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ঘুেমর সমস�া
আমােদর িব�ােমর জন� 6 � �পস . . . 



 

�কােনািকছ�  িক আমােদর
অেনক িবর� করেছ?

আমােদর ঘমু না আসার অেনক কারণ থাকেত পাের।
উদাহরণ��প, যখন আমরা এক� ক�ন সমেয়র
মধ� িদেয় যাই... এমন িকছ�  িচ�াভাবনা, পিরি�িতসমহূ
বা এমন িকছ�  হেত পাের যা আমােদর উি�� করেছ
এবং আমােদর িব�াম িনেত বঁাধা �দয়... সতুরাং, যখন
এ�িল ঘেট, তখন আমরা আরও ভােলা �বাধ করার
জন� কী করেত পাির? আপনার ি�য়জেনর সােথ
কথা বলনু! 

 #1 



 #2
এখােন এমন �কােনা সমাধান �নই
যা সবার জন� এবং সব
পিরি�িতেত কাজ কের...
আমােদর �েত�েকই আলাদাভােব চিল এবং �সইজন�
আরও ভােলা িব�ােমর �কৗশল এবং সমাধান�িলও
আলাদা হেত পাের, এর মােঝ আমােদর স�ক� খুঁেজ
পাওয়া ���পণূ�!



ঘিুমেয় পড়া এবং ভােলা ঘেুমর জন�, খবু �বিশ বা ভারী
খাবার না খাওয়াই ভােলা, আবার খািল �পেটও ঘমুােত
যাওয়া ভােলা না... চলনু �মাবাইল �ফান বা
কি�উটােরর ি�েনর িদেক �বিশ�ণ তাকােনা �থেক
িবরত থািক! আমরা হয়েতা িকছ�  গান �নেত পাির,
িক� আমােদর �চাখ ব� কের, যােত �স�েলা িব�াম
িনেত পাের!

 #3
রােত িকভােব ভােলা িব�ােমর
জন� ��ত হেত পােরন?



সময়সিূচ: সাধারণভােব, রােত ভােলা িব�াম
�পেত,আপিন কখন ঘমুােত যান এবং �জেগ উেঠন তার
িনয়িমত সময় করার �চ�া করা ���পণূ� �ান: এবং
এমন জায়গায় িব�াম করা যা শা�, অ�কার বা আধা
অ�কার এবং �যখােন আমরা শাি� এবং িনরাপদ
অনভুব কির 

#4
িক� এখােন িকছ�  দরকারী �পস
আেছ!



ভােলাভােব িব�াম �নওয়ার জন�, একজনেক শা� এবং
িনরাপদ �বাধ করেত হেব। যখন আমরা িবছানায় �েয়,
ঘুমােনার জন� ��ত, তখন আমরা পেুরা শরীরেক
িশিথল করার �চ�া কির, ধীের ধীের �াস �নওয়ার �চ�া
কির যােত মন শা� হয়, িবেশষভােব যিদ িকছ�
িচ�াভাবনা উি�� করেছ বেল আমরা অনভুব কির, যা
িবেশষ কের আমােদর শা� কের না ... 

 #5
শরীরেক িব�াম �দওয়া...



িলখুন U-Report On the
Move অন FB Messenger,
WhatsApp বা Telegram

 #6 

আমরা যিদ রােত ভাল িব�াম না করেত পাির এবং এর
কারেণ আমােদর িদন�িল খারাপ কােট, আমরা সব�দা
সাহায� চাইেত পাির এমনিক মেনািব�ানীর মেতা
অিভ� ব�ি�র �থেক িযিন আমােদরেক সেব�া�ম
সমাধান খুঁেজ �পেত সাহায� করেবন!

আমরা সাহায� খুঁজব! 


