ে কমকনট এেটি নতুন েমটে পকরেল্পনো েকর যেকখ। 

আমোকের আকগর যসশন যেকে কে েোজ েরক�ো এেং যেোনটি েরক�ো নো তো 
মকন রোখকত হকে। এমন যেোন পকরেতটে ন আকে কে েো আপকন েরকত েোন?

এেোিোও স্োস্থ্ের খোেোর যেনো ও আপনোর হোটটে  সুস্থ রোখো সম্পকেটে  আমরো েো 
আক�োেনো েকরকে তো মোেোয় রোখকেন।

পকরেল্পনো েরোর সময় মকন রোখুন যে তো পো�ন েরকত হকে:

 ■ েোস্তেধমতী

 ■ সম্পোেনকেোগ্

 ■ কনকেটেষ্

 ■ নমনীয়

মকন রোখকেন আেরকণর কেেগুক�র উপর যেকশ েকর �ক্ষ্ রোখকত হকে। এেং 
আনকন্দ েোেকত যেষ্ো েরুন! 

%  যা �রচিি অংশগ্রহণেোরীকেরকে তোকের েমটে পকরেল্পনো েরোর জন্ 
েকয়ে কমকনট কেন।
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ক�াচের জচি্য কিার সারাংি ও সমাশতি
(5 শমশির)

েোসোয় যেসে কজকনস যেষ্ো েরকেন: 

 ■ফ্োট সম্বকধে সে কেেু

 ■েমটে পকরেল্পনো

 ►িলুি: এখন ও আমোকের পরেততী যসশকনর মকধ্ আকম আপনোকে 6 নং 
পৃষ্োর “ফ্োট সম্পকেটে  সে কেেু” সমূ্পণটে েরোকত েোই। কনকজর ধোরণোগুক� 
ক�খুন যসই ে�োকম যেখোকন েক�কে “অন্োন্ কেতেো” আপকন যেসে আইকডয়ো 
যেষ্ো েকরকেন যসগুক�কত টিে কেন।

%  যা �রচিি প্রকয়োজন মকতো প্রকশ্নর উত্র কেন।

 ►িলুি: আমরো আমোকের কমটিংকয়র যশকে একস যপৌঁকেকে। আজ আমরো, 
আপনোর হোটটে  সুস্থ রোখোর কেেকয় েেো েক�কে। আমরো েো আক�োেনো েকরকে:

 ■ যেন হোটটে  সুস্থ রোখো জরুকর

 ■আপনোর হোটটে  কেভোকে সুস্থ রোখকেন

 ■ কেভোকে আপনোর হোটটে  ফ্োটমতুি রোখকেন

 9আচলােিা �রুি: আমরো আজকে েো কনকয় েেো েক�কে তো কনকয় 
আপনোর যেোকনো প্রশ্ন আকে কে?

 ►িলুি: পকরর েোর আমরো আপনোর েমটে পকরেল্পনো ও আপকন েোসোয় যেসে 
কজকনস যেষ্ো েকরকেন যসই কেেকয় েেো ে�ে। এেোিো আমরো __ সম্পকেটে  
আক�োেনো েরে।

এই যসশকন আসোর জন্ ধন্েোে। পকরর যসশকন আপনোর অংশগ্রহণেোরীর 
যনোটেেু আনকত ভু�কেন নো।

শমটিং মলুেুশি �রা হচলা।
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Prevent T2 এর জি্য ক�িা�াটা ও রান্া �রুি

কেিচির মলূ শিষয়গুশল
স্বাস্থ্যকর জিজিসপত্র ককিবাকবাটবা ও রবান্বা করলে তবা টবাইপ 2 ডবায়বালেটিস প্রজতলরবাধ করলত অথেবা জেেজবিত 
করলত সবাহবাযথ্য করলত পবালর। এই মজডউেটি অংশগ্রহণকবারীলের স্বাস্থ্যকর খবােবার জকিলত ও রবান্বা করলত 
কশখবায়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই কসশলির কশলে, অংশগ্রহণকবারীরবা এগুলেবা করলত পবারলে:

 ► স্বাস্থ্যকর খবােবার শিবাক্ত করবা

 ► জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােথ্য জকিলে তবা েথ্যবাখথ্যবা করবা

 ► জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােথ্য রবান্বা করলে তবা েথ্যবাখথ্যবা করবা
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আপিবার অংশগ্রহণকবারীর কিবাটেকু

 � এই মজডউলের িিথ্য অংশগ্রহণকবারীর জিলেদে জশকবা (প্রজতটি অংশগ্রহণকবারী এেং আপিবার িিথ্য একটি 
প্রজতজেজপ)

 � খবাজে জিটলিস েগ, কযমি প্রলয়বািি

 � খবাজে িুড েগ, কযমি প্রলয়বািি

 � খবাজে কমদে পজরকল্পিবা, কযমি প্রলয়বািি

 � েবাইিস্বাইে ককবালের েগ

 � িবালমর টথ্যবাগ, কযমি প্রলয়বািি

 � অংশগ্রহণকবারীলের ওিি মবাপবার ককেে (সমস্ত কসশলির িিথ্য একই)

 � হবাতঘজি েবা ঘজি

 � কপি

ঐশছি�:

 � জলিপ েবাটদে , ইলিে েবা কটপ এেং মবাকদে বার েবা কহবায়বাইট কেবাডদে , কহবায়বাইট কেবাডদে  মবাকদে বার ও ইলরিবার

 � স্ািীয় মশু্র ক্া�াি কেচ� কেচলর প্রোরপত্র

 � “Make It Fast, Make It Good (দ্রুত �রুি, ভাচলা �রুি)” শভশিও:  
https://www.youtube.com/watch?v=rB5TUlo2p_A

 � “Budget-Stretching Healthy Meals (িাচজচট কুচলাচিা স্াস্্য�র আহার)” শভশিও:  
https://www.youtube.com/watch?v=ixl3-kg59xU

 � শভশিও ক্খার জি্য ইন্ারচিট েংচ�াগেহ কপ্রাচজক্টর 
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�া �রচত হচি

4

এই কেিচির আচগ:
 � একটি জমটিং রুম সংরক্ষণ করুি। জিজচিত করুি কয একটি েথ্যজক্তগত স্বাি আলে কযখবালি আপজি 
অংশগ্রহণকবারীলেরলক ওিি করলত পবালরি।

 � প্রলয়বািিীয় সরেরবাহ িলিবা করুি।

 � েবাইিস্বাইে ককবাে প্রজশক্ষলণর জিলেদে জশকবা এেং এই মজডউলের অংশগ্রহণকবারীর জিলেদে জশকবার পযদেবালেবােিবা 
করুি। উভয় পুঙ্বািপুুঙ্ভবালে েলুেলেি তবা জিজচিত করুি।

 � তবািবাতবাজি কপৌঁেবাি।

 � এমিভবালে কেয়বারগুজে রবাখুি কযি মলি হয় আলেবােিবা হলে, কযমি েতৃ্বাকবার।

 � প্রলয়বািিীয় তথথ্য জলিপ েবাটদে  েবা কহবায়বাইট কেবালডদে  জেখুি (ঐজছিক)। কেখুি J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:
 � অংশগ্রহণকবারীলের অজভেবােি িবািবাি।

 � অংশগ্রহণকবারীলের একবালতে ওিি জিি।

 � আপিবার েবাইিস্বাইে ককবালের েলগ অংশগ্রহণকবারীলের কডটবা করকডদে  করুি। 

 � অংশগ্রহণকবারীলের তবালের ওিি সবিলধে অেজহত করুি। অথেবা, তবালের িিথ্য কসটি একটি জস্জক কিবালট 
জেলখ রবাখুি। তবালেরলক তবালের ওলয়ট েলগ জেলখ রবাখলত েেিু।

 � অংশগ্রহণকবারীলেরলক এই মজডউলের অংশগ্রহণকবারীর জিলেদে জশকবার একটি প্রজতজেজপ জেি।

 � অংশগ্রহণকবারীলেরলক খবাজে জিটলিস েগ, িুড েগ এেং কমদে পজরকল্পিবা প্রলয়বািি অিসুবালর প্রেবাি 
করুি।

 � অংশগ্রহণকবারীলেরলক তবালের িবামটথ্যবাগ পূরণ কলর প্রলয়বািি অিসুবালর পজরধবাি করলত েেিু।

 � অংশগ্রহণকবারীলের েসলত েেিু। যখি অংশগ্রহণকবারীরবা গ্রুলপর অিথ্যলের িিথ্য অলপক্ষবা করলেি তখি 
তবালেরলক পৃষ্বা 2 এর “কসশলির মেূ জেেয়গুজে” পযদেবালেবােিবা করলত েেিু।

এই কেিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভে, এই কসশলির কিবাট জিি। জেলখ জিি জক জক ভুে হলয়লে আর ককবাথবায় ককবাথবায় উন্জত করবা 
েরকবার। পরেততী কসশলির আলগ আপিবালক করলত হলে এমি কয ককবালিবা কবািও জেলখ রবাখুি।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শিষয়িস্তু:
জিম্নজেজখত জেেয়েস্তুটি 60 জমজিলটর িিথ্য জডিবাইি করবা হলয়লে। অিগু্রহ কলর প্রজতটি কসশলি ওিি করবার িিথ্য  
এেং অংশগ্রহণকবারীলের সলগে পরবামশদে করবার িিথ্য অজতজরক্ত প্রবায়ই 10 জমজিলটর অিমুজত জেি।

 � স্বাগতম ও পযদেবালেবােিবা .................................................পৃষ্বা 6 ........................ 10 জমজিট

 � উলদেশথ্য ......................................................................পৃষ্বা 7 .......................... 2 জমজিট

 � স্বাস্থ্যকর খবােথ্য: পযদেবালেবােিবা ..........................................পৃষ্বা 7 .......................... 8 জমজিট

 � জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােবার জকিলত হয় .............................পৃষ্বা 9 ........................ 15 জমজিট

 � জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােবার রবান্বা করলত হয় ......................পৃষ্বা 10 ...................... 15 জমজিট

 � সবািলেথ্যর পজরকল্পিবা ...................................................পৃষ্বা 13 ........................ 5 জমজিট

 � সবারবাংশ ও সমবাজতি .......................................................পৃষ্বা 14 ........................ 5 জমজিট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্াগতম ও প�দোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: সকেলক আেবারও স্বাগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এর 
েবাইিস্বাইে পজরেতদে লির কমদেসূজের __ জমটিং।

আি, আমরবা স্বাস্থ্যকর ককিবাকবাটবা ও রবান্বা জিলয় আলেবােিবা করলত েলেজে।

আমবালের শুরু করবার আলগ আসুি আমরবা আলগ জক আলেবােিবা কলরজেেবাম 
কসই জেেলয় একটু কথবা েজে। আপিবার ককবালিবা প্রশ্ন থবাকলে আজম তবার উত্র 
কেওয়বার কেষ্বা করে।

%  �া �রচিি আলগর কসশি সংলক্ষলপ েেিু।

 9আচলােিা �রুি: আলগ আমরবা যবা জিলয় আলেবােিবা কলরজেেবাম কসই 
জিলয় কবালরবা জক ককবালিবা প্রশ্ন আলে?

 ►িলুি: আসুি আলগ আপজি কয কমদে পজরকল্পিবা কলরজেলেি কসই অিসুবালর 
জকভবালে কবাি হলয়লে তবা সম্পলকদে  আলেবােিবা কজর। 

 9 আচলােিা �রুি: জক জক ভবালেবাভবালে হলয়লে? জক জক ভবালেবাভবালে হয়জি? 

 ►িলুি: আমরবা আিলক যবা জিলয় কথবা েলেজে তবা জিলয় আপিবার ককবালিবা প্রশ্ন 
আলে জক।

 9 আচলােিা �রুি: জক জক ভবালেবাভবালে হলয়লে? জক জক ভবালেবাভবালে হয়জি?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►িলুি: স্বাস্থ্যকর জিজিসপত্র ককিবাকবাটবা করলে তবা আপিবালক টবাইপ 2 
ডবায়বালেটিস প্রজতলরবাধ করলত অথেবা জেেজবিত করলত সবাহবাযথ্য করলত পবালর। 
আি আমরবা, এই জিলয় আলেবােিবা করে:

 ■ স্বাস্থ্যকর খবােথ্য

 ■ জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােথ্য জকিলেি

 ■ জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােথ্য রবান্বা করলেি 

অেলশলে, আপজি একটি িতুি কমদে পজরকল্পিবা করলেি।

স্াস্্য�র খা্্য: এ�টি প�দোচলােিা
(8 শমশিট)

 ►িলুি: স্বাস্থ্যকর ককিবাকবাটবা ও রবান্বা করলত কগলে আপিবালক িবািলত হলে কয 
ককবাি জিজিসগুজে স্বাস্থ্যকর। আসুি েটিেজে পযদেবালেবােিবা করবা যবাক।

 ► শজজ্াো �রুি: আপিবার ককবাি জিজিসগুজে েবােবা উজেত?

উত্তর: এমি জিজিস কেলে জিি কযগুজে: 

 ■কথ্যবােজরর, িথ্যবাট, জেজি কম

 ■িবাইেবার ও পবাজিলত/িলে ভরপুর

 ■ জভটবাজমি জমিবালরে ও কপ্রবাটিলি ভরপুর

7
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ক�াচের জচি্য কিাট স্াস্্য�র খা্্য: এ�টি প�দোচলােিা

স্বাস্থ্যকর খবাওয়বােবাওয়বা সম্পলকদে  
আলরবা িবািলত, পিলত কপলরি 
কসই জেজেপত্রটি যবা Prevent T2 
এর িিথ্য ভবালেবাভবালে খবাি 
মজডউলেগুজেলত পবাওয়বা যবালে|

 ► শজজ্াো �রুি: এেং ককবাি জিজিসগুজে আপিবার সীজমত করবা উজেত?

উত্তর: এমি জিজিসগুজে কমবাি কযগুজে:

 ■কথ্যবােজরর, িথ্যবাট, জেজি কেশী

 ■িবাইেবার ও পবাজি/িে কম

 ■ জভটবাজমি জমিবালরে ও কপ্রবাটিি কম

 ►িলুি: এেবার আসুি পযদেবালেবােিবা করবা যবাক কয একটি স্বাস্থ্যকর কলেট 
জকরকম কেখলত েবাগলে। 

 ► শজজ্াো �রুি: ককবাি খবােথ্যলগবাষ্ী আপিবার কলেলটর অলধদেক িলুি থবালক?

উত্তর: স্বােদে হীি সব্ী

 ► শজজ্াো �রুি: ককবাি খবােথ্যলগবাষ্ী আপিবার কলেলটর এক েতুথদেবাংশ িলুি 
থবালক?

উত্তর: শসথ্য এেং স্বােদে  িবাতীয় খবােথ্য

 ► শজজ্াো �রুি: এেং ককবাি খবােথ্যলগবাষ্ী আপিবার কলেলটর অেজশষ্ 
জসজকভবাগ িলুি থবালক?

উত্তর: কপ্রবাটিি খবােবার 

 ►িলুি: মলি রবাখলেি আপজি এগুজেও কখলত পবালরি:

 ■ খুে স্ল্প পজরমবাণ েগু্ধিবাত খবােবার

 ■ খুে স্ল্প পজরমবাণ িে

 ■ এমি পবািীয় যবালত কথ্যবােজর কিই েবা খুে কম



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া:  
Prevent T2 এর জি্য ক�িা�াটা ও রান্া �রুি

9

ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি স্াস্্য�র খা্্য শ�িচিি
(15 শমশিট)

আপিবার ককিবাকবাটবা করবার  
আলগ টবাকবা ও সময় েবাঁেবালিবার 
উপবায়গুজে হে:

 ■ কসে সম্পলকদে  কিলি রবাখুি।

 ■কুপি কিবাগবাি করুি। 

 ■ করজসজপ খুলঁি কের করুি।

 ■ খবােবার ও িে খবােবালরর 
পজরকল্পিবা করুি।

 ■আপিবার রবান্বাঘর কেখুি।

 ■ েবািবালরর একটি তবাজেকবা কলর 
কিি।

 ■ স্বাস্থ্যকর িেখবােবার খবাি।

এই কবািটি ঐজছিক।

 ►িলুি: এখি যখি আমরবা স্বাস্থ্যক খবােবার পযদেবালেবােিবা কলরই কিলেজে, 
তবাহলে জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােবারলকিবাকবাটবা করলত হয় তবা জিলয় আলেবােিবা 
করে। আসুি একটি উেবাহরণ কেখবা যবাক। অিগু্রহ কলর এই মজডউলের 
জেজেপলত্রর 3 িং পৃষ্বার “কিজরর কবাজহিী” কেখুি।

%  �া �রচিি কবাজহিীটি পিুি (েবা ককবাি কস্ছিবালসেকলক পিলত েেিু)।

 ►িলুি: আপজিও প্রেুর সময় েবা টবাকবা পয়সবা খরে িবা কলরই স্বাস্থ্যকর 
খবােবার জকিলত পবালরি। আপিবার ককিবাকবাটবার পরবামলশদের কসরবা েবাভ ওঠবালত, 
মজুের কেবাকবালি যবাওয়বার অলিক আলগ কথলকই পজরকল্পিবা করবাটবা ভবালেবা 
ধবারণবা।

 9আচলােিা �রুি: সময় ও টবাকবা েবাঁেবালত আপজি ককিবার আলগ জক জক 
পেলক্ষপ জিলত পবালরি?

  1 �া�দে�লাপ: কসলের প্রেবারপত্র েথ্যেহবার করুি

%  �া �রচিি স্বািীয় মজুের কেবাকবাি কথলক কসলের প্রেবারপত্র জেতরণ 
করুি। অংশগ্রহণকবারীলেরলক কসে কেওয়বা স্বাস্থ্যকর জিজিসগুজেলত কগবাে  
েবাগ জেলত েেিু।

 9 আচলােিা �রুি: আপজি ককবাি জিজিসগুজেলত কগবাে েবাগ জেলেি? ককি?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি স্াস্্য�র খা্্য শ�িচিি  

আপজি যখি ককিবাকবাটবা করলেি 
তখি সময় ও টবাকবা েবাঁেবালিবার 
উপবায়:

 ■ একলকর সেলথলক কম েবাম 
কেখুি।

 ■ িুড কেলেে েথ্যেহবার করুি।

 ■আপিবার তবাজেকবাটি কমলি েেিু।

 ■িথ্যবাজমজে পথ্যবাক কেলে জিি।

 ■ পূেদে-প্রস্তুত কভবািি এজিলয় যবাি।

 ■ কসলে জিজিস জকিিু।

 ►িলুি: ঠিক আলে। ধরবা যবাক আপজি আপিবার ককিবাকবাটবার সিলরর িিথ্য 
প্রস্তুত হলয়লেি। আপজি আপিবার ককিবার তবাজেকবা ও কুপি জিলয় কেবাকবালি 
কগলেি।

 9আচলােিা �রুি: আপিবার ককিবাকবাটবা করবার সময় টবাকবা ও সময় 
েবাঁেবালিবার কলয়কটি উপবায় জক জক?

