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একাকীত্ব কমাতে এবং মানসিক স্াস্থ্য উন্নে করতে 
পাঁচটি িজৃনশীল কাজকম্ম

পড়া মানসিক স্াস্থ্য এবং িসু্োর উন্নসে করতে পাতর

িঙ্ীে আপনাতক সশসিলো অজ্ম ন করতে এবং আপনার মতনর ভাবতক উন্নে 
করতে িহায়ো করতে পাতর

• মানসিক অিুস্থতা সিষয়ক সিকশন ও নন-সিকশন উভয় ধরননর লেখাই পাঠনকর মানসিক স্াস্থথ্য িংক্ান্ত চথ্যানেঞ্জিমনূের 
অসভজ্ঞতানক িমর্থন করনত পানর, মননর দাগ মছুনত পানর এিং সস্থসতস্থাপকতা সিকসশত করনত পানর। (উৎি)। সকছু 
গনিষণায় লদখা লগনছ লে সিকশন সিনশষ কনর পাঠকনদর িেমসম্থতা িসৃধিনত এিং িামাসিক দক্ষতা শসতিশােী করার লক্ষনরে 
উপকারী - ো িম্পক্থ , আনিগীয় িমর্থন এিং িুস্থতার গুরুত্বপূণ্থ উৎিিমেূনক উন্নত করনত পানর (উৎি)।

• পদনক্ষপ সনন: প্রস্াসিত িইনয়র িনথ্য লপেনিি টু থ্াইভ সরসিং সেস্ট খুিঁনু এিং “সরনলেকশন্স অন লমন্াে লেের 
অথ্যান্ড রাইটং” লদখুন, মানসিক স্াস্থথ্য এিং মানসিক অিুস্থতা সননয় সেনখনছন এমন লেখকনদর িানর একট ThriveNYC 
ভাচু্থ য়াে কনরাপকরন।

িত্থ মান COVID-19 মোমারীর আনগও, U.S.-এ প্রায় 40% প্রাপ্তিয়স্ক মানষু মানে মানে িা িি িময় একাকী লিাধ 
করনতন িনে িানা োয়। একাকীত্ব এিং িামাসিক সিসছিন্নতা েতাশা, উনবেগ এিং অনথ্যানথ্য মানসিক অিুস্থতার ক্মিধ্থমান 
েক্ষণিে একাসধক লনসতিাচক প্রভাি লিেনত পানর (উৎি)। িৃিনশীে কািকম্থ মানষুনক অননথ্যর িানর অর্থপূণ্থ িামাসিক 
িংনোগ িাড়ানত, মানসিক চাপ কমানত এিং তানদর আনিগ িেুনত এিং লিগুসে প্রসক্য়াকরনণ িোয়তা কনর (উৎি)।

• 2013 িানের একট গনিষণায় লদখা লগনছ লে িংকীণ্থ পসরসস্থসত িা িংকনটর মনুখামসুখ একিন িথ্যসতি গান শুননে তার 
মানসিক চাপ হ্াি পায় (উৎি)। 

• পদনক্ষপ সনন: একট ভাচু্থ য়াে কনিাট্থ  ইন লমাশন এর িনথ্য সনিন্ধন করুন িা সশসরেকারী একট ললেসেস্ট 
িাউননোি করুন।

মানসিক স্াস্থ্য এবং মানসিক অিসু্ো িম্পতক্ম  সভজথু্যয়াল গল্প বলা - হতে পাতর 
চলসচিত্র বা সভজথু্যয়াল আত ্্ম  - আপনাতক কম একাকীত্ব অনভুব করতে িহায়ো 
করতে পাতর

• মানসিক স্াস্থথ্য চথ্যানেনঞ্জর মনুখামসুখ িা এর লরনক মতুি েনত রাকা লোনকরা গল্প িোর মনধথ্য িান্ত্বনা এিং অননুপ্ররণা খুনঁি 
লপনত পানর (উৎি)। মানসিক স্ানস্থথ্যর িুস্থতা িম্পসক্থ ত গল্পগুসে সিনশষত তানদর িনথ্য গুরুত্বপূণ্থ োরা িামাসিকভানি 
সিসছিন্ন িা োনদর একট িামঞ্জিথ্যপূণ্থ িামাসিক িোয়তা লনটওয়ানক্থ র ঘাটসত রনয়নছ (উৎি)।

