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�েব�র অপব�বহােরর
সে� �মাকািবলা
৬� ধাপ



 
আমরা �কান পদাথ��িল �হণ কির
এবং িকভােব? আমরা আমােদর
�দনি�ন জীবেন �স�িলর জন� এক�
�মাগত �েয়াজন অনভুব কির িকনা
তা �বাঝার �চ�া কির।

সেচতন �হান

 #1 



যিদও এই পদাথ��িলর ব�বহার আমােদর
তাৎ�িণক �ি� �দয় বেল মেন হেত পাের, যিদ
পিরমােণ এবং দীঘ� সমেয়র জন� �সবন করা
হয় তেব এ�িল আমােদর �াে��র উপর খুব
�িতকারক �ভাব �ফেল এবং আমােদর
মানিসক য�ণার অব�ােক আরও বািড়েয়
ত�লেত পাের।
 

 #2
এ�িল িক সিত�ই আমােদরেক
ভােলা �বাধ করেত সহায়তা কের?



উদাহরণ��প, আমরা �সই পিরি�িত�িল
এড়ােত পাির �য�িল আমােদরেক আরও �বিশ
�ব� ব�বহার করার িদেক িনেয় যায় এবং পিরবেত�
অন�ান� ি�য়াকলাপ�িলর স�ান করেত পাের যা
আমােদর সিত�ই ভাল �বাধ করেত সহায়তা কের।
#3 আসুন িকছ�  পিরবত� ন করার �চ�া কির আসুন
আমােদর অভ��রীণ শি� পুন��ােরর উপর
�ফাকাস কির যা সিত�ই আমােদর জীবেনর
চ�ােল� �মাকােবলায় সহায়তা করেত পাের!

 #3

আসনু িকছ�  পিরবত�ন করার �চ�া কির



এমন �লােকেদর �বেছ িনন যারা সিত�ই
আমােদর ভাল �বাধ করেত সহায়তা কের!
�েব�র ব�বহার আমােদর অেনক শি� �শাষণ
করেত পাের এবং অন�েদর �থেক আমােদর
িবি�� করেত পাের। পিরবেত� , আমােদর
িনকটতম সংেযাগ�িলেত িবিনেয়াগ করা এবং
পাশাপািশ নত�ন স�ক�  গেড় �তালা ���পূণ�!

 #4
স�ক ব�ু� �বঁেছ িনন



আমরা সবসময় একজন �পশাদােরর কাছ �থেক
সাহায� চাইেত পাির, �যমন একজন মেনািব�ানী,
আমরা �কমন অনুভব কির �স স�েক�  কথা
বলেত এবং ভােলা হওয়ার জন� নত�ন �কৗশল
খুঁেজ �পেত পাির!

 #5
যিদ এ� একা সামলােনা খবু ক�ন
হয়...



U-REPORT অ�াপ, Whatsapp
বা Telegram-এ U-Report On
The Move-এর কােছ িলখুন!

আপিন যিদ গভীরভােব একাকী� অনুভব কেরন
এবং তা যিদ আপনার �দনি�ন জীবেন আপনােক
আরামদায়ক �বাধ করেত বাধা �দয়, তাহেল আপিন
এ� স�েক�  িচ�া করেত পােরন এবং িব�� কােরা
সােথ আপিন এ� স�েক�  কথা বলেত বা
মেনািব�ানীর কােছ �যেত পােরন। Here4U এ�েক
�াগত জানােত পাের এবং এ িবষেয় কথা বলার
জন�ও এক� িনরাপদ �ান হেত পাের!
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@ureportonthemove
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