শ�ভাচি স্াস্্য�র খা্্য রান্া �রচিি
(15 শমশিট)

যখি আপজি রবান্বা কলরি তখি 
সময় েবাঁেবালিবার উপবালয়র মলধথ্য 
অতেভুদে ক্ত রলয়লে:

 ■আপিবার রবান্বা করবার সবালথ  
সবালথই পজরষ্বার করলত থবাকুি। 

 ■অলিক পজরমবালণ রবান্বা করুি। 

 ■আলগ কথলক িে েবা সব্ীগুজে 
ককলট রবাখুি। 

 ■ একটি ধীর কুকবার েথ্যেহবার 
করুি। 

 ■ উদ্তৃ্ েথ্যেহবার করুি।

 ►িলুি: জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােবার জকিলত হয় তবা জিলয় আমরবা আলেবােিবা 
কলরজে। এেবার আসুি জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােবার রবান্বা করলত হয় তবা জিলয় 
আলেবােিবা করবা যবাক।

আপজি প্রেুর সময় খরে িবা কলরও আপিবার উপলভবাগথ্য স্বাস্থ্যকর খবােবার রবান্বা 
করলত পবালরি।

 9আচলােিা �রুি: যখি আপজি স্বাস্থ্যকর রবান্বা করলেি তখি  
সময় েবাঁেবালিবার কলয়কটি উপবায় জক জক?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি স্াস্্য�র খািার রান্া �রচত হয়  

আপজি উপলভবাগ করলত পবালরি 
এমিভবালে স্বাস্থ্যকর খবােবার রবান্বা 
করবার পদ্ধজতর মলধথ্য অতেভুদে ক্ত 
রলয়লে:

 ■আপিবার জপ্রয় পেটি পবাল্বাি।  

 ■ ভবালেবা মবালির জিজিস কেলে জিি। 

 ■ সব্ীেবা মবাংস জগ্রে েবা করবাস্ 
করুি। 

 ■ স্বাস্থ্যকর রবান্বার পদ্ধজত জশখুি। 

 ■ িতুি রবান্বার শশেী ও উপকরণ 
জেলয় রবান্বা করবার কেষ্বা কুি।

কম িথ্যবাট জেলয় রবান্বা করবার 
কলয়কটি উপবায় হে:

 ■ স্বাস্থ্যকর কুজকং ক্রে জেলয় 
পথ্যবািগুজেলক কেলক কেওয়বা। 

 ■ পবাজি/িে অথেবা স্লক অল্প  
আঁলে কিবাটবালিবা। 

 ■ ধূমবাজয়ত েবা মবাইল্বাওলয়ভ। 

 ■ িিজস্ক েবাসি েথ্যেহবার করবা।

 9আচলােিা �রুি: এেং স্বাস্থ্যকর খবােবার শতজর করবার কলয়কটি এমি 
উপবায় জক জক যবা আপজি উপলভবাগ কলরি?

কম িথ্যবাট জেলয় রবান্বা করবার কলয়কটি উপবায় জক জক?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি স্াস্্য�র খািার রান্া �রচত হয়

এই কবািটি ঐজছিক।

এই কবািটি ঐজছিক।

  1 �া�দে�লাপ: জভজডও কেখুি

%  �া �রচিি “Make It Fast, Make It Good”(2:20 জমজিট) এেং/েবা 
“Budget-Stretching Healthy Meals” (1:56 জমজিট) কেখবাি। সংলক্ষলপ 
আলেবােিবা করুি। েবা অংশগ্রহণকবারীলেরলক জেঙ্কগুজে জেলয় জেি যবালত তবাঁরবা 
জভজডওটি ঘলরই কেখলত পবালরি।

  1 �া�দে�লাপ: এেবাকবা ভ্রমণ

%  �া �রচিি কসশলির সমলয়র েবাইলর একটি জিল্ড জরিলপ যবাি। েলের  
সবালথ স্বাস্থ্যকর ককিবাকবাটবা ও রবান্বার েেদে বা করুি। এমিজক আপজি একটি  
রবান্বা কলরও কেখবালত পবালরি!
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ক�াচের জচি্য কিাট োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►িলুি: অিগু্রহ কলর আপিবার কমদে পজরকল্পিবার িবািদেবাে কেখুি। পলরর 
কলয়ক জমজিট একটি িতুি কমদে পজরকল্পিবা কলর কেজখ। 

আমবালের আলগর কসশি কথলক জক কবাি করলেবা এেং ককবািটি করলেবা িবা তবা 
মলি রবাখলত হলে। এমি ককবাি পজরেতদে ি আলে জক যবা আপজি করলত েবাি?

স্বাস্থ্যকর খবােবার ককিবা ও রবান্বা করবা সম্পলকদে  আমরবা যবা আলেবােিবা কলরজে তবা 
মবাথবায় রবাখলেি।

পজরকল্পিবা করবার সময় মলি রবাখুি কয তবা পবােি করলত হলে:

 ■ েবাস্তেধমতী

 ■ সম্পবােিলযবাগথ্য

 ■ জিজেদেষ্

 ■ িমিীয়

মলি রবাখলেি আেরলণর জেকগুজের উপর কেজশ কলর েক্ষথ্য রবাখলত হলে। এেং 
আিলদে থবাকলত কেষ্বা করুি! 

%  �া �রচিি অংশগ্রহণকবারীলেরলক তবালের কমদে পজরকল্পিবা করবার িিথ্য 
কলয়ক জমজিট জেি।
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ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশতি
(5 শমশিট) 

েবাসবায় কযসে জিজিস কেষ্বা করলেি:

 ■আমবার আহবার ও িেখবােবার

 ■আমবার ককিবাকবাটবার তবাজেকবা

 ■ ককিবাকবাটবা ও রবান্বা

 ■কমদে পজরকল্পিবা

 ►িলুি: অিগু্রহ কলর পৃষ্বা 6 ও 7-এ “আমবার আহবার ও িেখবােবার” খবােবার 
কেখুি। এখি ও আমবালের পলরর কসশলির মলধথ্য, এক সতিবালহর স্বাস্থ্যকর আহবার 
ও িেখবােবালরর পজরকল্পিবা করলত এই প্রেবারপত্রটি েথ্যেহবার করুি। ধবারণবার 
িিথ্য আপজি পৃষ্বা 4 এেং 5 এ “কিজরর আহবার ও িেখবােবার” েথ্যেহবার করলত 
পবালরি।

এেবািবাও আজম 9 িং পৃষ্বার “আমবার ককিবাকবাটবার তবাজেকবা” আপিবালক সমূ্পণদে 
করবালত েবাই। আপিবার পজরকজল্পত খবােবার ও িেখবােবালরর িিথ্য আপিবার যবা 
যবা েরকবার তবার একটি তবাজেকবা কলর জিি। আপজি ধবারণবার িিথ্য পৃষ্বা 8 এ 
“কিজরর ককিবাকবাটবার তবাজেকবাটি” েথ্যেহবার করলত পবালরি।

তবারপর ককিবাকবাটবা করবার িিথ্য আপিবার ককিবাকবাটবা তবাজেকবাটি েথ্যেহবার 
করুি। আপজি ধবারণবার িিথ্য পৃষ্বা 10 ও 11-কত থবাকবা “স্বাস্থ্যকর ককিবাকবাটবার 
পরবামশদে” েথ্যেহবার করলত পবালরি। 

কশলে, আপিবার পজরকল্পিবা মবাজিক খবােবার ও িেখবােবারগুজে রবান্বা করুি। 
আপজি ধবারণবার িিথ্য পৃষ্বা 12 কথলক 14-কত থবাকবা “স্বাস্থ্যকর রবান্বার পরবামশদে” 
েথ্যেহবার করলত পবালরি।

%  �া �রচিি প্রলয়বািি মলতবা প্রলশ্নর উত্র জেি।
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ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশতি

 ►িলুি: আমরবা আমবালের জমটিংলয়র কশলে এলস কপৌঁলেজে। স্বাস্থ্যকর 
জিজিসপত্র ককিবাকবাটবা করলে তবা আপিবালক জকভবালে টবাইপ 2 ডবায়বালেটিস 
প্রজতলরবাধ করলত অথেবা জেেজবিত করলত সবাহবাযথ্য করলত পবালর তবা সম্পলকদে  
আি আমরবা আলেবােিবা কলরজে। আমরবা কথবা েেেবাম:

 ■ স্বাস্থ্যকর খবােথ্য

 ■ জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােথ্য জকিলেি

 ■ জকভবালে স্বাস্থ্যকর খবােথ্য রবান্বা করলেি

 9আচলােিা �রুি: আমরবা আিলক যবা জিলয় কথবা েলেজে তবা জিলয় 
আপিবার ককবালিবা প্রশ্ন আলে জক?

 ►িলুি: পলরর েবার আমরবা আপিবার কমদে পজরকল্পিবা ও আপজি েবাসবায় 
কযসে জিজিস কেষ্বা কলরলেি কসই জেেলয় কথবা েেে। এেবািবা আমরবা __ 
সম্পলকদে  আলেবােিবা করে।

এই কসশলি আসবার িিথ্য ধিথ্যেবাে। পলরর কসশলি আপিবার অংশগ্রহণকবারীর 
কিবাটেকু আিলত ভুেলেি িবা।

শমটিং মলুতুশি �রা হচলা।
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সসু্থতার জি্য সময় কের �রুি

কসিচির মলূ শেষয়গুশল
প্রত্যেক সপ্তাতে অন্ত্ঃ 150 মিমিট কতে সিয় খুতঁে নিওয়তা কঠিি। মিটতিতসে েিযে সিয় মকভতাতে েতাে 
কেত্ েয় ্তা অংশগ্রেণকতােীেতা এই িমিউল নেতক েতািত্ পতােতেি।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই নসশতিে নশতে, অংশগ্রেণকতােীেতা এগুতলতা কেত্ পতােতে:

 ► শতােীমেকভতাতে ্ৎপে েতাকতাে মকছু সুমেধতা শিতাক্ত কেত্

 ► মিটতিতসে চযেতাতলঞ্জগুমল শিতাক্ত কেত্ 

 ► মকভতাতে মিটতিতসে েিযে সিয় নেে কেত্ েতে ্তা েযেতাখযেতা কেত্ 
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচে:
 � আপিতাে অংশগ্রেণকতােীে নিতাটেকু

 � এই িমিউতলে েিযে অংশগ্রেণকতােীে মিত দ্ে মশকতা (প্রম্টি অংশগ্রেণকতােী এেং আপিতাে েিযে একটি 
প্রম্মলমপ)

 � খতামল মিটতিস লগ, নেিি প্রতয়তােি

 � খতামল িুি লগ, নেিি প্রতয়তােি

 � খতামল কিদে পমেকল্পিতা, নেিি প্রতয়তােি

 � লতাইিস্তাইল নকতাতচে লগ

 � িতাতিে টযেতাগ, নেিি প্রতয়তােি

 � অংশগ্রেণকতােীত্ে ওেি িতাপতাে নকেল (সিস্ত নসশতিে েিযে একই)

 � েতা্ঘমি েতা ঘমি

 � নপি

ঐশছি�:

 � মলিপ চতাটদে , ইতেল েতা নটপ এেং িতাকদে তাে েতা নেতায়তাইট নেতািদে , নেতায়তাইট নেতািদে  িতাকদে তাে ও ইতেেতাে

 � শফটচিস অ্যাপ ও ট্্যা�ার
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যা �রচত হচে

4

এই কসিচির আচে:
 � একটি মিটিং রুি সংেক্ষণ করুি। মিমচি্ করুি নে একটি েযেমক্তগ্ স্তাি আতছ নেখতাতি আপমি 
অংশগ্রেণকতােীত্েতক ওেি কেত্ পতাতেি।

 � প্রতয়তােিীয় সেেেতাে েতিতা করুি।

 � লতাইিস্তাইল নকতাচ প্রমশক্ষতণে মিত দ্ে মশকতা এেং এই িমিউতলে অংশগ্রেণকতােীে মিত দ্ে মশকতাে পেদেতাতলতাচিতা 
করুি। উভয় পুঙ্তািপুুঙ্ভতাতে েতুেতছি ্তা মিমচি্ করুি।

 � ্তািতা্তামি নপৌঁছতাি।

 � এিিভতাতে নচয়তােগুমল েতাখুি নেি িতি েয় আতলতাচিতা েতে, নেিি েতৃ্তাকতাে।

 � প্রতয়তােিীয় ্েযে মলিপ চতাটদে  েতা নেতায়তাইট নেতাতিদে  মলখুি (ঐমছিক)। ন্খুি J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রেণকতােীত্ে অমভেতা্ি েতািতাি।

 � অংশগ্রেণকতােীত্ে একতাতন্ত ওেি মিি।

 � আপিতাে লতাইিস্তাইল নকতাতচে লতগ অংশগ্রেণকতােীত্ে নিটতা নেকিদে  করুি। 

 � অংশগ্রেণকতােীত্ে ্তাত্ে ওেি সম্বতধে অেমে্ করুি। অেেতা, ্তাত্ে েিযে নসটি একটি মস্মক নিতাতট 
মলতখ েতাখুি। ্তাত্েতক ্তাত্ে ওতয়ট লতগ মলতখ েতাখত্ েলিু।

 � অংশগ্রেণকতােীত্েতক এই িমিউতলে অংশগ্রেণকতােীে মিত দ্ে মশকতাে একটি প্রম্মলমপ ম্ি।

 � অংশগ্রেণকতােীত্েতক খতামল মিটতিস লগ, িুি লগ এেং কিদে পমেকল্পিতা প্রতয়তােি অিসুতাতে প্র্তাি 
করুি।

 � অংশগ্রেণকতােীত্েতক ্তাত্ে িতািটযেতাগ পূেণ কতে প্রতয়তােি অিসুতাতে পমেধতাি কেত্ েলিু।

 � অংশগ্রেণকতােীত্ে েসত্ েলিু। েখি অংশগ্রেণকতােীেতা গ্রুতপে অিযেত্ে েিযে অতপক্ষতা কেতছি ্খি 
্তাত্েতক পৃষ্তা 2 এে “নসশতিে িলূ মেেয়গুমল” পেদেতাতলতাচিতা কেত্ েলিু।

এই কসিচির পচর:
 � ে্ শীঘ্র সম্ভে, এই নসশতিে নিতাট মিি। মলতখ মিি মক মক ভুল েতয়তছ আে নকতােতায় নকতােতায় উন্নম্ কেতা 
্েকতাে। পেে্তী নসশতিে আতগ আপিতাতক কেত্ েতে এিি নে নকতাতিতা কতােও মলতখ েতাখুি।
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মশিউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শেষয়েস্তু:
মিম্নমলমখ্ মেেয়েস্তুটি 60 মিমিতটে েিযে মিেতাইি কেতা েতয়তছ। অিগু্রে কতে প্রম্টি নসশতি ওেি কেতাে  
েিযে এেং অংশগ্রেণকতােীত্ে সতগে পেতািশদে কেতাে েিযে অম্মেক্ত প্রতায়ই 10 মিমিতটে অিিুম্ ম্ি।

 � স্তাগ্ি ও পেদেতাতলতাচিতা ................................................. পৃষ্তা 6 ........................ 10 মিমিট

 � উতদেশযে ...................................................................... পৃষ্তা 7 .......................... 2 মিমিট

 � শতােীমেকভতাতে ্ৎপে েতাকতাে সুমেধতা: 
একটি পেদেতাতলতাচিতা ....................................................... পৃষ্তা 7 ........................ 10 মিমিট

 � মিটতিতসে চযেতাতলঞ্জ ...................................................... পৃষ্তা 8 ........................ 10 মিমিট

 � মকভতাতে মিটতিতসে েিযে সিয় খুেঁত্ েয় ...................... পৃষ্তা 8 ........................ 18 মিমিট

 � সতািতলযেে পমেকল্পিতা ................................................... পৃষ্তা 11 ........................ 5 মিমিট

 � সতােতাংশ ও সিতামপ্ ....................................................... পৃষ্তা 12 ........................ 5 মিমিট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►েলুি: সকলতক আেতােও স্তাগ্ি! এটি েল Prevent T2, CDC এে 
লতাইিস্তাইল পমেে দ্ে তিে কিদেসূমচে __ মিটিং।

আে আিেতা মিটতিতসে েিযে সিয় নেে কেতাে মেেতয় কেতা েলত্ চতলমছ।

আিতাত্ে শুরু কেতাে আতগ আসুি আিেতা আতগ মক আতলতাচিতা কতেমছলতাি 
নসই মেেতয় একটু কেতা েমল। আপিতাে নকতাতিতা প্রশ্ন েতাকতল আমি ্তাে উত্ে 
ন্ওয়তাে নচষ্তা কেে।

%  যা �রচেি আতগে নসশি সংতক্ষতপ েলিু।

 9আচলােিা �রুি: আতগ আিেতা েতা মিতয় আতলতাচিতা কতেমছলতাি নসই 
মিতয় কতাতেতা মক নকতাতিতা প্রশ্ন আতছ?

 ►েলুি: আসুি আতগ আপমি নে কিদে পমেকল্পিতা কতেমছতলি নসই অিসুতাতে 
মকভতাতে কতাে েতয়তছ ্তা সম্পতকদে  আতলতাচিতা কমে। 

 9 আচলােিা �রুি: মক মক ভতাতলতাভতাতে েতয়তছ? মক মক ভতাতলতাভতাতে েয়মি? 