• পদনক্ষপ সনন: আননোনসে সিল্ম লিসস্টভাে লরনক একট চেসচিরে লদখুন। এই িাইটট প্রসতট চেসচিনরের িানর আনোচনার 
প্রশ্ন এিং কাে্থক্ম অন্তভু্থ তি করার মাধথ্যনম আপনানক সরমগুসে আনরা গভীরভানি সিনলেষণ করনত িাোেথ্য কনর।

Bengali

FIVE 
FROM

https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-about-men/201905/can-reading-books-improve-your-mental-health
https://www.scientificamerican.com/article/novel-finding-reading-literary-fiction-improves-empathy/
https://www.nypl.org/thrive/books
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental-health-virtual-events
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental-health-virtual-events
https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation
https://artandhealing.org/the-unlonely-project-background/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3734071/
https://www.concertsinmotion.org/our-programs/calendar-of-events/
https://artandhealing.org/stuck-at-home-story-playlists/
https://artandhealing.org/stuck-at-home-story-playlists/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MHRJ-08-2017-0034/full/html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0706743719846108
https://artandhealing.org/stuck-at-home-double-feature-2/
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• আপসন লে সিষয়গুসের িনথ্য কৃতজ্ঞ লিগুসে িম্পনক্থ  িান্থাসেং মানসিক িুস্থতার িানর েুতি েনয়নছ (উৎি)। সনউ ইয়ক্থ  
সিটনত 11 লিনটেম্বনরর োমোর পনর এক গনিষণায় গনিষকরা আসিষ্ার কনরনছন লে, লকাননা িংকনটর পনর কৃতজ্ঞতার 
মনতা ইসতিাচক আনিগগুসে অথ্যানসেি করনে তা মানষুনক েতাশায় সনমসজিত েওয়া লরনক রক্ষা কনরসছে (উৎি)।

• পদনক্ষপ সনন: আপনার েসদ সনিস্ লকাননা িান্থাসেং রুটন না রানক, তােনে আপসন খুি িেনিই িাউনন্ডশন ির আট্থ  
অথ্যান্ড সেসেং লরনক সননদ্থ সশকা সননয় শুরু করনত পানরন।

ললখা এবং জান্মাসলং কৃেজ্ঞোর মতো ইসেবাচক আতবগতক উৎিাসহে করতে 
পাতর এবং সস্সেস্াপকো তেসর করতে পাতর

সশতল্পর িসৃটি উতবেগ এবং একাকীতত্বর অনভূুসে কমাতে পাতর 

• একট গনিষণায় লদখা লগনছ, সকনশার সকনশারীনদর মনধথ্য একাকীত্ব কমানত সচরেকম্থ একট গুরুত্বপূণ্থ ভূসমকা পােন 
কনরসছে (উৎি)। অনথ্য একট গনিষণায় লদখা লগনছ, সশল্প ততসরর িনে িনয়ানিথ্যষ্ঠনদর িুস্থতার উন্নসত ঘনটসছে 
(উৎি)।

• পদনক্ষপ সনন: আপনার কসমউসনটর িানর েুতি রাকনত একট ভাচু্থ য়াে িৃিনশীেতা চথ্যানেঞ্জ শুরু করুন এমনসক 
েখন আপনারা শারীসরকভানি দনূর রানকন।
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https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/12/24/678232331/if-you-feel-thankful-write-it-down-its-good-for-your-health
https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.365
https://artandhealing.org/stuck-at-home-story-words-matter/
https://artandhealing.org/stuck-at-home-story-words-matter/
https://artandhealing.org/the-unlonely-project-background/
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/evidence-review-impact-participatory-arts-older-people
https://artandhealing.org/stuck-at-home-challenges/

