
১০টি খারা অভ্যা যা ব্রেইননর জনয ক্ষটিকর 

প্রতিতিয়ি অভ্যাবলি আমরা তিছু িাজ িরর থাতি যা আমারের ব্রেইরির উপর ক্ষতিির প্রভ্াব ব্রের। িাই 

ব্রেইরির ক্ষতিির প্রভ্াব ব্রথরি িিক বার জিয ব্রজরি ব্রিওয়া যাি ব্রই অভ্যাগুরা। 

১। কান নালিা না করা: আমরা অরিরিই বযস্তিার িাররে িারর িালিা িা িররই বাা ব্রথরি ব্রবর রয় 

যাই। তিন্তু এই অভ্যাটা খবু খারাপ। িারে িার িালিা িা িরর তিম্ন রক্ত লিকরার িাররে আমারের ব্রেইরি 

পযকাপ্ত লিকরা িথা পতুি পায় িা। এরি িরর ধীরর ধীরর ব্রেইি মারাত্মিভ্ারব ক্ষতিগ্রস্ত য়। িাই বযস্তিা রেও 

িারর িালিা িররি ভু্র যারবি িা। 

২। অটিটরক্ত ডানেি গ্রণ: অরিি ময় আমরা প্ররয়াজরির অতিতরক্ত ডারয়ট গ্রে িতর। ধারো িরা য় মারঝ 

মারঝ এরিম অতিতরক্ত ডারয়রট তি আর রব! তিন্তু ধারোটা ভু্। িারে অতিতরক্ত ডারয়ট গ্ররের অভ্যা 

আমারের ব্রেইরির রক্তিাীর ইাতিততট িি িরর ব্রেয় েস্বরূপ অরিি ধররির মািতি মযার উৎপতি য়। 

িাই বকো রেিি ব্রাি এবং প্ররয়াজরির অতিতরক্ত ডারয়ট গ্ররে তবরি থািুি। 

৩। ধমূান: ধমূপাি িািা ব্ররারের অিযিম িারে। ধমূপারির ক্ষতিির প্রভ্াব বর ব্রল িরর যারব িা। িাই যারা 

ধমূপাি িররি িারের জিয িিকবািকা ধমূপারি ব্রিব েুেু িযান্সার িয় বরং এরি িরর ব্রেইি ংিুতেি রয় 

যায় ে স্বরূপ আরঝইমার িামি স্মতৃিতবরাপিাতর ব্ররারের উদ্ভব য়। 

৪। অটিটরক্ত টমটি গ্রণ: অরিরির ধারো তমতি ব্রবতল ব্রখর ব্রেইি ভ্া য়। তিন্তু আর অতিতরক্ত ব্রিাি তিছুই 

ভ্া িা। অতিতরক্ত তমতি ব্রখর ব্রটা আতম ও অিযািয পতুি উপাোরির পতরপাি; ব্রলারে বাধা ৃতি িরর যা 

ব্রেইরির উপর ক্ষতিির প্রভ্াব ব্রের এবং ব্রেইরির তবিাল াধরির অন্তরায়। িাই অতিতরক্ত তমতি িয় পযকাপ্ত ও 

পতরতমি তমতি গ্রে িরুি। 

৫। বাে ুদূণ: বায়ু েূরের জিয আমারের ব্রেইরির িাযকক্ষমিা ধীরর ধীরর িরম যায়। িারে বায়ু েূরের ের 

অতিরজি মৃদ্ধ বািা আমারের ব্রেইরি ব্রযরি পারর িা। ের ব্রেইি ধীরর ধীরর পতুির অভ্াবজতিি িাররে 

স্বাভ্াতবি িাযকিারী ক্ষমিা ারারি থারি। িাই বায়ু েূে যুক্ত পতররবল ব্রথরি েরূর থািুি এবং বায়ু েূে ব্ররারধ 

তিরজ ও অিযরি রেিি িরুি। 

 

৬। টনদ্রাীনিা: ঘুম আমারের ব্রেইরির তবশ্রারমর জিয জরুতর। িাই পযকাপ্ত ঘুম ব্রেইি ব্রিারর স্বাভ্াতবি িাযকাবী 

তিয়ন্ত্ররের জিয অিযন্ত গুরুত্বপেূক। িাই যারা েীঘকতেি যাবি তিদ্রাীিিায় ভু্েরছি তিংবা িাব্রজর বযস্তিার জিয 

ঘুমারিার ময় পারেি িা িারের জিয বতছ, তিদ্রাীিিা আমারের ব্রেইরির ব্রিারর মৃিুযর জিয োয়ী। ুিরাং 

পযকাপ্ত ঘুমরি ব্রিব ময় িি তররব িয় বরং ব্রেইরির তবশ্রারমর জিয েরিাতর তররব তিি। 



৭। ঘমুাননার মে মাথা আবিৃ করা: ঘুমারি যাবার পরূবক মাথা ব্রখাা ব্রররখ ঘুমারিা ব্রেইরির জিয উপিারী। িারে 

মাথা আবৃি িরর ঘুমার িাবকিডাই অিাইড এর পতরমাে ঘিীভূ্ি য় এবং অতিরজরির পতরমাে িরম যায় যা 

পরবিকীরি ব্রেইরির মারাত্মি ক্ষতিাধি িরর। 

৮। অসু্থিার মে অটিটরক্ত কাজ: যখি আমরা অুস্থ ই িখি আমারের উতেি ব্রিাি পতরশ্রমী িাজ অথবা 

পড়াশুিা ব্রথরি তবরি ব্রথরি আমারের ব্রেইি ব্রি তবশ্রাম ব্রেয়া। িা িা র অুস্থিার ময় অতিতরক্ত োপ 

আমারের ব্রেইরির িাযকক্ষমিা িতমরয় ব্রেয় েস্বরূপ ব্রেইরির েীঘকরময়ােী মারাত্মি ক্ষতিাধি য়। 

৯। টিন্তা না করা: ব্রবতল ব্রবতল তেন্তা িরুি, ব্রেইি ব্রিারর উদ্দীপিার জিয তেন্তা-ভ্াবিা িরা অিযন্ত জরুতর। যি 

ব্রবতল ৃতিলী তেন্তায় মরিারযাে তেরি পাররবি, িিরবতল আপিার ব্রেইি ব্রিা উদ্দীতপি রব। আপতি আরও 

ব্রবতল েক্ষ ও মরিারযােী রি পাররবি ব্রয ব্রিাি িারজ। আর তেন্তাীি ব্রেইি ধীরর ধীরর ংিুতেি রয় ব্রেইরির 

িাযকক্ষমিা িি িরর ব্রেয়। 

১০। কথা না বা: অরিরিই েপুোপ থািরি পছন্দ িররি। তিন্তু অতিতরক্ত েপুোপ ব্রেইরির জিয ক্ষতিির। িারে 

আপতি যি ব্রবতল বুতদ্ধবৃতিি আরােিায় অংল তিরি পাররবি ব্রটা আপিার ব্রেইরির স্বাভ্াতবি েক্ষিা বৃতদ্ধর জিয 

অিযন্ত উপিারী। িাই েপুোপ িয় বরং িাযকরক্ষরে ব্রবতল ব্রবতল আরােিায় অংল তিরয় আপিার ব্রেইিরি রিজ 

রাখিু। 
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