 ►েলুি: আিেতা আেতক েতা মিতয় কেতা েতলমছ ্তা মিতয় আপিতাে নকতাতিতা প্রশ্ন 
আতছ মক।

 9 আচলােিা �রুি: মক মক ভতাতলতাভতাতে েতয়তছ? মক মক ভতাতলতাভতাতে েয়মি?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►েলুি: প্রত্যেক সপ্তাতে অন্ত্ঃ 150 মিমিট কতে সিয় খুতঁে নিওয়তা 
সিসযেতােিক েত্ পতাতে। আে আিেতা, এই মিতয় আতলতাচিতা কেে:

 ■ শতােীমেকভতাতে ্ৎপে েতাকতাে মকছু উপকতামে্তা

 ■ শতােীমেক ্ৎপে্তাে সিয় নেে কেতাে প্রম্েধেক্তা

 ■ মকভতাতে শতােীমেক কসেত্ে েিযে সিয় নেে কেত্ েতে

অেতশতে, আপমি একটি ি্ুি কিদে পমেকল্পিতা কেতেি।

িারীশর�ভাচে তৎপর হওয়া সশুেধা: এ�টি পযদোচলােিা
(10 শমশিট) 

শতােীমেকভতাতে ্ৎপে েওয়তাে 
সুমেধতাগুমল েল:

 ■ ভতাতলতা ঘুি ও নিেতাে 

 ■ উন্ন্ ভতােসতািযে এেং িিিীয়্তা 

 ■কি েক্তচতাপ ও নকতাতলতস্েল 

 ■ েতাটদে  অযেতাটতাক এেং নট্তাক 
েওয়তাে সম্ভতােিতা কতি েতায় 

 ■ িতািমসক চতাতপে িতাত্তা কতি েতায় 

 ■আতেতা শমক্ত 

 ■ নপশী শক্ত েতয় েতায় 

 ►েলুি: শতােীমেকভতাতে ্ৎপে েওয়তাে সুমেধতাগুমল দ্রু্ পেদেতাতলতাচিতা কেতাে 
িতাধযেতি শুরু কেতা েতাক।

সমরিয় েতাকতল ্তা ্টুি উপতাতয় টতাইপ 2 িতায়তাতেটিতসে েঁুমক কিতাত্ পতাতে।

 ► শজজ্াসা �রুি: কতাতেতা মক িতি আতছ ্তােতা মক মছতলি?

উত্তর: শতােীমেকভতাতে ্ৎপে েতাকতা আপিতাতক সেতায়্তা কেত্ পতাতে:

 ■ ওেি কিতাতিতা

 ■ ব্তাি সুগতাে কিতাতিতা।

 ►েলুি: ্তাই সমরিয় েতাকতল ্তা টতাইপ 2 িতায়তাতেটিতসে েঁুমক কিতাত্ পতাতে। 

 9আচলােিা �রুি: শতােীমেকভতাতে ্ৎপে েতাকতাে অিযেতািযে সুমেধতাগুমল 
মক মক? 

7
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ক�াচের জচি্য কিাট শফটচিচসর ে্যাচলঞ্জ
(10 শমশিট)

 ►েলুি: আপমি েতাতিি নে এই কিদেসূমচে লক্ষযে েল প্রম্ সপ্তাতে িতােতামে 
গম্ত্ েতা ্তাে নেশী গম্ত্ আপিতাতক অন্ত্ 150 মিমিতটে কতােদেকলতাতপ 
মিেুক্ত েতাখতা। েতা 2½ ঘন্তাে সিতাি।

 ► শজজ্াসা �রুি: আপমি িতােতামে গম্ত্ সমরিয় মকিতা ্তা েতািতাে 
সেতেতক ভতাতলতা উপতায় মক?

উত্তর: টক নটস্ ম্ি। এে িতাতি েল এই নে আপমি েযেতায়তাি কেতাে সিয় 
কেতা েলত্ পতাতেি মকন্তু গতাি কেত্ পতােতেি িতা।

 ►েলুি: এই শতােীমেক সক্ষি্তাে লতক্ষযে নপৌঁছতিতাে েিযে সিয় নেে কেতা শক্ত 
েত্ পতাতে। আসুি একটি উ্তােেণ ন্খতা েতাক। অিগু্রে কতে এই িমিউতলে 
মেমলপতত্ে 3 িং পৃষ্তাে “িতাতকদে ে কতামেিী” ন্খুি।

%  যা �রচেি কতামেিীে প্রেি ম্িটি অিতুছি্ পিুি (অেেতা নকতাতিতা 
নস্ছিতাতসেীতক পিত্ েলিু)।

 9আচলােিা �রুি: আপিতাত্ে মক খেে? সপ্তাতে আপিতাে পতক্ষ  
150 মিমিট কতােদেকলতাতপে সতগে েুক্ত েতাকতাে নক্ষতত্ েতাধতাগুমল মক মক েত্ পতাতে?

শ�ভাচে শফটচিচসর জি্য সময় খঁুজচত হয়
(18 শমশিট)

নেতকতাতিতা সিতয় মিটতিতসে 
উপতায়:

 ■ নসটিে সিয় সতামেতয় মিি। 

 ■আপিতাে কিদেসূমচত্ অ্লে্ল 
করুি। 

 ■ একটি মিটতিস অযেতাপ েতা 
ট্যেতাকতাে েযেেেতাে করুি। 

 ►েলুি: আপিতাে মিটতিতসে লতক্ষযে নপৌঁছতাত্ সিয় নখতাঁেতাে নক্ষতত্ চযেতাতলতঞ্জে 
মেেতয় আিেতা আতলতাচিতা কতেমছ। এখি আপিতাে প্র্যেমেক েীেতি মিটতিতসে 
লক্ষযে পূেতণ মকছু উপতাতয়ে েিযে িতােতা খতাটতাি।

 9আচলােিা �রুি: নেতকতাতিতা সিতয় মিটতিতসে উপতায়গুমল মক মক?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচে শফটচিচসর জি্য সময় কের �রচত হচে

েখি আপমি এম্ক এম্ক েতাতছিি 
্খিও েতাত্ মিটতিতসে সিয় 
নেে কেত্ পতাতেি ্তাে 
উপতায়গুমল েল:

 ■ একটি স্প আতগ েতাস নেতক 
নিতি পরুি।

 ■ ্তূে আপিতাে গতামি পতাকদে  করুি 

 ■ েতাঁটুি েতা সতাইতকল চিুি।

েখি আপমি টিমভ ন্খতছি ্খি 
শতােীমেক কসেৎ কেতা:

 ■ িতাচুি।

 ■ ওেি ন্তালতা। 

 ■ এক েতায়গতায় ্তাঁমিতয় িতাচদে  
করুি। 

কতাে নশে কেতেি ্খি, শতােীমেক 
কসেৎ এে েিযে: 

 ■আপিতাে লতিে শুকতিতা পতা্তা 
েতিতা করুি 

 ■আপিতাে নিতে েতাঁট ম্ি

 ■আপিতাে কুকুেতক েতাঁটতাত্ মিতয় 
েতাতছিি

%  যা �রচেি আপিতাে ইছিতা েতল মিটতিস অযেতাপ ও ট্যেতাকতাে নশয়তাে করুি।

 9আচলােিা �রুি: েখি আপমি এম্ক ওম্ক েতাতছিি ্খিও েতাত্ 
শতােীমেক কসেত্ে সিয় নেে কেত্ পতাতেি ্তাে উপতায়গুমল মক মক?

েখি আপমি টিমভ ন্খতছি ্খিও েতাত্ শতােীমেক কসেত্ে সিয় নেে 
কেত্ পতাতেি ্তাে উপতায়গুমল মক মক? 

েখি আপমি মকছু কেতছি ্খিও েতাত্ শতােীমেক কসেত্ে সিয় নেে 
কেত্ পতাতেি ্তাে উপতায়গুমল মক মক?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচে শফটচিচসর জি্য সময় কের �রচত হচে

েখি আপমি সতািতামেক্তায় েুক্ত 
্খি শতােীমেক কসেৎ কেতাে 
উপতায়:

 ■ একটি পতায়চতামে ্তল নেতাগ ম্ি। 

 ■ একটি মিটতিস ক্তাতস নেতাগ্তাি 
করুি। 

 ■ িতাচদে  কেতা, েতাঁটতা, মসমঁি ভতাগেতাে 
নকতাি েধুেে সতাতে নিতাতি কেতা 
েলিু।

 ■ পমেেতাতেে নকতাি স্সযে েতা েধুেে 
সতাতে েতাঁটুি 

কিদেস্তল শতােীমেক কসেৎ এে 
উপতায়: 

 ■কতাছতাকতামছ নকতাি মেতি নেতাগ 
ম্ি। 

 ■ লতাঞ্চ নরেতকে সিয় একটু 
েতাঁটতােতাঁটি করুি। 

 ■কতাতেে েতায়গতাত্ নকতাি 
শতা্েীমেক কসেত্ে কিদেসূমচত্ 
অংশগ্রেণ করুি।

 ■আপমি নিতাতি কেতা েলতাে সিয় 
পতায়চতামে করুি েতা িতাচদে  করুি।

েখি আপমি সতািতামেক্তায় েুক্ত ্খিও েতাত্ শতােীমেক কসেত্ে সিয় নেে 
কেত্ পতাতেি ্তাে উপতায়গুমল মক মক?

কতাতেে েতায়গতায় শতােীমেক কসেৎ (েম্ আপিতাে নকতাি নিতকে েতস কতাে েয়) 
কেতাে উপতায়গুমল মক মক?
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►েলুি: অিগু্রে কতে আপিতাে কিদে পমেকল্পিতাে েতািদেতাল ন্খুি। পতেে 
কতয়ক মিমিট একটি ি্ুি কিদে পমেকল্পিতা কতে ন্মখ।

আিতাত্ে আতগে নসশি নেতক মক কতাে কেতলতা এেং নকতািটি কেতলতা িতা ্তা 
িতি েতাখত্ েতে। এিি নকতাি পমেে দ্ে ি আতছ মক েতা আপমি কেত্ চতাি?

এছতািতাও মিটতিতসে েিযে সিয় নেে কেতা সম্পতকদে  আিেতা েতা আতলতাচিতা 
কতেমছ ্তা িতােতায় েতাখতেি।

পমেকল্পিতা কেতাে সিয় িতি েতাখুি নে ্তা পতালি কেত্ েতে:

 ■ েতাস্তেধিতী

 ■ সম্পতা্িতেতাগযে

 ■ মিম দ্েষ্

 ■ িিিীয়

িতি েতাখতেি আচেতণে ম্কগুমলে উপে নেমশ কতে লক্ষযে েতাখত্ েতে। এেং 
আিতদে েতাকত্ নচষ্তা করুি! 

%  যা �রচেি অংশগ্রেণকতােীত্েতক ্তাত্ে কিদে পমেকল্পিতা কেতাে েিযে 
কতয়ক মিমিট ম্ি।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি
(5 শমশিট)

েতাসতায় নেসে মেমিস নচষ্তা কেতেি: 

 ■ িতাতকদে ে কতামেিী

 ■ শতােীমেক কসেৎ অন্তভুদে ক্ত  
কেতাে পেতািশদে

 ■কিদে পমেকল্পিতা

 ►েলুি: অিগু্রে কতে 3 িং পৃষ্তাে “িতাতকদে ে কতামেিী” ন্ েতাি। এখি ও 
পেে্তী নসশতিে িতধযে সপ্তাতে আপিতাে পতক্ষ 150 মিমিট কতােদেকলতাতপে সতগে 
েুক্ত েতাকতাে নক্ষতত্ েতাধতাগুমল সম্পতকদে  অিগু্রে কতে মলখুি।

এছতািতাও আমি 4 ও 7 িং পৃষ্তাে “শতােীমেক কসেৎ অন্তভুদে ক্ত কেতাে পেতািশদে” 
আপিতাতক সমূ্পণদে কেতাত্ চতাই। আপমি নে নে পেতািশদেগুমলে নচষ্তা কেতেি 
নসগুমলে প্রম্টিতক টিক েতাখুি। নশে পৃষ্তায়, আপমি আপিতাে মিটতিতসে 
লতক্ষযেে েিযে মকভতাতে সিয় নেে কেতেি ্তা মলখুি। 

%  যা �রচেি প্রতয়তােি িত্তা প্রতশ্নে উত্ে ম্ি।

 ►েলুি: আিেতা আিতাত্ে মিটিংতয়ে নশতে এতস নপৌঁতছমছ। আে, আিেতা 
মিটতিতসে কিি েতাধতা সম্পতকদে  অতলতাচিতা কতেমছ। আিেতা কেতা েললতাি:

 ■ শতােীমেকভতাতে ্ৎপে েতাকতাে মকছু উপকতামে্তা

 ■ শতােীমেক ্ৎপে্তাে সিয় নেে কেতাে প্রম্েধেক্তা

 ■ মকভতাতে শতােীমেক কসেত্ে েিযে সিয় নেে কেত্ েতে

 9আচলােিা �রুি: আিেতা আেতক েতা মিতয় কেতা েতলমছ ্তা মিতয় 
আপিতাে নকতাতিতা প্রশ্ন আতছ মক?

 ►েলুি: পতেে েতাে আিেতা আপিতাে কিদে পমেকল্পিতা ও আপমি েতাসতায় নেসে 
মেমিস নচষ্তা কতেতছি নসই মেেতয় কেতা েলে। এছতািতা আিেতা __ সম্পতকদে  
আতলতাচিতা কেে।

এই নসশতি আসতাে েিযে ধিযেেতা্। পতেে নসশতি আপিতাে অংশগ্রেণকতােীে 
নিতাটেকু আিত্ ভুলতেি িতা।

শমটিং মলুতুশে �রা হচলা।
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পরদোপ্ত পশরমাচি ঘমুাি

কেিচির মলূ শিষয়গুশল
পর্যাপ্ত পরিমযানে ঘুমযানে তযা আপেযানে টযাইপ 2 ডযায়যানেটিস প্ররতনিযাধ েিনত অথেযা রেেরবিত েিনত সযাহযার্য 
েিনত পযানি। এই মরডউে শেখযায় রেভযানে পর্যাপ্ত পরিমযানে ঘুমযানেযাি শষেনরে প্ররতেন্ধেতযাগুনেযা শমযােযানেেযা 
েিনত হয়।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই শসেনেি শেনে, অংেগ্রহণেযািীিযা এগুনেযা েিনত পযািনে:

 ► শেে ঘুম জরুরি তযা ে্যযাখ্যযা েিনত 

 ► রনথষ্ট ঘুনমযােযাি রেছু প্ররতেন্ধেতযা এেং তযা সযামেযােযাি রেছু উপযায় েেযাক্ত েিনত
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আপেযাি অংেগ্রহণেযািীি শেযাটেেু

 � এই মরডউনেি জে্য অংেগ্রহণেযািীি রেন্্রেেযা (প্ররতটি অংেগ্রহণেযািী এেং আপেযাি জে্য এেটি 
প্ররতরেরপ)

 � খযারে রিটনেস েগ, শরমে প্রনয়যাজে

 � খযারে িুড েগ, শরমে প্রনয়যাজে

 � খযারে েম ্পরিেল্পেযা, শরমে প্রনয়যাজে

 � েযাইিস্যাইে শেযানেি েগ

 � েযানমি ট্যযাগ, শরমে প্রনয়যাজে

 � অংেগ্রহণেযািীন্ি ওজে মযাপযাি শকেে (সমস্ত শসেনেি জে্য এেই)

 � হযাতঘরি েযা ঘরি

 � শপে

ঐশছি�:

 � রলিপ েযাট্, ইনজে েযা শটপ এেং মযাে্যাি েযা শহযায়যাইট শেযাড্, শহযায়যাইট শেযাড্ মযাে্যাি ও ইনিজযাি
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রা �রচে হচি
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এই কেিচির আচে:
 � এেটি রমটিং রুম সংিষেণ েরুে। রেরচিত েরুে শর এেটি ে্যরক্তগত স্যাে আনছ শরখযানে আপরে 
অংেগ্রহণেযািীন্িনে ওজে েিনত পযানিে।

 � প্রনয়যাজেীয় সিেিযাহ জনিযা েরুে।

 � েযাইিস্যাইে শেযাে প্ররেষেনণি রেন্্রেেযা এেং এই মরডউনেি অংেগ্রহণেযািীি রেন্্রেেযাি পর্যানেযােেযা 
েরুে। উভয় পুঙ্যােপুুঙ্ভযানে েনুেনছে তযা রেরচিত েরুে।

 � তযািযাতযারি শপৌঁছযাে।

 � এমেভযানে শেয়যািগুরে িযাখুে শরে মনে হয় আনেযােেযা হনে, শরমে েতৃ্যােযাি।

 � প্রনয়যাজেীয় তথ্য রলিপ েযাট্ েযা শহযায়যাইট শেযানড্ রেখুে (ঐরছিে)। শ্খুে J 

প্রশেটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:
 � অংেগ্রহণেযািীন্ি অরভেযা্ে জযােযাে।

 � অংেগ্রহণেযািীন্ি এেযানতে ওজে রেে।

 � আপেযাি েযাইিস্যাইে শেযানেি েনগ অংেগ্রহণেযািীন্ি শডটযা শিেড্ েরুে। 

 � অংেগ্রহণেযািীন্ি তযান্ি ওজে সবিনন্ধ অেরহত েরুে। অথেযা, তযান্ি জে্য শসটি এেটি রস্রে শেযানট 
রেনখ িযাখুে। তযান্িনে তযান্ি ওনয়ট েনগ রেনখ িযাখনত েেেু।

 � অংেগ্রহণেযািীন্িনে এই মরডউনেি অংেগ্রহণেযািীি রেন্্রেেযাি এেটি প্ররতরেরপ র্ে।

 � অংেগ্রহণেযািীন্িনে খযারে রিটনেস েগ, িুড েগ এেং েম ্পরিেল্পেযা প্রনয়যাজে অেসুযানি প্র্যাে েরুে।

 � অংেগ্রহণেযািীন্িনে তযান্ি েযামট্যযাগ পূিণ েনি প্রনয়যাজে অেসুযানি পরিধযাে েিনত েেেু।

 � অংেগ্রহণেযািীন্ি েসনত েেেু। রখে অংেগ্রহণেযািীিযা গ্রুনপি অে্যন্ি জে্য অনপষেযা েিনছে তখে 
তযান্িনে পৃষ্যা 2 এি “শসেনেি মেূ রেেয়গুরে” পর্যানেযােেযা েিনত েেেু।

এই কেিচির পচর:
 � রত েীঘ্র সম্ভে, এই শসেনেি শেযাট রেে। রেনখ রেে রে রে ভুে হনয়নছ আি শেযাথযায় শেযাথযায় উন্নরত েিযা 
্িেযাি। পিেততী শসেনেি আনগ আপেযানে েিনত হনে এমে শর শেযানেযা েযাজও রেনখ িযাখুে।
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মশিউচলর রূপচরখা
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কেিচির শিষয়িস্তু:
রেম্নরেরখত রেেয়েস্তুটি 60 রমরেনটি জে্য রডজযাইে েিযা হনয়নছ। অেগু্রহ েনি প্ররতটি শসেনে ওজে শেয়যা  
জে্য এেং অংেগ্রহণেযািীন্ি সনগে পিযামে্ েিযাি জে্য অরতরিক্ত প্রযায় 10 রমরেনটি অেমুরত র্ে।

 � স্যাগতম ও পর্যানেযােেযা ................................................. পৃষ্যা 6 ........................ 10 রমরেট

 � উনদেে্য ...................................................................... পৃষ্যা 7 .......................... 2 রমরেট

 � শেে ঘুম জরুরি ......................................................... পৃষ্যা 7 ........................ 10 রমরেট

 � রেভযানে ে্যযানেঞ্জ সযামেযানত হয় ...................................... পৃষ্যা 8 ........................ 28 রমরেট

 � সযািনে্যি পরিেল্পেযা ................................................... পৃষ্যা 11 ........................ 5 রমরেট

 � সযািযাংে ও সমযারপ্ত ....................................................... পৃষ্যা 12 ........................ 5 রমরেট



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: যচেষ্ট পশরমাচি ঘুমাি 6

লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােেম ও পরদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: সেেনে আেযািও স্যাগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এি 
েযাইিস্যাইে পরিেত্নেি েমসূ্রেি __ রমটিং।

আজ আমিযা পর্যাপ্ত ঘুমযানেযা সম্পনে্ আনেযােেযা েিনত েনেরছ।

আমযান্ি শুরু েিযাি আনগ আসুে আমিযা আনগ রে আনেযােেযা েনিরছেযাম 
শসই রেেনয় এেটু েথযা েরে। আপেযাি শেযানেযা প্রশ্ন থযােনে আরম তযাি উত্ি 
শ্ওয়যাি শেষ্টযা েিে।

%  রা �রচিি আনগি শসেে সংনষেনপ েেেু।

 9আচলােিা �রুি: আনগ আমিযা রযা রেনয় আনেযােেযা েনিরছেযাম শসই 
রেনয় েযানিযা রে শেযানেযা প্রশ্ন আনছ?

