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HEALTH EDUCATION AND SAFETY EDUCATION   
1.2 DIMENSIONS OF HEALTH  

স্বাস্থ্যের পাাঁচটি (5) মাত্রা রস্থ়্েস্থ্ে: শারীররক, মানরিক, িংস্থ্েদনশীল, আধ্োরিক 
এেং িামারিক। স্বাস্থ্যের এই পাাঁচ (5) মাত্রা স্বাস্থ্যের একটি িম্পূর্ণ রচত্র িরেরাহ 
কস্থ্র কারর্ ককানও মাত্রা়ে পররের্ণ ন অনেস্থ্ক প্রভারের্ কস্থ্র। 

1. শারীররক 

স্বাস্থ্যের শারীররক মাত্রা স্বাস্থ্যের শারীররক রদকস্থ্ক কোঝা়ে। এটি স্বাস্থ্যের আরও 

প্রচরলর্ িংজ্ঞাগুরলস্থ্ক করাগ এেং আঘাস্থ্র্র অনুপরযরর্ রহিাস্থ্ে উস্থ্েখ কস্থ্র refers 

শারীররক স্বাযে একটি ধ্ারাোরহকর্া িহ মাস্থ্নর মস্থ্ধ্ে রস্থ়্েস্থ্ে কেখাস্থ্ন কোন্সার, 

ডা়োস্থ্েটিি, কারডণ ওভািকুলার রডরিি ো উচ্চ রক্তচাস্থ্পর মস্থ্র্া করাস্থ্গর িংরমশ্রস্থ্র্র 

এক প্রাস্থ্ে এেং িস্থ্েণাত্তম শারীররক অেযার অরধ্কারী েেরক্ত (স্বাযেস্থ্ক রিটস্থ্নি ন়ে েস্থ্ল 

মস্থ্ন কস্থ্রন) অনেরদস্থ্ক রস্থ়্েস্থ্েন। 

 

শারীররক স্বাযে স্বাস্থ্যের অনোনে মাত্রাগুরলস্থ্ক প্রভারের্ করস্থ্র্ পাস্থ্র কারর্ শারীররক 

স্বাস্থ্যের হ্রাি স্বাস্থ্যের অনোনে রূপগুরলস্থ্র্ হ্রাি কপস্থ্র্ পাস্থ্র। উদাহরর্স্বরূপ কে েেরক্ত 

হঠাৎ ফু্ল হস্থ়্ে ো়ে কি অনেস্থ্ক িংক্রারমর্ না করার িনে প্রা়েশই িামারিকভাস্থ্ে রেরিন্ন 

হস্থ়্ে পস্থ়্ে, নরু্ন রকেু অধ্ে়েন করস্থ্র্ ো রশখস্থ্র্ মস্থ্নারনস্থ্েশ করার িনে িংগ্রাম কস্থ্র 

এেং র্াস্থ্দর রেরিন্নর্ার িস্থ্ল দুুঃখ কোধ্ করস্থ্র্ পাস্থ্র। 
 

2. মানরিক- 

মানরিক স্বাযে স্বাস্থ্যের জ্ঞানী়ে রদকস্থ্ক কোঝা়ে। প্রা়েশই মানরিক স্বাস্থ্যের িাস্থ্ে 

িংেুক্ত োস্থ্ক ো িংস্থ্েদনশীল স্বাস্থ্যর অেভুণ ক্ত হ়ে, আরম দটুি আলাদা করস্থ্র্ চাই। 



মানরিক স্বাযে মরিস্থ্ের কােণকাররর্া অরধ্ক, েখন মানরিক স্বাযে েলস্থ্র্ েেরক্তর 

কমিািস্থ্ক প্রা়েশই হরস্থ্মানগুরলর িাস্থ্ে েুক্ত কস্থ্র। মানরিক স্বাস্থ্যের পস্থ্র 

আলস্থ্ঝইমারি এেং রডস্থ্মনটি়োর মস্থ্র্া অস্থ্নক মানরিক স্বাযে রেষ়ে অেভুণ ক্ত। এটি 

েেরক্তস্থ্দর র্াস্থ্দর মরিে েেেহার এেং রচো করার ক্ষমর্া কোঝা়ে। এটি িমিোগুরল 

িমাধ্ান করার িনে ো র্েেগুরল প্রর্োহার করার িনে হস্থ্র্ পাস্থ্র র্স্থ্ে কিাকািটি 

েেরক্তর জ্ঞানী়ে রদস্থ্কর রদস্থ্ক। 

 

মানরিক স্বাযেস্থ্িো স্বাস্থ্যের অনোনে মাত্রাগুরলস্থ্ক প্রভারের্ কস্থ্র। মানরিক স্বাস্থ্যের 

েৃরি শারীররক রক্র়োকলাস্থ্পর িস্থ্ল আিস্থ্র্ পাস্থ্র এেং মানরিক কমণক্ষমর্া উন্নর্ 

হও়োর িাস্থ্ে িাস্থ্ে ভাল মানরিক স্বাযে র্খন আিমেণাদাস্থ্োধ্ োর়েস্থ়্ে রু্লস্থ্র্ পাস্থ্র। 

েৃহত্তর আিমেণাদাপরূ্ণর্া এরপস্থ্র িামারিক পরররযরর্স্থ্র্ আরও আযার রদস্থ্ক 

পররচারলর্ কস্থ্র এেং একিনস্থ্ক িীেন িম্পস্থ্কণ  আরও েৃহত্তর প্রশ্ন রিজ্ঞািা করস্থ্র্ 

পাস্থ্র োর িস্থ্ল আধ্োরিক স্বাযে েৃরি হ়ে। 
 

3. আবেগপ্রেণ- 

মানরিক স্বাযে েেরক্তর কমিাি ো িাধ্ারর্ আস্থ্েস্থ্গর অেযা িম্পস্থ্কণ । অনুভূরর্গুরল 

