
© NSW Health May 2020. 

এই কোভিড-১৯ (েরোনা িাইোস) মহামাভেে  
সময় আপনাে মানভসে স্াস্থ্য এে প্রভি লক্থ্য োখনু

১. সভরিয় থােুন
ব্যায়যাম আপনযার শরীর এবং মননর জন্ ভযাল। বযাহিনর 
ব্যায়যাম করযার জন্ আপহন বযাড়ী থেনক থবর িনে পযারনবন হকন্ত্ত 
অন্নের থেনক ১.৫ হমটযার েনূর েযাকযার কেযা মনন রযাখনে িনব। 
হনয়হমে ব্যায়যাম করুন এবং আপহন উপনভযাগ কনরন এমন 
কম্মকযান্ড থবনে হনন। এর মন্্ িা যাটযা, েযাই-চযাই, জহগং, থেযাগ 
ব্যায়যাম অেবযা ইননেযার ওয়যাক্ম আউট িনে পযানর।  

২. স্াস্থ্য সম্মি খাবাে খান
আমযানের মন ও শরীনরর জন্ স্যাস্্ সম্মে খযাবযার 
খযাওয়যা ভযাল। প্রচুর পহরমযানন হবহভন্ন প্রকযার ফল ও সবহজ  
এবং প্রচুর আাশ (fibre) আনে এমন খযাবযার থেমন লযাল চযাউল 
(brown rice), ওটস, আটযার রুটি, েযাল ও মটরশুটি খযান। 

অস্যাস্্কর স্্যাকস এবং থে সব পযানীয়নে প্রচুর পহরমযান সুগযার, 
অস্যাস্্কর ফ্যাট ও লবন েযানক এমন সব খযাবযার সীহমে করুন। 
অস্যাস্্কর খযাবর স্যাস্্কর খযাবযানরর রুহচ নষ্ট কনর থেয় েযা 
আপনযার থমজযাজ, প্রযানশহতি, িজমশহতি এবং ঘুম বযাড়যাননর জন্ 
প্রনয়যাজন।

৩. কোগারোগ োখুন 
আমযানের মযানহসক স্যাস্্র জন্ সযামযাহজক থেযাগযানেযাগ 
খুবই গুরুত্বপূন্ম। আপনযার পহরবযার এবং বনু্নের সযানে 
থফযানন বযা অনলযাইনন থেযাগযানেযাগ রযাখুন। আপনযার হপ্রয়জন এবং 
কহমউহনটির হবশ্বস্ত কযারও সযানে আপনযার অনুভুহে হবহনময় করুন 
এবং আপনযার সযানে (অনুভুহে) হবহনমনয়র জন্ আমন্ত্রন করুন। 
আপনযার পহরবযানরর সেস্ এবং বনু্নের সযানে থেখযা করযার সংখ্যা 
সীহমে করুন। আপহন েহে কযারও সযানে থেখযা করনে চযান, েনব 
শযারীহরক েরুত্ব  বজযায় রযাখযার অভ্যাস করুন এবং ১.৫ হমটযার েরূত্ব 
বজযায় রযাখুন এবং ভযাল ব্যাহতিগে পহরচ্ছন্নেযা বজযানয় রযাখুন। 
আপহন েহে অসুস্্ িন েনব কযারও সযানে থেখযা করনে েযানবন নযা। 

৪. সংবাদ ও সামাভিে  
মাধথ্যম কথরে ভবেি ভনন 
সযামযাহজক মযা্্ম আপনযানক থেযাগযানেযাগ রক্যা করনে 
সিযায়েযা কনর, হকন্ত্ত এনে  খবু থবশী সময় ব্যায় করনল আমরযা 
অহস্রেযা অনভুব করনে পযাহর। খবর রযাখযা ভযাল, েনব হবশ্বযাসনেযাগ্, 
থেমন সরকযারী েে্ থবনে হনন।  

৫. ভনয়ভমি রুটিন কমরন চলুন
ঘুমযাননযা এবং খযাবযানরর সময় হনয়হমে করুন। হেননর 
পহরকল্পনযা এমনভযানব করুন েযানে ঘনরর কযানজর, অন্নের সযানে 
থেযাগযানেযানগর, আপহন উপনভযাগ কনরন এমন কযানজর জন্,  
এবং হবশ্যানমর জন্ সময় পযান। 

৬. আপনাে মানভসে স্াস্থ্যরে 
পে্যরবক্রন োখুন এবং িাল 
থােুন 
আপনযার মযানহসক স্যাস্্ এবং ভযাল েযাকযানক পে্মনবক্নন 
রযাখযা খু্বই গুরুত্বপূর্ম। পহরবযানরর সেস্নের, বনু্নের এবং 
প্রহেনবশীনের মযানহসক অহস্রেযা বযা উহবিগ্নেযা হননয় সেক্ম   
েযাকযা ভযাল। মননযানেযাগিীনেযা, ঘুম কম িওয়যা, এবং অহস্রেযা  
বযা হবহ্বলেযা হননয় সেক্ম  েযাকযা প্রনয়যাজন।। এ লক্নগুনলযা থেখযা 
হেনল সিযায়েযা থনওয়যা থেনে পযানর। . 

৭. সহায়িা ভনন 
আপহন েহে অহস্রেযা বযা উহবিগ্নেযা অনুভব কনরন 
েনব কযারও সযানে পরযামশ্ম করনে হবি্যা করনবন নযা। 
আপনযার অনুভুহে হননয় বনু্নের এবং পহরবযানরর সেস্নের  
সযানে কেযা বলুন। আপহন কযাউনক হবরতি করনেন নযা।

আপহন েহে হবহ্বলেযা অনুভব কনরন, েযািনল থে থকযান সময়,  
থে থকযান হেন কনরযানযা ভযাইরযাস থমন্যাল ওনয়লহবং লযাইন:  
১৮০০ ৫১২ ৩৪৮ এ থফযান হেনয়  প্রহশক্নপ্রযাপ্ত কযাউহসিলযানরর 
সযানে কেযা বলনে পযানরন। হবনযামূনল্ থেযাভযাষী সিযায়েযা থপনে 
চযাইনল ১৩১ ৪৫০ নযাম্যানর থফযান কনর আপনযার ভযাষযার নযাম বলুন। 
েযারপর আপহন থেযাভযাষীনক কনরযানযা ভযাইরযাস থমন্যাল ওনয়লহবং 
সযানপযাট্ম সযাহভ্ম নস থেযাগযানেযাগ কহরনয় হেনে বলুন।

আপনযার মযানহসক সমসযাটি েহে প্রে্ি জীবনেযাত্যায় ব্যাঘযাে 
করনে বনল মনন িয় েযািনল আপহন আপনযার স্যানীয় থজনযানরল 
প্র্যাকটিশনর (GP) এর সযানে থেযাগযানেযা করুন ।

লকু অফটার ইউর মেন্াল মেলথ, অষ্ট্রেললয়া মথষ্টক মেওয়া েষ্টয়ষ্টে।
মেন্াল মেলথ অষ্ট্রেললয়া, োর্চ  ২০২০
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