 ►িলুি: আসুে আনগ আপরে শর েম ্পরিেল্পেযা েনিরছনেে শসই অেসুযানি 
রেভযানে েযাজ হনয়নছ তযা সম্পনে্ আনেযােেযা েরি। 

 9 আচলােিা �রুি: রে রে ভযানেযাভযানে হনয়নছ? রে রে ভযানেযাভযানে হয়রে? 

 ►িলুি: আসুে আপরে েযারিনত অে্যযাে্য রযা রযা েনিনছে তযা শেমে হনয়নছ 
তযা রেনয় আনেযােেযা েরি।

 9 আচলােিা �রুি: রে রে ভযানেযাভযানে হনয়নছ? রে রে ভযানেযাভযানে হয়রে?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►িলুি: রনথষ্ট পরিমযানে ঘুমযানে তযা আপেযানে সযাহযার্য েিনত পযানি টযাইপ 2 
ডযায়যানেটিস প্ররতনিযাধ েিনত অথেযা রেেরবিত েিনত। আজ আমিযা, এই রেনয় 
আনেযােেযা েিে:

 ■ শেে ঘুম জরুরি

 ■ রনথষ্ট ঘুনমযােযাি রেছু প্ররতেন্ধেতযা এেং তযা সযামেযােযাি রেছু উপযায়

অেনেনে, আপরে এেটি েতুে েম ্পরিেল্পেযা েিনেে।

ক�ি ঘমু জরুশর  
(10 শমশিট) 

 ►িলুি: শেে ঘুম জরুরি তযা সম্পনে্ েনে শুরু েিযা রযাে। রর্ আপরে 
রনথষ্ট পরিমযানণ েযা ঘুমযাে তযাহনে তযাহনে আপেযাি এগুরে হওয়যাি সম্ভযােেযা 
থযানে:

 ■ সযািযার্ে ঢুেনেে 

 ■অসুস্ হনেে

 ■উচ্চ িক্তেযাপ হনে

 ■ রেতেযা েিযা, মনেযানরযাগ শ্ওয়যা এেং শেযানেযা রেছু েিযাি শষেনরে সমস্যযা হনে

 ■ গযারিি ওপি রেয়ন্ত্রণ থযােনে েযা

 ■ রেেণ্ন েযাগনে

 ■ কিশি খাচিি

 ■উচ্চ রক্তোপ হচি

 ■ওজি িাড়চি

7
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ক�াচের জচি্য কিাট ক�ি ঘমু জরুশর  

টযাইপ 2 ডযায়যানেটিস সম্পনে্ আনিযা 
জযােনত, T2 সবিনন্ধ আনিযা মরডউে 
সম্পনে্ আনিযা এি সনগে থযােযা 
রেরেপরেগুরে শ্খুে।

 ► শজজ্াো �রুি: আপরে আনিযা শেেী খযাওয়যা, উচ্চ ব্যাড সুগযাি থযােযা ও 
ওজে েযািযা সম্পনে্ রে জযানেে?

উত্তর: এগুরেি েযািনণ আপেযাি টযাইপ 2 ডযায়যানেটিস হওয়যাি সম্ভযােেযা 
শেনি রযানে।

 ►িলুি: গনেেণযায় শ্খযা শগনছ শর রর্ আপেযাি পর্যাপ্ত ঘুম েযা হয় তযাহনে 
ইেসুরেে ঠিে মনতযা েযাজ েনি েযা। আপেযাি েিীনি ি্যযাট জযাতীয় খযা্্য ঠিে 
মনতযা প্রররিয়যােিণ হয় েযা। আপেযাি মরস্তষ্ক েেুনত পযানি েযা আপরে পর্যাপ্ত 
খযােযাি শখনয়নছে রেেযা।

শ�ভাচি ে্যাচলঞ্জ োমলাচে হয়
(28 শমশিট)

 ►িলুি: আমিযা আনেযােেযা েনিরছ শেে ঘুনমি প্রনয়যাজে। রনথষ্ট ঘুমযােযাি 
রেছু প্ররতেন্ধেতযা এেং তযা সযামেযােযাি রেছু উপযায় সম্পনে্ এখে আনেযােেযা 
েিযা রযাে।

আমযান্ি ভযানেযাি জে্য শেেীি প্রযাপ্তেয়নকেি িযানরে অতেত 7 ঘন্যা ঘুনমি 
প্রনয়যাজে আনছ। আমযান্ি মনধ্য রেছু মযােেুই শতমে ঘুমযাে। আমিযা  
24/7 সমযানজ েসেযাস েরি। প্ররত 4 জে আনমরিেযানেি মনধ্য 1 জে 
আনমরিেযাে েনেনছ শর শস পর্যাপ্ত ঘুমযায় েযা।

টযাইপ 2 ডযায়যানেটিস আনছ এমে শেযানেন্ি মনধ্য শসটি আনিযা শেেী। 
ডযায়যানেটিস আনছ এমে প্ররত 4 জে আনমরিেযানেি মনধ্য 2 জে আনমরিেযাে 
েনেনছ শর তযািযা পর্যাপ্ত ঘুমযায় েযা। 

আসুে এেটি উ্যাহিণ শ্খযা রযাে। অেগু্রহ েনি এই মরডউনেি রেরেপনরেি 3 
েং পৃষ্যাি “শজরেি েযারহেী” শ্খুে।

%  রা �রচিি েযারহেীটি পিুে (েযা শেযাে শস্ছিযানসেেনে পিনত েেেু)। 

 9আচলােিা �রুি: আপেযান্ি রে খেি? আপেযান্ি মনধ্য েত জে 
িযানত 7 ঘন্যাি েম ঘুমযাে?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি ে্যাচলঞ্জগুশল োমলাচিি  

ে্যযানেঞ্জ ও তযা েযাটিনয় ওঠযাি 
উপযায়গুরে হে:

আশম �াজ�মদে কিষ �রার 
জি্য অচি�ক্ষণ কজচে থাশ�। 

 ■ পরিেযাি এেং েনু্ধন্ি েেেু 
আপেযাি সযাহযার্য েিনত। 

আশম অে্যন্ত েরম িা ঠান্া 
অিভুি �রশি। 

 ■আেহযাওয়যা অেরুযায়ী শপযােযাে 
পরুে। 

আপিার ির্যােগেী অশথির িা 
ক�ালাহলমখুর। 

 ■আপেযাি সগেীনে েেেু পযাে 
রিনি েযা শপনটি উপি শুনত। 

িড্ড কিশি িব্দ। 

 ■ পযাখযা েেযাে। 

িড্ড কিশি আচলা। 

 ■ এেটি ঘুনমি মনুখযাে পিুে।

আশম েৃষ্ােদে । 

 ■ এেটু পযারে/জে খযাে শেযােযাি 
অতেত ্ইু ঘন্যা আনগ। 

আশম িাথরুচম রাওয়ার জি্য 
িার িার উঠচে থাশ�। 

 ■ে্যযারিে এেং অ্যযােনেযাহে 
এরিনয় েেেু। 

 ►িলুি: আসুে রনথষ্ট ঘুমযানেযাি রেছু ে্যযানেনঞ্জি রেেনয় েথযা েেযা রযাে।

 9আচলােিা �রুি: আপেযাি শষেনরে িযানত ভযানেযা েনি ঘুমযােযাি 
পরিপন্ীগুরে রে রে?

%  রা �রচিি রর্ রলিপ েযাট্ েযা শহযায়যাইট শেযানড্ি শেযানেযা এেটি ে্যেহযাি 
েনিে তযাহনে শসখযানে ে্যযানেঞ্জগুরে রেনখ িযাখুে।

 ►িলুি: এখে মযাথযা খযাটযাে। 

 9আচলােিা �রুি: এইসে ে্যযানেঞ্জ েযাটিনয় ওঠযাি উপযায়গুরে রে?
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি ে্যাচলঞ্জগুশল োমলাচিি
 

রেনেযা্নেি উপযায় অতেভ্ুক্ত:

 ■ গভীিভযানে শ্যাস রেে। 

 ■আনেযা শেভযাে। 

 ■ েিীি প্রসযারিত েরুে।

 ►িলুি: শেযাওয়যাি সমনয়ি রুটিে অেসুিণ েিযা ভযানেযা রযা আপেযানে সযাহযার্য 
েিনে েযাপ েমযানত। শুনত রযাওয়যাি েনয়ে ঘন্যা আনগ শুরু েিযাি শেষ্টযা 
েরুে।

 9আচলােিা �রুি: রে রে রেেয় আপেযানে রেনেযা্নেি শষেনরে সযাহযার্য 
েিনত পযানি।

 ►িলুি: রেছু ঘুনমি ে্যযানেঞ্জ স্যাস্্য সমস্যযাি েষেণ। রর্ আপেযাি স্যাস্্য 
সম্পনে্ আপেযাি শেযানেযা উনবেগ থযানে তযাহনে অেগু্রহ েনি তযা আপেযাি স্যাস্্য 
প্র্যােেযািীনে েেেু।
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ক�াচের জচি্য কিাট োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►িলুি: অেগু্রহ েনি আপেযাি েম ্পরিেল্পেযাি জযাে্যাে শ্খুে। পনিি 
েনয়ে রমরেট এেটি েতুে েম ্পরিেল্পেযা েনি শ্রখ। 

আমযান্ি আনগি শসেে শথনে রে েযাজ েিনেযা এেং শেযােটি েিনেযা েযা তযা 
মনে িযাখনত হনে। এমে শেযাে পরিেত্ে আনছ রে রযা আপরে েিনত েযাে?

রনথষ্ট ঘুমযানেযা সম্পনে্ আমিযা রযা আনেযােেযা েনিরছ তযা মযাথযায় িযাখনেে।

পরিেল্পেযা েিযাি সময় মনে িযাখুে শর তযা পযােে েিনত হনে:

 ■ েযাস্তেধমতী

 ■ সম্পযা্েনরযাগ্য

 ■ রের্্ষ্ট

 ■ েমেীয়

মনে িযাখনেে আেিনণি র্েগুরেি উপি শেরে েনি েষে্য িযাখনত হনে। এেং 
আেনদে থযােনত শেষ্টযা েরুে! 

%  রা �রচিি অংেগ্রহণেযািীন্িনে তযান্ি েম ্পরিেল্পেযা েিযাি জে্য 
েনয়ে রমরেট র্ে।
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ক�াচের জচি্য কিাট োরাংি ও েমাশপ্ত
(5 শমশিট)

েযাসযায় শরসে রজরেস শেষ্টযা েিনেে: 

 ■ শজরেি েযারহেী

 ■ রেভযানে ে্যযানেঞ্জগুরে সযামেযানেে

 ■ েযাপ েমযােযাি উপযায়

 ■েম ্পরিেল্পেযা

 ►িলুি: এটিি 3েং পযাতযায় আেযাি “শজরেি েযারহেী” শ্খযা রযাে। এখে ও 
আমযান্ি পিেততী শসেনেি মনধ্য, অেগু্রহ েনি রেনখ িযাখুে আপেযাি শষেনরে 
িযানত ভযানেযা েনি ঘুনমযােযাি পরিপন্ীগুরে রে রে?

এছযািযাও আরম 4 ও 6 েং পৃষ্যাি “রেভযানে ে্যযানেঞ্জ সযামযােযানত হয়” তযা 
আপেযানে সমূ্পণ ্েিযানত েযাই। “েযাটিনয় ওঠযাি অে্যযাে্য উপযায়” েেযানম 
আপেযাি রেনজি আইরডয়যা রেখুে। আপরে শরসে আইরডয়যা শেষ্টযা েনিনছে 
শসগুরেনত টিে র্ে। 

এছযািযাও অেগু্রহ েনি 7 েং পযাতযাি “রেনেযা্নেি উপযায়” সমূ্পণ ্েরুে। 
র্নেি শেনে আপেযানে েযাপ মকু্ত হনত রে সযাহযার্য েনি?

%  রা �রচিি প্রনয়যাজে মনতযা প্রনশ্নি উত্ি র্ে।

 ►িলুি: আমিযা আমযান্ি রমটিংনয়ি শেনে এনস শপৌঁনছরছ। রনথষ্ট ঘুমযানে তযা 
আপেযানে রেভযানে টযাইপ 2 ডযায়যানেটিস প্ররতনিযাধ েিনত অথেযা রেেরবিত 
েিনত সযাহযার্য েিনত পযানি তযা সম্পনে্ আজ আমিযা আনেযােেযা েনিরছ। 
আমিযা েথযা েেেযাম:

 ■ শেে ঘুম জরুরি

 ■ রনথষ্ট ঘুমযােযাি রেছু প্ররতেন্ধেতযা এেং তযা সযামেযােযাি রেছু উপযায়

 9আচলােিা �রুি: আমিযা আজনে রযা রেনয় েথযা েনেরছ তযা রেনয় 
আপেযাি শেযানেযা প্রশ্ন আনছ রে?

 ►িলুি: পনিি েযাি আমিযা আপেযাি েম ্পরিেল্পেযা ও আপরে েযাসযায় শরসে 
রজরেস শেষ্টযা েনিনছে শসই রেেনয় েথযা েেে। এছযািযা আমিযা __ সম্পনে্ 
আনেযােেযা েিে।

এই শসেনে আসযাি জে্য ধে্যেযা্। পনিি শসেনে আপেযাি অংেগ্রহণেযািীি 
শেযাটেেু আেনত ভুেনেে েযা।

শমটিং মলুেুশি �রা হচলা।
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বাসার বাইচরও িারীশর�ভাচব তৎপর থাকুি
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বাসা কেচ� বাইচর ো�ার সময় িারীশর�ভাচব তৎপর োকুি
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বাসার বাইচরও িারীশর�ভাচব তৎপর থাকুি

কসিচির মলূ শবষয়গুশল
বাসার বাইররও শারীররকভারব তৎপর থাকরে তা আপনারক টাইপ 2 ডায়ারবটিস প্ররতররাধ কররত বা 
রবেরবিত কররত সাহায্য কররব। এই মরডউে থথরক অংশগ্রহণকারীরা যখন কারের েন্য অথবা আনরদের 
েন্য ভ্াম্যমাণ থাকরবন তখন রকভারব তারের রিটরনস েক্্য পূরণ কররবন তা সম্পরককে  োনরত পাররবন।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই থসশরনর থশরে, অংশগ্রহণকারীরা এগুরো কররত পাররব:

 ► বাসার বাইররও শারীররকভারব তৎপর থাকার রকছু প্ররতবন্ধকতা এবং তা সামোবার রকছু উপায় 
শনাক্ত কররত পাররব
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচব:
 � আপনার অংশগ্রহণকারীর থনাটবকু

 � এই মরডউরের েন্য অংশগ্রহণকারীর রনরেকে রশকা (প্ররতটি অংশগ্রহণকারী এবং আপনার েন্য একটি 
প্ররতরেরপ)

 � খারে রিটরনস েগ, থযমন প্ররয়ােন

 � খারে িুড েগ, থযমন প্ররয়ােন

 � খারে কমকে পররকল্পনা, থযমন প্ররয়ােন

 � োইিস্াইে থকারের েগ

 � নারমর ট্যাগ, থযমন প্ররয়ােন

 � অংশগ্রহণকারীরের ওেন মাপার থকেে (সমস্ত থসশরনর েন্য একই)

 � হাতঘরি বা ঘরি

 � থপন

ঐশছি�:

 � রলিপ োটকে , ইরেে বা থটপ এবং মাককে ার বা থহায়াইট থবাডকে , থহায়াইট থবাডকে  মাককে ার ও ইররোর
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যা �রচত হচব

4

এই কসিচির আচে:
 � একটি রমটিং রুম সংরক্ণ করুন। রনরচিত করুন থয একটি ব্যরক্তগত স্ান আরছ থযখারন আপরন 
অংশগ্রহণকারীরেররক ওেন কররত পাররন।

 � প্ররয়ােনীয় সরবরাহ েরিা করুন।

 � োইিস্াইে থকাে প্ররশক্রণর রনরেকে রশকা এবং এই মরডউরের অংশগ্রহণকারীর রনরেকে রশকার পযকোরোেনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভারব বরুেরছন তা রনরচিত করুন।

 � তািাতারি থপৌঁছান।

 � এমনভারব থেয়ারগুরে রাখুন থযন মরন হয় আরোেনা হরব, থযমন বতৃ্াকার।

 � প্ররয়ােনীয় তথ্য রলিপ োটকে  বা থহায়াইট থবারডকে  রেখুন (ঐরছিক)। থেখুন J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রহণকারীরের অরভবােন োনান।

 � অংশগ্রহণকারীরের একারতে ওেন রনন।

 � আপনার োইিস্াইে থকারের েরগ অংশগ্রহণকারীরের থডটা থরকডকে  করুন। 

 � অংশগ্রহণকারীরের তারের ওেন সবিরন্ধ অবরহত করুন। অথবা, তারের েন্য থসটি একটি রস্রক থনারট 
রেরখ রাখুন। তারেররক তারের ওরয়ট েরগ রেরখ রাখরত বেনু।

 � অংশগ্রহণকারীরেররক এই মরডউরের অংশগ্রহণকারীর রনরেকে রশকার একটি প্ররতরেরপ রেন।

 � অংশগ্রহণকারীরেররক খারে রিটরনস েগ, িুড েগ এবং কমকে পররকল্পনা প্ররয়ােন অনসুারর প্রোন করুন।

 � অংশগ্রহণকারীরেররক তারের নামট্যাগ পূরণ করর প্ররয়ােন অনসুারর পররধান কররত বেনু।

 � অংশগ্রহণকারীরের বসরত বেনু। যখন অংশগ্রহণকারীরা গ্রুরপর অন্যরের েন্য অরপক্া কররছন তখন 
তারেররক পৃষ্া 2 এর “থসশরনর মেূ রবেয়গুরে” পযকোরোেনা কররত বেনু।

এই কসিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভব, এই থসশরনর থনাট রনন। রেরখ রনন রক রক ভুে হরয়রছ আর থকাথায় থকাথায় উন্নরত করা 
েরকার। পরবততী থসশরনর আরগ আপনারক কররত হরব এমন থয থকারনা কােও রেরখ রাখুন।
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মশিউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শবষয়বস্তু:
রনম্নরেরখত রবেয়বস্তুটি 60 রমরনরটর েন্য রডোইন করা হরয়রছ। অনগু্রহ করর প্ররতটি থসশরন ওেন করার  
েন্য এবং অংশগ্রহণকারীরের সরগে পরামশকে করার েন্য অরতররক্ত প্রায় 10 রমরনরটর অনমুরত রেন।

 � স্াগতম ও পযকোরোেনা ................................................. পৃষ্া 6 ........................ 10 রমরনট

 � উরদেশ্য ...................................................................... পৃষ্া 7 .......................... 2 রমরনট

 � রকভারব ে্যারেঞ্জ সামোরত হয় ...................................... পৃষ্া 8 ........................ 38 রমরনট

 � সািরে্যর পররকল্পনা ................................................... পৃষ্া 9 .......................... 5 রমরনট

 � সারাংশ ও সমারতি ....................................................... পৃষ্া 10 ........................ 5 রমরনট



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া:  
বাসা কেচ� বাইচর ো�ার সময় িারীশর�ভাচব তৎপর োকুি
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►বলুি: সকেরক আবারও স্াগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এর 
োইিস্াইে পররবতকে রনর কমকেসূরের __ রমটিং।

আে আমরা বাসা থথরক েরূর থাকাকােীন শারীররকভারব তৎপর থাকা 
সম্পরককে  কথা বেরত েরেরছ। আমারের শুরু করার আরগ আসুন আমরা আরগ 
রক আরোেনা করররছোম থসই রবেরয় একটু কথা বরে। আপনার থকারনা প্রশ্ন 
থাকরে আরম তার উত্র থেওয়ার থেষ্া করব।

%  যা �রচবি আরগর থসশন সংরক্রপ বেনু।

 9আচলােিা �রুি: আরগ আমরা যা রনরয় আরোেনা করররছোম থসই 
রনরয় কাররা রক থকারনা প্রশ্ন আরছ?