পেণাপ্তরূস্থ্প স্বীকৃরর্ কদও়োর এেং প্রকাশ করার িনে এটি আমাস্থ্দর ক্ষমর্া। এটি 

আপনার আিিম্মাস্থ্নর িাস্থ্ে িম্পরকণ র্ এেং পরররযরর্ িম্পস্থ্কণ  োিেিম্মর্ দরৃিভরি 

েিা়ে রাখস্থ্র্ আপনার আস্থ্েগস্থ্ক রন়েন্ত্রর্ কস্থ্র। মানরিক এেং মানরিক স্বাস্থ্যের মস্থ্ধ্ে 
িম্পকণ  স্পি এেং কেমন রকেু অিুযর্া উভস্থ়্ের িাস্থ্েই িম্পরকণ র্, কেমন: হর্াশা এেং 

উস্থ্েগ। 

 

মানরিক স্বাযে স্বাস্থ্যের অনোনে মাত্রাগুরলস্থ্ক প্রভারের্ কস্থ্র কেস্থ্হরু্ একিন ভাল 

আিমেণাদাস্থ্োধ্ী েেরক্ত িামারিক কিটিংগুরলস্থ্র্ আরও আিরেশ্বািী, দ্রুর্ েনু্ধ তর্রর 

কস্থ্রন এেং প্রা়েশই শারীররক রক্র়োকলাস্থ্প আরও ভাল অরভন়ে কস্থ্রন। 
 

4. আধ্যারিক- 



আধ্োরিক স্বাযে িীেস্থ্নর িামরগ্রক উস্থ্েশে আমাস্থ্দর কোস্থ্ধ্র িাস্থ্ে িম্পরকণ র্। 

কলাস্থ্করা একটি রেশ্বাি ো রেশ্বাি রিস্থ্েম কেস্থ্ক প্রা়েশই এই উস্থ্েশেটি িন্ধান কস্থ্র, 

অনেরা র্াস্থ্দর রনিস্ব উস্থ্েশে তর্রর কস্থ্র। কে েেরক্ত িীেস্থ্নর উস্থ্েশে রাস্থ্খ, র্াস্থ্ক 

িীেস্থ্নর কচস্থ়্েও িুস্বাযে েস্থ্ল মস্থ্ন হ়ে। 

 

আধ্োরিক স্বাযে আধ্োরিক এেং মানরিক স্বাস্থ্যের উপর খুে িহস্থ্িই প্রভাে কিলস্থ্ে 

কারর্ িীেস্থ্নর একটি উস্থ্েশে োকা আপনাস্থ্ক লক্ষে অিণ স্থ্ন রনস্থ্িস্থ্ক প্রস্থ়্োগ করস্থ্র্ 

িহা়ের্া করস্থ্র্ পাস্থ্র। িীেস্থ্নর একটি উস্থ্েশে োকাও মানুষস্থ্ক িীেস্থ্নর প্ররর্ িঠিক 

দরৃিভরি েিা়ে রাখস্থ্র্ এেং প্ররর্কূলর্া কাটিস্থ়্ে উঠস্থ্র্ িহা়ের্া করস্থ্র্ পাস্থ্র। প্রা়েশই 

আধ্োরিক কলাস্থ্করা র্াস্থ্দর আধ্োরিক উস্থ্েশেস্থ্ক রঘস্থ্র রন়েরমর্ রমরলর্ হ়ে ো 

র্াস্থ্দর িামারিক স্বাস্থ্যের উন্নরর্ করস্থ্র্ িহা়ের্া কস্থ্র। 
 

5. িামারিক-  
স্বাস্থ্যের িামারিক মাত্রা অনেস্থ্দর িাস্থ্ে অেণপরূ্ণ িম্পকণ  তর্রর এেং েিা়ে রাখার 

আমাস্থ্দর দক্ষর্া কোঝা়ে। ভাল িামারিক স্বাস্থ্যের মস্থ্ধ্ে ককেল িম্পকণ  োকা ন়ে, 

র্াস্থ্দর মস্থ্ধ্ে েোেে আচরর্ করা এেং িামারিকভাস্থ্ে গ্রহর্স্থ্োগে মান েিা়ে রাখা 

অেভুণ ক্ত। িম্পস্থ্কণ র প্রােরমক িামারিক ইউরনটটি পররোর এেং এই িম্পকণ গুরল 

ককানও েেরক্তর িীেস্থ্ন িেস্থ্চস্থ়্ে কেরশ প্রভারের্ কস্থ্র। অনোনে মূল িম্পকণ গুরল হ'ল 

ঘরনষ্ঠ েনু্ধ, িামারিক কনটও়োকণ , রশক্ষক এেং েুে কনর্ারা। 

 

িামারিক স্বাযে রেরভন্নভাস্থ্ে স্বাস্থ্যের অনোনে মাত্রাস্থ্ক প্রভারের্ কস্থ্র। একটি খারাপ 

িামারিক িীেন একিন েেরক্তস্থ্ক র্াস্থ্দর িীেস্থ্নর উস্থ্েশে রনস্থ়্ে প্রশ্ন রু্লস্থ্র্ ো রেরিন্ন 

এেং অোরচর্ অনভুে করস্থ্র্ পাস্থ্র। এই িার্ী়ে অনুভূরর্গুরল শারীররক রক্র়োকলাপ 

কেস্থ্ক কলাকস্থ্ক রেরিন্ন করস্থ্র্ পাস্থ্র এেং র্াস্থ্দরস্থ্ক হর্াশার রদস্থ্ক রনস্থ়্ে ো়ে। 