 ►বলুি: আসুন আরগ আপরন থয কমকে পররকল্পনা করররছরেন থসই অনসুারর 
রকভারব কাে হরয়রছ তা সম্পরককে  আরোেনা করর। 

 9 আচলােিা �রুি: রক রক ভারোভারব হরয়রছ? রক রক ভারোভারব হয়রন? 
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ক�াচের জচি্য কিাট স্ােতম ও পযদোচলােিা  

 ►বলুি: আসুন আপরন বারিরত অন্যান্য যা যা করররছন তা থকমন হরয়রছ 
তা রনরয় আরোেনা করর।

 9 আচলােিা �রুি: রক রক ভারোভারব হরয়রছ? রক রক ভারোভারব হয়রন?

উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►বলুি: আপরন যখন বাসার থথরক বাইরর থারকন তখন সররিয় থাকরে  
তা টাইপ 2 ডায়ারবটিস প্ররতররাধ কররত বা রবেরবিত কররত সাহায্য কররব। 
আে আমরা বাসা থথরক েরূর থাকার সময় শারীররকভারব তৎপর থাকার 
রকছু প্ররতবন্ধকতা এবং তা সামোবার রকছু উপায় সম্পরককে  কথা বেব।

আপরন একটি নতুন কমকে পররকল্পনাও ততরর কররবন!
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচব ে্যাচলঞ্জ সামলাচত হয়
(38 শমশিট) 

ে্যারেঞ্জ ও তা কাটিরয় ওঠার 
উপায়গুরে হে:

আশম ্িদেিীয় স্াি ক্খার 
জি্য ব্যস্ত। 

 ■ শারীররকভারব তৎপর থাকার 
সময় েশকেনীয় স্ান থেখুন।

আশম বনু্ বা পশরবাচরর 
সাচথ ক্খা �রশি। 

 ■ এমন ররিয়াকোপ খুেঁনু যা 
তারা আপনার সারথ কররত 
পাররন। 

আমাচ� অচি�টা পথ কযচত 
হচব। 

 ■ েিার সময় পা তুরে রনন। 

আশম আমার ভ্রমচণর 
জায়োর সচগে পশরশেত িই। 

 ■ স্ানীয় মরের থভতরর হাঁটুন। 

আশম আমার শফটচিস 
কসন্ার ব্যবহার �রচত 
পাশর িা। 

 ■ একটি থররসস্ান্স ব্যান্ড সারথ 
রনন। 

আমার সাচথ আমার িরীর 
েেদে া �রার সগেী কিই। 

 ■ রনরের থথরকই শারীররকভারব 
তৎপর থাকুন। 

 ►বলুি: আপরন কারের বা তৃরতির েন্য ভ্মণ করুন না থকন, বাসার বাইরর 
রিটরনস েক্্য পূরণ করা ে্যারেরঞ্জং হরত পারর। আসুন একটি উোহরণ থেখা 
যাক। অনগু্রহ করর এই মরডউরের রবরেপররের 3 নং পৃষ্ার “থশররর কারহনী” 
থেখুন।

%  যা �রচবি কারহনীটি পিুন (বা থকান থস্ছিারসবকরক পিরত বেনু)। 

 ►বলুি: আসুন এখন বাসা থথরক বাইরর থাকার সময় শারীররকভারব তৎপর 
থাকার ে্যারেঞ্জ সম্পরককে  কথা বো যাক।

 9আচলােিা �রুি: বাসা থথরক বাইরর থাকার সময় শারীররকভারব 
তৎপর থাকার সময় আপনার রক রক প্ররতবন্ধকতা থাকরত পারর?

%  যা �রচবি যরে রলিপ োটকে  বা থহায়াইট থবারডকে র থকারনা একটি ব্যবহার 
কররন তাহরে রক কাররণ আপরন অস্াস্্যকর খাবার থকনা আপনার কারছ 
ে্যারেরঞ্জর থসটি রেখুন।

 ►বলুি: এখন মাথা খাটান। 

 9আচলােিা �রুি: এইসব ে্যারেঞ্জ কাটিরয় ওঠার উপায়গুরে রক?
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট) 

 ►বলুি: অনগু্রহ করর আপনার কমকে পররকল্পনার োনকোে থেখুন। পররর 
করয়ক রমরনট একটি নতুন কমকে পররকল্পনা করর থেরখ। 

আমারের আরগর থসশন থথরক রক কাে কররো এবং থকানটি কররো না তা 
মরন রাখরত হরব। এমন থকান পররবতকে ন আরছ রক যা আপরন কররত োন? 

এছািাও বাসা থথরক বাইরর থাকার সমরয় রকভারব সররিয় থাকরবন তা 
সম্পরককে  আমারের আেরকর আরোেনা মাথায় রাখরবন। 

পররকল্পনা করার সময় মরন রাখুন থয তা পােন কররত হরব:

 ■ বাস্তবধমতী

 ■ সম্পােনরযাগ্য

 ■ রনরেকেষ্

 ■ নমনীয়

মরন রাখরবন আেররণর রেকগুরের উপর থবরশ করর েক্্য রাখরত হরব। এবং 
আনরদে থাকরত থেষ্া করুন! 

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারীরেররক তারের কমকে পররকল্পনা করার েন্য 
করয়ক রমরনট রেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি
(5 শমশিট)

আবার ট্্যারক রিরর আসা সম্পরককে  
আরও োনরত ট্্যারক রিরর আসুন 
রবরেপরেটি থেখুন।

 
 

বাসায় থযসব রেরনস থেষ্া কররবন:

 ■ থশররর কারহনী

 ■ রকভারব ে্যারেঞ্জগুরে সামোরবন

 ■কমকে পররকল্পনা

 ►বলুি: আপরন থেখরত পারছিন থয বাসার বাইরর আপরন এখনও 
শারীররকভারব তৎপর থাকরত পাররন। আপনারক একটু সৃেনশীে হরত হরব! 
এবং আপরন যরে রুটিরনর বাইরর েরে যান তার মারন এই নয় থয পৃরথবী 
ধ্ংস হরয় থগে। গুরুত্বপূণকে রবেয় হে সঠিক পরথ রিরর আসা ও এবং 
ভরবে্যরত অনরুূপ ভ্ষ্তা প্ররতররাধ করা।

এই মরডউরের রবরেপররের 3নং পাতায় “থশররর কারহনী” থেখুন।  
আমারের এখন ও পরবততী থসশরনর মরধ্য, বাসা থথরক বাইরর থাকার সময় 
শারীররকভারব তৎপর থাকার সময় আপনার রক রক প্ররতবন্ধকতা থাকরত 
পারর অনগু্রহ করর থসই সম্পরককে  রেখুন।

এছািাও আরম 4 ও 5 নং পৃষ্ার “রকভারব ে্যারেঞ্জ সামাোরত হয়” তা 
আপনারক সমূ্পণকে করারত োই। “কাটিরয় ওঠার অন্যান্য উপায়” কোরম 
আপনার রনরের আইরডয়া রেখুন। আপরন থযসব আইরডয়া থেষ্া করররছন 
থসগুরেরত টিক রেন।

%  যা �রচবি প্ররয়ােন মরতা প্ররশ্নর উত্র রেন।

 ►বলুি: আমরা আমারের রমটিংরয়র থশরে এরস থপৌঁরছরছ। আে আমরা বাসা 
থথরক েরূর থাকার সময় শারীররকভারব তৎপর থাকার রকছু প্ররতবন্ধকতা 
এবং তা সামোবার রকছু উপায় সম্পরককে  কথা বরেরছ।

 9আচলােিা �রুি: আমরা আেরক যা রনরয় কথা বরেরছ তা রনরয় 
আপনার থকারনা প্রশ্ন আরছ রক?

 ►বলুি: পররর বার আমরা আপনার কমকে পররকল্পনা ও আপরন বাসায় থযসব 
রেরনস থেষ্া করররছন থসই রবেরয় কথা বেব। এছািা আমরা __ সম্পরককে  
আরোেনা করব।

এই থসশরন আসার েন্য ধন্যবাে। পররর থসশরন আপনার অংশগ্রহণকারীর 
থনাটবকু আনরত ভুেরবন না।

শমটিং মলুতুশব �রা হচলা।





লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষণ শিচ দ্ে শি�া

T2 শ�ছু সম্বচধে আচরা 



লাইফস্াইল ক�াচের প্রশিক্ষচের শিচ দ্ে শি�া: T2 সম্বচধে আচরা 2

T2 শ�ছু সম্বচধে আচরা

কসিচির মলূ শিষয়গুশল
এই মডিউল থেকে অংশগ্রহণোরীরা টাইপ 2 িায়াকেটিস সম্পকেকে  আকরা ডেস্াডরতভাকে জানকত পারকেন। 
এই থরাগ সম্পকেকে  আকরা থেশী জানকল তা অংশগ্রহণোরীকেরকে এই থরাগ প্রডতকরাধ েরার অনকুপ্ররণা 
থ�াগাকত পারকে। এডত তাকেরকে সামলাকত সাহা�্য েরকে �ডে ডনকজকের টাইপ 2 িায়াকেটিস থেখা থেয়। 

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই থসশকনর থশকে, অংশগ্রহণোরীরা এগুকলা েরকত পারকে:

 ► টাইপ 2 িায়াকেটিকসর থমৌডলে ডেেয়গুডল শনাক্ত েরকত

 ► টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে ডেনা তা থের েরার উপায় ে্যাখ্যা েরকত

 ► ডেভাকে টাইপ 2 িায়াকেটিস ডনয়ন্ত্রণ েরকেন তা ে্যাখ্যা েরকত
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচি:
 � আপনার অংশগ্রহণোরীর থনাটেেু

 � এই মডিউকলর জন্য অংশগ্রহণোরীর ডনকেকে ডশো (প্রডতটি অংশগ্রহণোরী এেং আপনার জন্য এেটি 
প্রডতডলডপ)

 � খাডল ডিটকনস লগ, থ�মন প্রকয়াজন

 � খাডল িুি লগ, থ�মন প্রকয়াজন

 � খাডল েমকে পডরেল্পনা, থ�মন প্রকয়াজন

 � লাইিস্াইল থোকের লগ

 � নাকমর ট্যাগ, থ�মন প্রকয়াজন

 � অংশগ্রহণোরীকের ওজন মাপার থকেল (সমস্ থসশকনর জন্য এেই)

 � হাতঘডি ো ঘডি

 � থপন

ঐশছি�:

 � ডলিপ োটকে , ইকজল ো থটপ এেং মােকে ার ো থহায়াইট থোিকে , থহায়াইট থোিকে  মােকে ার ও ইকরজার

 � ব্াড গ্লুচ�াজ শমটার

 � ইিসশুলি ক্য়ার শডভাইস, কেমি শসশরঞ্জ িা কপি

 � টাইপ 2 ডায়াচিটিস আচছ এমি অশিশি িক্া
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ো �রচি হচি

4

এই কসিচির আচে:
 � এেটি ডমটিং রুম সংরক্ষণ েরুন। ডনডচিত েরুন থ� এেটি ে্যডক্তগত স্ান আকে থ�খাকন আপডন 
অংশগ্রহণোরীকেরকে ওজন েরকত পাকরন।

 � প্রকয়াজনীয় সরেরাহ জকিা েরুন।

 � লাইিস্াইল থোে প্রডশক্ষকণর ডনকেকে ডশো এেং এই মডিউকলর অংশগ্রহণোরীর ডনকেকে ডশোর প�কোকলােনা 
েরুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভাকে েকুেকেন তা ডনডচিত েরুন।

 � তািাতাডি থপৌঁোন।

 � এমনভাকে থেয়ারগুডল রাখুন থ�ন মকন হয় আকলােনা হকে, থ�মন েতৃ্াোর।

 � প্রকয়াজনীয় তে্য ডলিপ োটকে  ো থহায়াইট থোকিকে  ডলখুন (ঐডছিে)। থেখুন J 

প্রশিটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রহণোরীকের অডভোেন জানান।

 � অংশগ্রহণোরীকের এোকতে ওজন ডনন।

 � আপনার লাইিস্াইল থোকের লকগ অংশগ্রহণোরীকের থিটা থরেিকে  েরুন। 

 � অংশগ্রহণোরীকের তাকের ওজন সম্বকধে অেডহত েরুন। অেো, তাকের জন্য থসটি এেটি ডস্ডে থনাকট 
ডলকখ রাখুন। তাকেরকে তাকের ওকয়ট লকগ ডলকখ রাখকত েলনু।

 � অংশগ্রহণোরীকেরকে এই মডিউকলর অংশগ্রহণোরীর ডনকেকে ডশোর এেটি প্রডতডলডপ ডেন।

 � অংশগ্রহণোরীকেরকে খাডল ডিটকনস লগ, িুি লগ এেং েমকে পডরেল্পনা প্রকয়াজন অনসুাকর প্রোন েরুন।

 � অংশগ্রহণোরীকেরকে তাকের নামট্যাগ পূরণ েকর প্রকয়াজন অনসুাকর পডরধান েরকত েলনু।

 � অংশগ্রহণোরীকের েসকত েলনু। �খন অংশগ্রহণোরীরা গ্রুকপর অন্যকের জন্য অকপক্ষা েরকেন তখন 
তাকেরকে পৃষ্া 2 এর “থসশকনর মলূ ডেেয়গুডল” প�কোকলােনা েরকত েলনু।

এই কসিচির পচর:
 � �ত শীঘ্র সম্ভে, এই থসশকনর থনাট ডনন। ডলকখ ডনন ডে ডে ভুল হকয়কে আর থোোয় থোোয় উন্নডত েরা 
েরোর। পরেততী থসশকনর আকগ আপনাকে েরকত হকে এমন থ� থোকনা োজও ডলকখ রাখুন।
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মশডউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শিষয়িস্তু:
ডনম্নডলডখত ডেেয়েস্তুটি 60 ডমডনকটর জন্য ডিজাইন েরা হকয়কে। অনগু্রহ েকর প্রডতটি থসশকন ওজন েরার  
জন্য এেং অংশগ্রহণোরীকের সকগে পরামশকে েরার জন্য অডতডরক্ত প্রায় 10 ডমডনকটর অনমুডত ডেন।

 � স্াগতম ও প�কোকলােনা .................................................পৃষ্া 6 ........................ 10 ডমডনট

 � উকদেশ্য ......................................................................পৃষ্া 7 .......................... 2 ডমডনট

 � টাইপ 2 িায়াকেটিকসর থমৌডলে ডেেয়গুডল: প�কোকলােনা ....পৃষ্া 7 ........................ 10 ডমডনট

 � আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে  
ডেনা ডেভাকে েেুকেন  ...............................................পৃষ্া 8 .......................... 5 ডমডনট

 � ডেভাকে টাইপ 2 িায়াকেটিস ডনয়ন্ত্রণ েরকেন .................পৃষ্া 9 ........................ 23 ডমডনট

 � সািকল্যর পডরেল্পনা ...................................................পৃষ্া 11 ........................ 5 ডমডনট

 � সারাংশ ও সমাডতি .......................................................পৃষ্া 12 ........................ 5 ডমডনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্ােিম ও পেদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►িলুি: সেলকে আোরও স্াগতম! এটি হল Prevent T2, CDC এর 
লাইিস্াইল পডরেতকে কনর েমকেসূডের __ ডমটিং।

আজ আমরা, টাইপ 2 িায়াকেটিস সম্পকেকে  আকরা থেশী েকর জানে।

আমাকের শুরু েরার আকগ আসুন আমরা আকগ ডে আকলােনা েকরডেলাম 
থসই ডেেকয় এেটু েো েডল। আপনার থোকনা প্রশ্ন োেকল আডম তার উত্র 
থেওয়ার থেষ্া েরে।

%  ো �রচিি আকগর থসশন সংকক্ষকপ েলনু।

 9আচলােিা �রুি: আকগ আমরা �া ডনকয় আকলােনা েকরডেলাম থসই 
ডনকয় োকরা ডে থোকনা প্রশ্ন আকে?

 ►িলুি: আসুন আকগ আপডন থ� েমকে পডরেল্পনা েকরডেকলন থসই অনসুাকর 
ডেভাকে োজ হকয়কে তা সম্পকেকে  আকলােনা েডর। 

 9 আচলােিা �রুি: ডে ডে ভাকলাভাকে হকয়কে? ডে ডে ভাকলাভাকে হয়ডন? 

 ►িলুি: আসুন আপডন োডিকত অন্যান্য �া �া েকরকেন তা থেমন হকয়কে 
তা ডনকয় আকলােনা েডর।

 9 আচলােিা �রুি: ডে ডে ভাকলাভাকে হকয়কে? ডে ডে ভাকলাভাকে হয়ডন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

ডেেু মানেু এই েমকেসূডের অধীকন 
োোর পকরও তাকের টাইপ 2 
িায়াকেটিস োিকত পাকর। 
প্রকয়াজন হকল, �ডে তাকের  
টাইপ 2 িায়াকেটিস োকি তা 
থেখান, তারা এই েমকেসূডেকত �া 
ডশখকে তা তাকেরকে টাইপ 2 
িায়াকেটিস ডনয়ন্ত্রণ েরকত 
সাহা�্য েরকে।

 ►িলুি: টাইপ 2 িায়াকেটিস প্রডতকরাধ েরকত ো ডেলডম্বত েরকত ওজন 
েডমকয় এেং সডরিয় থেকে আপডন েঠিন পডরশ্রম েরকেন। আজ, আমরা এই 
থরাগটি সম্পকেকে  আকরা থেশী জানে। আমরা এই ডনকয় েো েলে:

 ■ টাইপ 2 িায়াকেটিকসর থমৌডলে ডেেয়গুডল 

 ■আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে ডেনা ডেভাকে েেুকেন

 ■ ডেভাকে টাইপ 2 িায়াকেটিস ডনয়ন্ত্রণ েরকেন

অেকশকে, আপডন এেটি নতুন েমকে পডরেল্পনা েরকেন।

টাইপ 2 ডায়াচিটিচসর কমৌশল� শিষয়গুশল: এ�টি 
পেদোচলােিা (10 শমশিট)

 ►িলুি: মলূ ডেেয়গুডলর প�কোকলােনার মাধ্যকম শুরু েরা �াে। অনগু্রহ 
েকর এই মডিউকলর ডেডলপকরের 3 নং পৃষ্ার “টাইপ 2 িায়াকেটিকসর থমৌডলে 
ডেেয়গুডল” থেখুন।

%  ো �রচিি টাইপ 2 িায়াকেটিস ডে, এটি ডেভাকে আপনার ক্ষডত েকর 
এেং থ�সে েঁুডের ডেেয়গুডলর োরকণ আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস হকত 
পাকর তা প�কোকলােনা েরকত এই ডেডলপরেটি ে্যেহার েরুন। 

7
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ক�াচের জচি্য কিাট আপিার টাইপ 2 ডায়াচিটিস আচছ শ�িা শ�ভাচি 
িঝুচিি (5 শমশিট)

 ►িলুি: আমরা টাইপ 2 িায়াকেটিকসর থমৌডলে ডেেয়ােলী প�কোকলােনা 
েকরডে। আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে ডেনা তা ডেভাকে েেুকেন আসুন 
থসই ডনকয় আকলােনা েরা �াে।

থ� সমস্ ে্যডক্ত টাইপ 2 িায়াকেটিকসর থগািার ডেকে রকয়কেন তাকের থোকনা 
উপসগকে োকে না। তাই তারা েেুকত পাকরন না তাকের টাইপ 2 িায়াকেটিস 
হকয়কে ডেনা। 

 ► শজজ্াসা �রুি: আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস হকয়কে ডেনা জানার 
সেকেকয় ভাকলা উপায় ডে?

উত্তর: আপনার ব্াি সুগার থেে েরান।

 ►িলুি: থ�কহতু আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস হওয়ার েঁুডে আকে, তাই 
থোকনা স্াস্্যকসো প্রোনোরীর আকে ডনয়ডমতভাকে আপনার ব্াি সুগার থেে 
েরাকনা েরোর। োরণ �ত শীঘ্র আপডন টাইপ 2 িায়াকেটিকস আরিাতে ডেনা 
জানকত পারকেন তত শীঘ্র এটিকে ডনয়ন্ত্রণ েরকত পারকেন। এইভাকে, আমরা 
থ� স্াস্্য সমস্যা ডনকয় এখন েো েললাম থসগুডল প্রডতকরাধ েরকত পারকেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি টাইপ 2 ডায়াচিটিস শিয়ন্ত্রণ �রচিি
(23 শমশিট) 

 ►িলুি: টাইপ 2 িায়াকেটিস ডনয়ন্ত্রণ েরার লক্ষ্য হল আপনার ব্াি সুগার 
স্াস্্যের পডরসকর রাখা। 

আসুন এেটি উোহরণ থেখা �াে। অনগু্রহ েকর 4 নং পৃষ্ার “মাইে ও 
থহনডরর োডহনী” থত �ান।

%  ো �রচিি োডহনীটি পিুন (ো থোন থস্ছিাকসেেকে পিকত েলনু)।

 ►িলুি: থ� সমস্ থলাকের টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে তাকের অডধোংকশর 
খাওয়া ও ডিটকনকসর লক্ষ্য অকনেটা আপনার মকতাই। আপনার মকতা  
তারাও স্াস্্যের ওজন েজায় রাখার থেষ্া েরকেন। তারা তাকের খাওয়া  
ও ো�কেেলাকপর ট্্যাে রাখকত পাকরন।

আপডন োিা থেডশর ভাগ মানেু �াকের টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে তারা 
দেডনে ো সাতিাডহেভাকে তাকের ব্াি সুগার থেে েরান। এেং তারা িলািল 
ট্্যাে েকরন। 

%  ো �রচিি �ডে আপডন োন তাহকল অংশগ্রহণোরীকেরকে এেটি ব্াি 
গ্লুকোজ ডমটার থেন। 

 ►িলুি: এোিা টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে এমন েহু মানেু তাকের ব্াি 
সুগার ডনয়ন্ত্রণ েরার জন্য ওেুধ খান। থেউ থেউ েডি খান। থেউ আোর 
ওেুধ ইকজেেশকনর মাধ্যকম থনন।

%  ো �রচিি আপডন োইকল অংশগ্রহণোরীকের ইনসুডলন থেয়ার ডিভাইস, 
থ�মন ডসডরজে ো থপন থেখান।

 ►িলুি: টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে এমন থলাকেরা তাকের স্াস্্যকসো 
প্রোনোরীকের োকে প্রায়ই �ান। এোিাও তারা অকনে পরীক্ষা েরান।  
ব্াি সুগার পরীক্ষা েরা োিাও, তাকের উডেত ডনয়ডমত ডভডত্কত রক্তোপ, 
থোকলকস্রল, ডেিডন, থোখ এেং পা পরীক্ষা েরাকনা। 
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ক�াচের জচি্য কিাট শ�ভাচি টাইপ 2 ডায়াচিটিস শিয়ন্ত্রণ �রচিি  

�ডে তাকের টাইপ 2 িায়াকেটিস 
োকে তাহকল তাকেরকে ব্াি সুগার 
ট্্যাে েরকত হকে, ওেুধ ডনকত হকে 
এেং অকনে োর িাক্তাকরর োকে 
থ�কত ও পরীক্ষা েরাকত হকে।

টাইপ 2 িায়াকেটিস প্রডতকরাধ 
েরার জন্য, অংশগ্রহণোরীরা 
তাকের খাে্য ও ডিটকনস লক্ষ্য 
পূরকণর জন্য থেশী েকর োজ 
েরকত পাকর এেং তাকের খাোর 
ও ো�কেেলাপ ট্্যাে েরকত পাকর।

এই োজটি ঐডছিে।

 9আচলােিা �রুি: ডেভাকে আপনার জীেন পডরেডতকে ত হকে �ডে 
আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস োকে?

টাইপ 2 িায়াকেটিস প্রডতকরাধ েরার জন্য আপডন েরকেন?

  1 �ােদে�লাপ: অডতডে েক্তা

%  ো �রচিি টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে এমন অডতডে েক্তাকে উপডস্ত 
েরুন। েক্তাকে েলনু িায়াকেটিস ডনয়ন্ত্রণ েরা থেমন (ইডতোেে, ডনভকে কয়) 
তা সম্পকেকে  েলকত। অংশগ্রহণোরীকেরকে প্রশ্ন েরার জন্য আমন্ত্রণ েরুন। 
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট) 

 ►িলুি: আপনার েমকে পডরেল্পনার ডেনপজেী থেখুন অনগু্রহ েকর। পকরর 
েকয়ে ডমডনট এেটি নতুন েমকে পডরেল্পনা েকর থেডখ।

আমাকের আকগর থসশন থেকে ডে োজ েরকলা এেং থোনটি েরকলা না তা 
মকন রাখকত হকে। এমন থোন পডরেতকে ন আকে ডে �া আপডন েরকত োন?

টাইপ 2 িায়াকেটিস সম্পকেকে  আমরা �া আকলােনা েকরডে তা মাোয় 
রাখকেন।

পডরেল্পনা েরার সময় মকন রাখুন থ� তা পালন েরকত হকে:

 ■ োস্েধমতী

 ■ সম্পােনক�াগ্য

 ■ ডনডেকেষ্

 ■ নমনীয়

মকন রাখকেন আেরকণর ডেেগুডলর উপর থেডশ েকর লক্ষ্য রাখকত হকে। এেং 
আনকদে োেকত থেষ্া েরুন! 

%  ো �রচিি অংশগ্রহণোরীকেরকে তাকের েমকে পডরেল্পনা েরার জন্য 
েকয়ে ডমডনট ডেন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি
(5 শমশিট)

োসায় থ�সে ডজডনস থেষ্া েরকেন: 

 ■ টাইপ 2 িায়াকেটিস সহ জীেন

 ■েমকে পডরেল্পনা

 ►িলুি: অনগু্রহ েকর 5 নং পৃষ্ার “টাইপ 2 িায়াকেটিস সহ জীেন” থেখুন। 
আমাকের এই পরেততী থসশকনর মকধ্য, �ডে আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস হত 
তাহকল আপনার জীেন থেমন হত থসই সম্পকেকে  ডেতো েরুন। তা প্রডতকরাধ 
েরার জন্য আপডন ডে েরকেন? আপনার ডেতোভােনা ডলখুন। 

%  ো �রচিি প্রকয়াজন মকতা প্রকশ্নর উত্র ডেন।

 ►িলুি: আমরা আমাকের ডমটিংকয়র থশকে একস থপৌঁকেডে। আজ আমরা, 
টাইপ 2 িায়াকেটিস সম্পকেকে  থজকনডে। আমরা েো েললাম:

 ■ টাইপ 2 িায়াকেটিকসর থমৌডলে ডেেয়গুডল 

 ■আপনার টাইপ 2 িায়াকেটিস আকে ডেনা ডেভাকে েেুকেন

 ■ ডেভাকে টাইপ 2 িায়াকেটিস ডনয়ন্ত্রণ েরকেন

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজকে �া ডনকয় েো েকলডে তা ডনকয় 
আপনার থোকনা প্রশ্ন আকে ডে?

 ►িলুি: পকরর োর আমরা আপনার েমকে পডরেল্পনা ও আপডন োসায় থ�সে 
ডজডনস থেষ্া েকরকেন থসই ডেেকয় েো েলে। এোিা আমরা __ সম্পকেকে  
আকলােনা েরে।

এই থসশকন আসার জন্য ধন্যোে। পকরর থসশকন আপনার অংশগ্রহণোরীর 
থনাটেেু আনকত ভুলকেন না।

শমটিং মলুিুশি �রা হচলা।
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�াচ দ্োহাইচরেট সম্পচ�দে  আচরা শ�ছু তথ্য

কসিচির মলূ শ্ষয়গুশল
কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  আর�া জানরে তা টাইপ 2 ডায়ার্টিস প্রততর�াধ ক�রত অথ্া ত্েতবিত ক�রত 
সাহায্য ক�রত পার�। এই মতডউে থথরক অংশগ্রহণকা�ী�া কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  আর�া ত্স্াত�তভার্ 
জানরত পা�র্ন।

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই থসশরন� থশরে, অংশগ্রহণকা�ী�া এগুরো ক�রত পা�র্:

 ► কার ব্াহাইররেট ও টাইপ 2 ডায়ার্টিরস� মরধ্য সম্পকব টি ্ঝুরত

 ► ত্তভন্ন ধ�রন� কার ব্াহাইররেট শনাক্ত ক�রত

 ► কার ব্াহাইররেরট� সম্পরকব  একটি সুস্থ দতৃটিভঙ্ী ্ণবনা ক�রত

 ► তকভার্ খা্ার� কার ব্াহাইররেরট� পত�মাণ থ্� ক�রত হয় তা ্্যাখ্যা ক�রত
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচ্:
 � আপনা� অংশগ্রহণকা�ী� থনাট্কু

 � এই মতডউরে� জন্য অংশগ্রহণকা�ী� তনরদব তশকা (প্রততটি অংশগ্রহণকা�ী এ্ং আপনা� জন্য একটি 
প্রতততেতপ)

 � খাতে তিটরনস েগ, থযমন প্ররয়াজন

 � খাতে িুড েগ, থযমন প্ররয়াজন

 � খাতে কমব পত�কল্পনা, থযমন প্ররয়াজন

 � োইিস্াইে থকারে� েগ

 � নারম� ট্যাগ, থযমন প্ররয়াজন

 � অংশগ্রহণকা�ীরদ� ওজন মাপা� থকেে (সমস্ থসশরন� জন্য একই)

 � হাতঘতি ্া ঘতি

 � থপন

ঐশছি�:

 � তলিপ োটব , ইরজে ্া থটপ এ্ং মাকব া� ্া থহায়াইট থ্াডব , থহায়াইট থ্াডব  মাকব া� ও ইর�জা�

 � শ্শিন্ন ধরচির �াচ দ্োহাইচরেট: শ�ছু স্াস্্য�র (ওট, ্া্ামী োল, ডাল) এ্ং শ�ছু 
অস্াস্্য�র (�্যাশডি, কুশ�জ, ক��)

 � �াচ দ্োহাইচরেট গণিার অ্যাপ ও ওচয়্সাইট
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যা �রচত হচ্

4

এই কসিচির আচগ:
 � একটি তমটিং রুম সং�ক্ষণ করুন। তনতচিত করুন থয একটি ্্যতক্তগত স্থান আরে থযখারন আপতন 
অংশগ্রহণকা�ীরদ�রক ওজন মাপরত পার�ন।

 � প্ররয়াজনীয় স�্�াহ জরিা করুন।

 � োইিস্াইে থকাে প্রতশক্ষরণ� তনরদব তশকা এ্ং এই মতডউরে� অংশগ্রহণকা�ী� তনরদব তশকা� পযবারোেনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভার্ ্রুঝরেন তা তনতচিত করুন।

 � তািাতাতি থপৌঁোন।

 � এমনভার্ থেয়া�গুতে �াখুন থযন মরন হয় আরোেনা হর্, থযমন ্তৃ্াকা�।

 � প্ররয়াজনীয় তথ্য তলিপ োটব  ্া থহায়াইট থ্ারডব  তেখুন (ঐতছিক)। থদখুন J 

প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আসার সচগে সচগে:
 � অংশগ্রহণকা�ীরদ� অতভ্াদন জানান।

 � অংশগ্রহণকা�ীরদ� একারতে ওজন তনন।

 � আপনা� োইিস্াইে থকারে� েরগ অংশগ্রহণকা�ীরদ� থডটা থ�কডব  করুন। 

 � অংশগ্রহণকা�ীরদ� তারদ� ওজন সবিরধে অ্তহত করুন। অথ্া, তারদ� জন্য থসটি একটি তস্তক থনারট 
তেরখ �াখুন। তারদ�রক তারদ� ওরয়ট েরগ তেরখ �াখরত ্েনু।

 � অংশগ্রহণকা�ীরদ�রক এই মতডউরে� অংশগ্রহণকা�ী� তনরদব তশকা� একটি প্রতততেতপ তদন।

 � অংশগ্রহণকা�ীরদ�রক খাতে তিটরনস েগ, িুড েগ এ্ং কমব পত�কল্পনা প্ররয়াজন অনসুার� প্রদান 
করুন।

 � অংশগ্রহণকা�ীরদ�রক তারদ� নামট্যাগ পূ�ণ কর� প্ররয়াজন অনসুার� পত�ধান ক�রত ্েনু।

 � অংশগ্রহণকা�ীরদ� ্সরত ্েনু। যখন অংশগ্রহণকা�ী�া গ্রুরপ� অন্যরদ� জন্য অরপক্ষা ক�রেন তখন 
তারদ�রক পৃষ্া 2 এ� “থসশরন� মেূ ত্েয়গুতে” পযবারোেনা ক�রত ্েনু।

এই কসিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভ্, এই থসশরন� থনাট তনন। তেরখ তনন তক তক ভুে হরয়রে আ� থকাথায় থকাথায় উন্নতত ক�া 
দ�কা�। প�্ততী থসশরন� আরগ আপনারক ক�রত হর্ এমন থয থকারনা কাজও তেরখ �াখুন।
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মশডউচলর রূপচরখা

5

কসিচির শ্ষয়্স্তু:
তনম্নতেতখত ত্েয়্স্তুটি 60 তমতনরট� জন্য তডজাইন ক�া হরয়রে। অনগু্রহ কর� প্রততটি থসশরন ওজন ক�া�  
জন্য এ্ং অংশগ্রহণকা�ীরদ� সরঙ্ প�ামশব ক�া� জন্য অততত�ক্ত প্রায় 10 তমতনরট� অনমুতত তদন।

 � স্াগতম ও পযবারোেনা .................................................. পৃষ্া 6 ....................... 10 তমতনট

 � উরদেশ্য ....................................................................... পৃষ্া 7 ......................... 2 তমতনট

 � কার ব্াহাইররেট ও টাইপ 2 ডায়ার্টিস .............................. পৃষ্া 7 ......................... 5 তমতনট

 � ত্তভন্ন ধ�রন� কার ব্াহাইররেট ........................................ পৃষ্ 8 ........................ 15 তমতনট

 � কার ব্াহাইররেরট� প্রতত একটি সুস্থ দতৃটিভতঙ্ ....................... পৃষ্া 9 ....................... 10 তমতনট

 � নবি� অনসুার� কার ব্াহাইররেট ........................................ পৃষ্া 10 ....................... 8 তমতনট

 � সািরে্য� পত�কল্পনা .................................................... পৃষ্া 11 ....................... 5 তমতনট

 � সা�াংশ ও সমাততি ........................................................ পৃষ্া 12 ....................... 5 তমতনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিাট স্াগতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশিট)

 ►্লুি: সকেরক আ্া�ও স্াগতম! এটি হে Prevent T2, CDC এ� 
োইিস্াইে পত�্তব রন� কমবসূতে� __ তমটিং।

আজ, আম�া কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  আর�া থ্শী জানরত েরেতে, এটি কা ব্ও 
্ো হয়।

আমারদ� শুরু ক�া� আরগ আসুন আম�া আরগ তক আরোেনা কর�তেোম 
থসই ত্েরয় একটু কথা ্তে। আপনা� থকারনা প্রশ্ন থাকরে আতম তা� উত্� 
থদওয়া� থেটিা ক�্।

%  যা �রচ্ি আরগ� থসশন সংরক্ষরপ ্েনু।

 9আচলােিা �রুি: আরগ আম�া যা তনরয় আরোেনা কর�তেোম থসই 
তনরয় কার�া তক থকারনা প্রশ্ন আরে?

 ►্লুি: আসুন আরগ আপতন থয কমব পত�কল্পনা কর�তেরেন থসই অনসুার� 
তকভার্ কাজ হরয়রে তা সম্পরকব  আরোেনা কত�। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভারোভার্ হরয়রে? তক তক ভারোভার্ হয়তন? 

 ►্লুি: আসুন আপতন ্াতিরত অন্যান্য যা যা কর�রেন তা থকমন হরয়রে 
তা তনরয় আরোেনা কত�।

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভারোভার্ হরয়রে? তক তক ভারোভার্ হয়তন?
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ক�াচের জচি্য কিাট উচদেি্য
(2 শমশিট)

 ►্লুি: কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  থ্াঝা আপনারক টাইপ 2 ডায়ার্টিস 
রুখরত ্া ত্েতবিত ক�ায় সাহায্য ক�রত পার�। আজ আম�া, এই তনরয় 
আরোেনা ক�্:

 ■কার ব্াহাইররেট ও টাইপ 2 ডায়ার্টিরস� মরধ্য সম্পকব

 ■কার ব্াহাইররেরট� প্রকা�রভদ

 ■কার ব্াহাইররেরট� প্রতত এক সুস্থ দতৃটিভঙ্ী

 ■ তকভার্ খা্ার� কার ব্াহাইররেরট� পত�মাণ থ্� ক�রত হয়

অ্রশরে, আপতন একটি নতুন কমব পত�কল্পনা ক�র্ন।

�াচ দ্োহাইচরেট ও টাইপ 2 ডায়াচ্টিস
(5 শমশিট)

 ►্লুি: কার ব্াহাইররেট ও টাইপ 2 ডায়ার্টিরস� মরধ্য সম্পরকব � ত্েয় তদরয় 
আরোেনা শুরু ক�া যাক। 

স্াস্থ্যক� থাকরত আপনা� কার ব্াহাইরোইট প্ররয়াজন। আপনা� শ�ী� 
থ্শী�ভাগ কা ব্রক গ্লুরকারজ থভরঙ্ থদয় ্া রূপাতেত�ত কর�।

 ► শজজ্াসা �রুি: গ্লুরকাজ তক?

উত্তর: সুগার�� ধ�ণ

 ►্লুি: আপতন যত কা ব্ সমদৃ্ধ খান তত আপনা� �ক্তোপ ্াির্।

থয সমস্ থোরক� টাইপ 2 ডায়ার্টিস থনই সুগা� ্া শকব �া তারদ� �রক্ত থথরক 
যায় এ্ং থকারে েরে যায়। এই সুগা� ্া শকব �া তারদ� থকারে শতক্ত থজাগায়।

7
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ক�াচের জচি্য কিাট �াচ দ্োহাইচরেট ও টাইপ 2 ডায়াচ্টিস  
 

টাইপ 2 ডায়ার্টিস সম্পরকব  
আর�া জানরত, T2 সবিরধে আর�া 
মতডউে সম্পরকব  আর�া এ� সরঙ্ 
থাকা ত্তেপত্রগুতে থদখুন।

 ► শজজ্াসা �রুি: শ�ীর�� থকান হ�রমান �রক্ত শকব �া থাকরত থদয় ও 
থকারে প্রর্শ ক�রত থদয়?

উত্তর: ইনসুতেন

 ►্লুি: থয স্ মানরুে� টাইপ 2 ডায়ার্টিস আরে, তারদ� শ�ীর� ইন্তুেন 
ততত� হয় না ্া তা সঠিকভার্ ্্য্হা� কর� না। তাই শকব �া �রক্ত ততত� হরত 
থারক তারদ� থকারে� মরধ্য যাওয়া� ্দরে। এ� অথব থকােগুতে পযবাতি শতক্ত 
পায় না।

হাই ব্াড সুগা� সমরয় সমরট শ�ীর�� অরনক সমস্যা ততত� ক�রত পার�ন।

�াচ দ্োহাইচরেচটর ধরি  
(15 শমশিট) 

 

 ►্লুি: কার ব্াহাইররেট ও টাইপ 2 ডায়ার্টিরস� মরধ্য সম্পকব  সম্পরকব  
আম�া আরোেনা কর�তে। আসুন এখন ত্তভন্ন ধ�রন� কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  
আরোেনা ক�া যাক। অনগু্রহ কর� এই মতডউরে� ত্তেপরত্র� পৃষ্া 3 থথরক 5 
এ “কার ব্াহাইররেরট� ধ�ন” থদখুন।

%  যা �রচ্ি স্ােব , শকব �া ও িাই্া� জাতীয় কার ব্াহাইরডট সম্পরকব  
আরোেনা� জন্য এই ত্তেপত্রটি ্্য্হা� করুন।
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ক�াচের জচি্য কিাট খাওয়া্াওয়া প্রশত স্াস্্য�র ্শৃটিিগেী রাখচত হচ্
(10 শমশিট)

স্াস্থ্যক� খাওয়াদাওয়া সম্পরকব  
আর�া জানরত, পিরত থপর�ন  
থসই ত্তেপত্রটি যা Prevent T2 
এ� জন্য ভারোভার্ খান 
মতডউরেগুতেরত পাওয়া যার্|

এই কাজটি ঐতছিক। 

স্াস্থ্যক� কার ব্াহাইররেরট কম 
ক্যােত��, ি্যাট, শকব �া কম 
থারক; িাই্া� ও পাতনরত/জরে 
ভ�পু�; এ্ং তভটাতমন তমনার�ে 
ও থপ্রাটিরন ভ�পু�। 

 ►্লুি: আম�া ত্তভন্ন ধর� কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  আরোেনা কর�তে। এখন 
আম�া প্রতততদরন� জী্রন কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  আরোেনা ক�্। 

আসুন একটি উদাহ�ণ থদখা যাক। অনগু্রহ কর� 6 নং পৃষ্া� “থডসমরডে� 
কাতহনী” থত যান।

%  যা �রচ্ি কাতহনীটি পিুন (্া থকান থস্ছিারস্করক পিরত ্েনু)।

 ►্লুি: আসুন কার ব্াহাইররেরট� প্রতত স্াস্থ্যক� দতৃটিভঙ্ী সম্পরকব  আরোেনা 
ক�া যাক। অনগু্রহ কর� 7 নং পৃষ্ায় “কার ব্াহাইররেরট� প্রতত স্াস্থ্যক� 
দতৃটিভঙ্ী” থদখুন।

%  যা �রচ্ি আপনা� খাওয়া� জন্য ্তুদ্ধমত্া� সরঙ্ স্াস্থ্যক� 
কার ব্াহাইররেট সমদৃ্ধ খা্া� েয়ন ক�রত ত্তেপত্র ্্য্হা� করুন।

  1 �াযদে�লাপ: কার ব্াহাইররেট সমদৃ্ধ খা্া� ্াোই ক�া

%  যা �রচ্ি ত্তভন্ন ধ�রন� কার ব্াহাইররেট আননু: তকেু স্াস্থ্যক� (ওট, 
্াদামী োে, ডাে) এ্ং তকেু অস্াস্থ্যক� (ক্যাতডে, কুতকজ, থকক) থকারনা 
থডরকে ্া থটত্রে �াখুন। 

এখন অংশগ্রহণকা�ীরদ�রক তারদ� সুস্থতা� তভতত্রত আইরটমগুতে েয়ন ক�রত 
্েনু। অংশগ্রহণকা�ীরদ�রক একসরঙ্ থরেণী তহরসর্ কাজ ক�ান। অথ্া 
তারদ� মরধ্য গ্রুপ কর� তদন। 
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ক�াচের জচি্য কিাট �াচ দ্োহাইচরেট মাপা  
(8 শমশিট)

 

খাদ্য পত�মাপ এ্ং িুড থের্ে 
ততত� ক�া সম্পরকব  জানরত,  
আপনা� খা্ার�� মতডউরে� 
ট্্যারক� সরঙ্� ত্তেপত্র থদখুন। 

 ►্লুি: আম�া কার ব্� প্রতত একটি স্াস্থ্যক� দতৃটিভঙ্ী সম্পরকব  আরোেনা 
কর�তে। আসুন এখন খা্ার� তকভার্ কার ব্াহাইররেরট� পত�মাণ জানা যায়  
তা সম্পরকব  আরোেনা কত�। অনগু্রহ কর� 8 ও 9 নং পাতায় “কার ব্াহাইররেট 
মাপা” থদখুন। 

%  যা �রচ্ি িুড থের্ে পিরত এ্ং খারদ্য কার ব্াহাইররেরট� পত�মাণ 
জানরত ত্তেপত্রটি ্্য্হা� করুন। এক পত�র্শন কার ব্াহাইররেরট� তকেু 
উদাহ�ণ থদখুন। আপনা� ইছিা হরে কার ব্াহাইররেট গণনা� অ্যাপ ও 
ওরয়্সাইট থশয়া� করুন।

 ►্লুি: আপনারক প্রতততদন আপনা� কার ব্াহাইররেরট� পত�মাণ গণনা ক�রত 
হর্ তকনা তা আপনা� স্াস্থ্য পত�রে্া প্রদানকা�ীরক তজজ্াসা করুন। হ্যাঁ 
হরে, আপনা� তদতনক েক্ষ্যমাত্রা সম্পরকব  থজরন তনন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সাফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশিট)

 ►্লুি: অনগু্রহ কর� আপনা� কমব পত�কল্পনা� জানবাে থদখুন। পর�� 
করয়ক তমতনট একটি নতুন কমব পত�কল্পনা কর� থদতখ।

আমারদ� আরগ� থসশন থথরক তক কাজ ক�রো এ্ং থকানটি ক�রো না তা 
মরন �াখরত হর্। এমন থকান পত�্তব ন আরে তক যা আপতন ক�রত োন?

কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  আম�া যা আরোেনা কর�তে তা মাথায় �াখর্ন।

পত�কল্পনা ক�া� সময় মরন �াখুন থয তা পােন ক�রত হর্:

 ■ ্াস্্ধমতী

 ■ সম্পাদনরযাগ্য

 ■ তনতদবটি

 ■ নমনীয়

মরন �াখর্ন আে�রণ� তদকগুতে� উপ� থ্তশ কর� েক্ষ্য �াখরত হর্। এ্ং 
আনরদে থাকরত থেটিা করুন! 

%  যা �রচ্ি অংশগ্রহণকা�ীরদ�রক তারদ� কমব পত�কল্পনা ক�া� জন্য 
করয়ক তমতনট তদন।
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ক�াচের জচি্য কিাট সারাংি ও সমাশতি
(5 শমশিট) 

্াসায় থযস্ তজতনস থেটিা ক�র্ন:

 ■আমা� কা ব্

 ■কমব পত�কল্পনা

 ►্লুি: অনগু্রহ কর� 10 নং পাতায় “আমা� কা ব্” থদখুন। এখন ও  
আমা� প�্ততী থসশরন� মরধ্য, আপনা� পেরদে� তকেু কর ব্াহাইররেরট�  
নাম তেখুন। থসগুতে� প্ররত্যকটি স্াস্থ্যক� তকনা তা ঠিক করুন। যতদ  
তা না হয়, তাহরে তা� পত�্রতব  স্াস্থ্যক� থকান তজতনসটি আপতন থখরত 
পার�ন তা তেখুন।

%  যা �রচ্ি প্ররয়াজন মরতা প্ররশ্ন� উত্� তদন।

 ►্লুি: আম�া আমারদ� তমটিংরয়� থশরে এরস থপৌঁরেতে। আজ, আম�া 
কার ব্াহাইররেট সম্পরকব  থজরনতে। আম�া যা আরোেনা কর�তে:

 ■কার ব্াহাইররেট ও টাইপ 2 ডায়ার্টিরস� মরধ্য সম্পকব

 ■কার ব্াহাইররেরট� প্রকা�রভদ

 ■কার ব্াহাইররেরট� প্রতত এক সুস্থ দতৃটিভঙ্ী

 ■ তকভার্ খা্ার� কার ব্াহাইররেরট� পত�মাণ থ্� ক�রত হয়

 9আচলােিা �রুি: আম�া আজরক যা তনরয় কথা ্রেতে তা তনরয় 
আপনা� থকারনা প্রশ্ন আরে তক?

 ►্লুি: পর�� ্া� আম�া আপনা� কমব পত�কল্পনা ও আপতন ্াসায় থযস্ 
তজতনস থেটিা কর�রেন থসই ত্েরয় কথা ্ে্। এোিা আম�া __ সম্পরকব  
আরোেনা ক�্।

এই থসশরন আসা� জন্য ধন্য্াদ। পর�� থসশরন আপনা� অংশগ্রহণকা�ী� 
থনাট্কু আনরত ভুের্ন না।

শমটিং মলুতুশ্ �রা হচলা।
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কেিচির মলূ শবষয়গুশল
আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া চাল ুরাখলল তা সাহাযথ্য করলত পালর টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রততলরাধ করলত 
বা তবলতবিত করলত। এই মতডউলটি অংশগ্রহণকারীলের সাহাযথ্য কলর তালের প্রগতত সবিলধে ভাবলত এবং 
েীর্ঘ মময়ালে ইততবাচক পতরবত্ঘ ন বজায় রাখলত।

অিগু্রহ �চর মচি রাখচবি: এই মশিউলটি �রা উশেত কিষ কেিচি। স্বর মজা্ার এবং 
অিািষু্াশি� রাখার কেষ্া �রুি। 

অংিগ্রহণ�ারীর শিক্ষার উচদেি্য
এই মসশলনর মশলে, অংশগ্রহণকারীরা এগুললা করলত পারলব:

 ► এই মপ্রাগ্রাম শুরু করার পলর তালের প্রগততর প্রততফলন জানালত

 ► কম্ঘসূতচ মশে হলল তক কলর তালের স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অতবরত রাখলবন তা বথ্যাখথ্যা করা।

 ► পলরর ছয় মালসর জনথ্য লক্থ্য তস্র করলত।

Prevent T2 - বাঁোর জি্য!
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উপ�রচণর কে�শলস্

3

আপিার প্রচয়াজি হচব:
 � আপনার অংশগ্রহণকারীর মনাটবকু

 � এই মতডউললর জনথ্য অংশগ্রহণকারীর তনলে্ঘ তশকা (প্রততটি অংশগ্রহণকারী এবং আপনার জনথ্য একটি 
প্রতততলতপ)

 � খাতল তফটলনস লগ, মযমন প্রলয়াজন

 � খাতল ফুড লগ, মযমন প্রলয়াজন

 � খাতল কম্ঘ পতরকল্পনা, মযমন প্রলয়াজন

 � লাইফস্াইল মকালচর লগ

 � নালমর টথ্যাগ, মযমন প্রলয়াজন

 � অংশগ্রহণকারীলের ওজন মাপার মকেল (সমস্ত মসশলনর জনথ্য একই)

 � হাতরতি বা রতি

 � মপন

ঐশছি�:

 � তলিপ চাট্ঘ , ইলজল বা মটপ এবং মাক্ঘ ার বা মহায়াইট 
মবাড্ঘ , মহায়াইট মবাড্ঘ  মাক্ঘ ার ও ইলরজার

 � োম্প্রশত� োংশখ্য� তচ্্যর উপর শিশতি �চর 
্লগত এবং এ�� শরচপারদে  প্রশতটি 
অংিগ্রহণ�ারীর জি্য (আ্িদেিাচব পবূদেবততী 
কেিি ক্চ�) 

 �  বস্তু যা ক্খায় ্লটি �ত পাউন্ড �শমচয়চে এই 
পযদেন্ত (ওজি, আরার ব্যাগ, খাচ্্যর �্যাি, বা 
মাখচির শস্�)

 � আমশ্রিত বক্া শযশি Prevent T2-র মচ্্য শ্চয় 
কগচেি 

 � ্লগত েশব (কেিচির আচগ কিওয়া; প্রশত 
অংিগ্রহণ�ারীর জি্য এ�টি �শপ)

 � েম্ণূদেতার প্রত্যয়িপত্র (আপিার দ্ারা িশতদে  
�রা; প্রশত অংিী্াচরর জি্য এ�টি �শপ)

 � স্বাস্্য�র রুশ�রাশ� খািার

 � স্াশ্কদে ং জল এবং �াপ
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যা �রচত হচব

4

এই কেিচির আচগ:
 � একটি তমটিং রুম সংরক্ণ করুন। তনতচিত করুন ময একটি বথ্যততিগত স্ান আলছ মযখালন আপতন 
অংশগ্রহণকারীলেরলক ওজন করলত পালরন।

 � প্রলয়াজনীয় সরবরাহ জলিা করুন।

 � লাইফস্াইল মকাচ প্রতশক্লণর তনলে্ঘ তশকা এবং এই মতডউললর অংশগ্রহণকারীর তনলে্ঘ তশকার পয্ঘাললাচনা 
করুন। উভয় পুঙ্ানপুুঙ্ভালব বলুেলছন তা তনতচিত করুন।

 � তািাতাতি মপৌঁছান।

 � এমনভালব মচয়ারগুতল রাখুন মযন মলন হয় আললাচনা হলব, মযমন বতৃ্াকার।

 � প্রলয়াজনীয় তথথ্য তলিপ চাট্ঘ  বা মহায়াইট মবালড্ঘ  তলখুন (ঐতছিক)। মেখুন J
প্রশতটি অংিগ্রহণ�ারী আোর েচগে েচগে:

 � অংশগ্রহণকারীলের অতভবােন জানান।

 � অংশগ্রহণকারীলের একালতে ওজন তনন।

 � আপনার লাইফস্াইল মকালচর ললগ অংশগ্রহণকারীলের মডটা মরকড্ঘ  করুন। 

 � অংশগ্রহণকারীলের তালের ওজন সবিলধে অবতহত করুন। অথবা, তালের জনথ্য মসটি একটি তস্তক মনালট 
তললখ রাখুন। তালেরলক তালের ওলয়ট ললগ তললখ রাখলত বলনু।

 � অংশগ্রহণকারীলেরলক এই মতডউললর অংশগ্রহণকারীর তনলে্ঘ তশকার একটি প্রতততলতপ তেন।

 � অংশগ্রহণকারীলের শনূথ্য তফটলনস লগ, খালেথ্যর লগ, এবং কম্ঘ পতরকল্পনা যতে তালের তা প্রলয়াজন হয়।

 � অংশগ্রহণকারীলেরলক তালের নামটথ্যাগ পূরণ কলর প্রলয়াজন অনসুালর পতরধান করলত বলনু।

 � অংশগ্রহণকারীলের বসলত বলনু। যখন অংশগ্রহণকারীরা গ্রুলপর অনথ্যলের জনথ্য অলপক্া করলছন তখন 
তালেরলক পৃষ্া 2 এর “মসশলনর মলূ তবেয়গুতল” পয্ঘাললাচনা করলত বলনু।

এই কেিচির পচর:
 � যত শীঘ্র সম্ভব, এই মসশলনর মনাট তনন। তললখ তনন তক তক ভুল হলয়লছ আর মকাথায় মকাথায় উন্নতত করা 
েরকার।
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কেিচির শবষয়বস্তু:
তনম্নতলতখত তবেয়বস্তুটি 60 তমতনলটর জনথ্য তডজাইন করা হলয়লছ। অনগু্রহ কলর প্রততটি মসশলন ওজন করার  
জনথ্য এবং অংশগ্রহণকারীলের সলগে পরামশ্ঘ করার জনথ্য অতততরতি প্রায় 10 তমতনলটর অনমুতত তেন।

 � স্াগতম ও পয্ঘাললাচনা  .......................................................পৃষ্া 6  ................. 10 তমতনট

 � উলদেশথ্য .............................................................................পৃষ্া 7 .................... 2 তমতনট

 � মেখুন আপতন কতেরূ এলসলছন! ...........................................পৃষ্া 7 .................. 15 তমতনট

 � ভাললা কাজ চাল ুরাখুন! ......................................................পৃষ্া 10 ................ 10 তমতনট

 � পলরর ছয় মালস আপনার লক্থ্য .............................................পৃষ্া 12 .................. 8 তমতনট

 � সাফললথ্যর পতরকল্পনা ..........................................................পৃষ্া 13 .................. 5 তমতনট

 � সারাংশ ও সমাততি ..............................................................পৃষ্া 14 ................ 10 তমতনট
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লাইফস্াইল ক�াচের শ্রিপ্ট

ক�াচের জচি্য কিার স্বাগতম ও পযদোচলােিা  
(10 শমশির)

 ►বলুি: সকললক আবারও স্াগতম! এটি Prevent T2-র চূিাতে তমটিং, 
CDC-র জীবনযাত্া পতরবত্ঘ লনর কম্ঘসূতচ।

আজলক আমরা কথা বলব তক কলর আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অতবরত 
রাখা যায় েীর্ঘ মময়ালে।

আমালের শুরু করার আলগ আসুন আমরা আলগ তক আললাচনা কলরতছলাম 
মসই তবেলয় একটু কথা বতল। আপনার মকালনা প্রশ্ন থাকলল আতম তার উত্র 
মেওয়ার মচষ্া করব।

%  যা �রচবি আলগর মসশন সংলক্লপ বলনু।

 9আচলােিা �রুি: আলগ আমরা যা তনলয় আললাচনা কলরতছলাম মসই 
তনলয় কালরা তক মকালনা প্রশ্ন আলছ?

 ►বলুি: আসুন আলগ আপতন ময কম্ঘ পতরকল্পনা কলরতছললন মসই অনসুালর 
তকভালব কাজ হলয়লছ তা সম্পলক্ঘ  আললাচনা কতর। 

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভাললাভালব হলয়লছ? তক তক ভাললাভালব হয়তন? 

 ►বলুি: আসুন আপতন বাতিলত অনথ্যানথ্য যা যা কলরলছন তা মকমন হলয়লছ 
তা তনলয় আললাচনা কতর।

 9 আচলােিা �রুি: তক তক ভাললাভালব হলয়লছ? তক তক ভাললাভালব হয়তন?
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ক�াচের জচি্য কিার উচদেি্য
(2 শমশির)

 ►বলুি: েীর্ঘ মময়ালে আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অতবরত রাখা 
আপনালক সাহাযথ্য করলত পালর টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রততলরাধ করলত অথবা 
তবলতবিত করলত। আজ আমরা, এই তনলয় আললাচনা করব:

 ■ এই কম্ঘসূতচ শুরু করার পর আপনার প্রগতত

 ■কম্ঘসূতচ মশে হলল তক কলর আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অতবরত 
রাখলবন।

 ■ পলরর ছয় মালস আপনার লক্থ্য

অবলশলে, আপতন একটি নতুন কম্ঘ পতরকল্পনা করলবন।

ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচেি!  
(15 শমশিচর) 

 ►বলুি: কতেরূ আপতন এলসলছন এক বছর আলগ এই কম্ঘসূতচ শুরু করার 
পলর, তা তনলয় কথা বলল আমরা শুরু কতর।

 9আচলােিা �রুি: তক স্াস্থ্যকর পতরবত্ঘ ন আপতন কলরলছন আপনার 
খাবালর?

তক স্াস্থ্যকর পতরবত্ঘ ন আপতন কলরলছন আপনার তরিয়াকলালপ?

তক প্রততবধেকতা আপতন জয় কলরলছন ওই স্াস্থ্যকর জীবনযাত্ার জনথ্য?

এই কাজ করলত তগলয় আপতন তক তশলখলছন তনলজর সবিলধে?

7
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ক�াচের জচি্য কিার ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচেি!  
 

এই কাজটি ঐতছিক।

তরলপাট্ঘ টির অতেভু্ঘ তি থাকা 
উতচত:

 ■ েলটি যত পাউন্ড কতমলয়লছ 
(মমাট শরীলরর ওজন মথলক বাে 
সাম্প্রততকতম শরীলরর ওজন) 

 ■ েলটি ময শতাংশ শরীলরর 
ওজন কতমলয়লছ (যত পাউন্ড 
েলটি কতমলয়লছ, তালক মমাট 
শুরু করার সমলয়র ওজন 
তেলয় ভাগ কলর) 

 ■ েলটি প্রতত সতিালহ যত তমতনট 
তরিয়াকলাপ লাভ কলরলছ 
(সাম্প্রততকতম মমাট সময় 
মথলক বাে মমাট শুরু করার 
সমলয়র তমতনট) 

  1 �াযদে�লাপ: েললর প্রগততর তরলপাট্ঘ

 ►বলুি: আমরা মেতখ আপতন কত প্রগতত কলরলছন একটি েল তহলসলব।

%  যা �রচবি একটি তলতখত তরলপাট্ঘ  তবতরণ করুন যা েললর এত অবতধ 
যা প্রগতত হলয়লছ তা তববতৃ কলর। তরলপাট্ঘ টি বথ্যাখথ্যা করুন। আপতন চাইলল 
একটি তলিপ চালট্ঘ  বা সাো বথ্যবহার করুন। 
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ক�াচের জচি্য কিার ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচেি!  
 

এই কাজটি ঐতছিক।

এই কাজটি ঐতছিক।

তরলপাট্ঘ টির অতেভু্ঘ তি থাকা 
উতচত:

 ■ বথ্যততিটি যত পাউন্ড কতমলয়লছ 
(শুরু করার সময় ওজন মথলক 
বাে সাম্প্রততকতম শরীলরর 
ওজন) 

 ■ বথ্যততিটি ময শতাংশ শরীলরর 
ওজন কতমলয়লছ (যত পাউন্ড 
বথ্যততিটি কতমলয়লছ, তালক মমাট 
শুরু করার সমলয়র ওজন তেলয় 
ভাগ কলর) 

 ■ বথ্যততিটি প্রতত সতিালহ যত তমতনট 
তরিয়াকলাপ লাভ কলরলছ 
(সাম্প্রততকতম মমাট সময় 
মথলক বাে মমাট শুরু করার 
সমলয়র তমতনট) 

  1 �াযদে�লাপ: েললর প্রগততর বস্তু

%  যা �রচবি এমন বস্তু তনলয় আসুন যা মেখায় েলটি কত পাউন্ড কতমলয়লছ 
এই পয্ঘতে। এই বস্তুগুতল হলত পালর ওজন, আটার বথ্যাগ, খালেথ্যর কথ্যান, বা 
মাখলনর তস্ক। অংশগ্রহণকারীলের আমন্ত্রণ জানান মসগুতল মতালার জনথ্য।

  1 �াযদে�লাপ: একক প্রগততর তরলপাট্ঘ

%  যা �রচবি একটি তলতখত তরলপাট্ঘ  তবতরণ করুন প্রতত অংশগ্রহণকারীলক 
যা মসই বথ্যততির এত অবতধ যা প্রগতত হলয়লছ তা তববতৃ কলর। তরলপাট্ঘ টি বথ্যাখথ্যা 
করুন। আপতন চাইলল একটি তলিপ চালট্ঘ  বা সাো বথ্যবহার করুন। 

 ►বলুি: এটি শুধু আপনার জনথ্য। অনথ্য মকউ এটি মেখলত পালবন না।
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ক�াচের জচি্য কিার ক্খুি আপশি �ত্রূ এচেচেি!  
 

 ►বলুি: আপনালের মলধথ্য কলয়কজন আপনালের ওজন এবং কায্ঘকলালপর 
ললক্থ্য মপৌঁছলত মপলরলছন। অনথ্যরা এখলনা মসগুতলর উলদেলশথ্য কাজ করলছন। 
তকন্তু আপনারা সবাই োরুন প্রগতত কলরলছন। আতম আপনালের তনলয় খুব 
গতব্ঘত এবং আতম আশা কতর আপতনও গতব্ঘত। 

িাচলা �াজ োলু রাখুি!  
(10 শমশির)

 ►বলুি: এতেরূ আপতন এলসলছন এই কম্ঘসূতচ শুরু করার পর মথলক। এবং 
এই পলথ অলনক চথ্যালললজের সালথ আপতন মমাকাতবলা কলরলছন। এরপলরর 
চথ্যাললজে হললা আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অতবরত রাখা এই কম্ঘসূতচ মশে 
হবার পর। 

আসুন একটি উোহরণ মেখা যাক। অনগু্রহ কলর “রাসালের কাতহনী” মেখুন 
এই মতডউললর তবতলপলত্র পৃষ্া 3 এ।

%  যা �রচবি পিুন (বা একজন মস্ছালসতবলক বলনু পিলত) কাতহনীটির 
প্রথম ততনটি অনলুছিে। 

 9আচলােিা �রুি: আপনালের মলধথ্য তক মকউ এর আলগ ওজন 
কতমলয়লছন, তকন্তু তা পলর আবার তফলর এলসলছ?

 ► শজজ্াো �রুি: আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অতবরত রাখা েীর্ঘ 
মময়ালে মকন গুরুত্বপূণ্ঘ?

উতির: আপতন যতে আপনার স্াস্থ্যকর অভথ্যাস বজায় না রালখন আপতন  
ময প্রগতত কলরলছন তা হারালবন। আপনার টাইপ 2 ডায়ালবটিলসর েঁুতক 
আবার মবলি যালব।
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ক�াচের জচি্য কিার িাচলা �াজ োলু রাখুি!  

সমথ্ঘন পাবার সবিলধে আলরা 
জানলত, সমথ্ঘন পান তবতলপত্গুতল 
মেখুন। অনপু্রাতনত থাকার তবেলয় 
আলরা জানলত, জনথ্য অনপু্রাতনত 
থাকুন তবতলপত্ মেখুন। 

কম্ঘসূতচ মশে হবার পলরও 
আপনার েলটি মযাগালযাগ করা 
অতবরত রাখলত পালর। আপতন 
এটি আলরা সহজ কলর তেলত 
পালরন একটি মসাশাল মনটওয়াক্ঘ  
তততর কলর এবং একতত্ত হবার 
বথ্যবস্ার আলয়াজন কলর। (তবশে 
জানলত “কম্ঘসূতচর সাতব্ঘক নজর” 
মেখুন) 

এই কাজটি ঐতছিক।

 ►বলুি: আবার আললাচনায় মফরা যাক।

%  যা �রচবি পিুন (বা একজন মস্ছালসতবলক বলনু পিলত) কাতহনীটির 
মশে ততনটি অনলুছিে। 

 9আচলােিা �রুি: আপতন তক বললন? তক কলর আপতন সমথ্ঘন পালবন 
এই কম্ঘসূতচ সমাতি হলল?

এবং তক কলর আপতন অনপু্রাতনত থাকলবন এই কম্ঘসূতচ সমাতি হলল?

  1 �াযদে�লাপ: অতততথ বতিা

%  যা �রচবি একটি অতততথ বতিালক উপতস্ত করুন তযতন Prevent T2-র 
মলধথ্য তেলয় মগলছন। বতিালক বণ্ঘনা তেলত বলনু তক কলর সমথ্ঘন মপলত হয় এবং 
অনপু্রাতনত থাকলত হয় কম্ঘসূতচ মশে হলল। অংশগ্রহণকারীলের আমন্ত্রণ জানান 
প্রশ্ন করার জনথ্য।
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ক�াচের জচি্য কিার পচরর েয় মাচে আপিার লক্ষ্য  
(8 শমশির)

 ►বলুি: কম্ঘসূতচ মশে হলল তক কলর আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অতবরত 
রাখলবন তা তনলয় আম্াললাচনা কলরতছ। এবার আমরা কথা বতল আপনার 
পলরর ধাপগুতল সবিলধে। অনগু্রহ কলর “পলরর ছয় মাস আপনার লক্থ্য” মেখুন 
পৃষ্া 4 এবং 5 এ।

মযমন মেখলত পালছিন, পলরর ছয় মালস আপনার কায্ঘকলালপর লক্থ্য 
অপতরবতত্ঘ ত - প্রতত সতিালহ অতেত 150 তমতনলটর মধথ্যম বা তার মবতশ গততর 
তরিয়াকলাপ মপলত।

তকন্তু আপতন আপনার ওজলনর লক্থ্য পুনতব্ঘলবচনা করলত পালরন। আমরা এটি 
একসালথ ভতত্ঘ  কতর।

প্রথলম, আপনার ওজন এখন কত তা ভরুন। এই মসই ওজন যা আতম 
আপনালক বললতছলাম কাললক। 

এরপর, তস্র করুন আপতন পলরর ছয় মালস আপনার ওজন কমালত চান  
না একই রাখলত চান। আপনার পছন্দগুতল তবতলপলত্ তচতনিত করুন।

 ■আপনার লক্থ্য যতে হয় ওজন কমালনা, ময ওজলন আপতন মপৌঁছালবন তা 
তলখুন।

 ■আপনার লক্থ্য যতে হয় ওজন বজায় রাখা, আপতন ময ওজলন মপৌঁছলবন 
তা তলখুন। 

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারীলের সাহাযথ্য করুন তালের ওজলনর লক্থ্য ভতত্ঘ  
করলত। তারপর তবতলপত্ বথ্যবহার করুন আললাচনা করলত স্াস্থ্যকর জীবন 
যাত্ার েক্তা সবিলধে যা তারা এই কম্ঘসূতচলত তশলখলছন। 

 ►বলুি: আপতন অলনক স্াস্থ্যকর জীবন যাত্ার েক্তা তশলখলছন এই 
কম্ঘসূতচলত। আতম আপনালক উতসাহ মেব এই েক্তাগুতল বথ্যবহার করলত 
আসলছ মাস ও বছরগুতললত। আপনার যতে এই েক্তাগুতল পয্ঘাললাচনা করার 
প্রলয়াজন হয় তাহলল আপনার অংশগ্রহণকারীর মনাটবকু মেখুন। 
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ক�াচের জচি্য কিার োফচল্যর পশর�ল্পিা  
(5 শমশির)

 ►বলুি: আপনার কম্ঘ পতরকল্পনার তেনপজেী মেখুন অনগু্রহ কলর। পলরর 
কলয়ক তমতনট একটি নতুন কম্ঘ পতরকল্পনা কলর মেতখ।

আমালের আলগর মসশন মথলক তক কাজ করললা এবং মকানটি করললা না তা 
মলন রাখলত হলব। এমন মকান পতরবত্ঘ ন আলছ তক যা আপতন করলত চান? 

এটাও মলন রাখলবন আমরা যা আজ আললাচনা কলরতছ তকভালব আপনার 
স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া চাল ুরাখলত হয় তা সবিলধে।

পতরকল্পনা করার সময় মলন রাখুন ময তা পালন করলত হলব:

 ■ বাস্তবধমমী 

 ■ সম্পােনলযাগথ্য 

 ■ তনতে্ঘষ্ 

 ■ নমনীয় 

মলন রাখলবন আচরলণর তেকগুতলর উপর মবতশ কলর লক্থ্য রাখলত হলব। এবং 
আনলন্দ থাকলত মচষ্া করুন! 

%  যা �রচবি অংশগ্রহণকারীলেরলক তালের কম্ঘ পতরকল্পনা করার জনথ্য 
কলয়ক তমতনট তেন। 
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ক�াচের জচি্য কিার োরাংি ও েমাশতি  
(10 শমশির) 

 ►বলুি: আমরা Prevent T2 এর মশলে এলস মপৌঁলছতছ। আজলক আমরা 
আললাচনা করলাম তকভালব আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া চাল ুরাখলল তা 
সাহাযথ্য করলত পালর টাইপ 2 ডায়ালবটিস প্রততলরাধ করলত বা তবলতবিত 
করলত। আমরা কথা বললাম:

 ■ এই কম্ঘসূতচ শুরু করার পর আপনার প্রগতত

 ■কম্ঘসূতচ মশে হলল তক কলর আপনার স্াস্থ্যকর জীবন যাত্া অতবরত 
রাখলবন।

 ■ পলরর ছয় মালস আপনার লক্থ্য

 9আচলােিা �রুি: আমরা আজলক যা তনলয় কথা বললতছ তা তনলয় 
আপনার মকালনা প্রশ্ন আলছ তক, বা মকালনা রকম প্রশ্ন আলছ তক?

 ►বলুি: এবং এখন সময় হললা উেযাপন করার!

%  যা �রচবি একটি মছাট আনন্দ অনষু্ান করুন। এখালন তকছু ধারণা 
মেওয়া হললা: 

 ■ স্াস্থ্যকর জলখাবার খান।

 ■ প্রততটি অংশগ্রহণকারীলক একটি গ্রুপ ছতব তেন। প্রস্তাব তেন 
অংশগ্রহণকারীরা মযন পরস্পলরর ছতবলত সাক্র কলরন। 

 ■ সমূ্পণ্ঘতার প্রতথ্যয়নপত্ তবতল করুন। 

 ■ একটি েলগত আতলগেন করুন।

 ■ এক েফা বাহবা জানান।

 ■স্পাক্ঘ তলং ওয়াটার (মসাডা পাতন/জল) তেলয় মটাস্ করুন।

শমটিং মলুতুশব �রা হচলা।
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