
পিঠ ব্যথার কারণে কাজ করণে সমসযা হণে ব্া

কম মস্থণের ককান কাজ পিঠ ব্যথা তেপর করণে

এমনটা মণন হণে দ্রেু একজন কিশাদার

কথরাপিণের সাণথ কথা ব্েুন।

আিনার শরীণরর উিণর কাজ ও কম মস্থণের

প্রভাব্ সম্পণকম সমূ্পে মমূেযায়ন করার মাধ্যণম

কথরাপিে আিনাণক যথাযথ িপরব্েমণনর কেত্র

এব্ং প্রণয়াজনীয় পিপকৎসা উিাদান প্রদান

করণব্ন।

পেশাগত পেরােী বিভাগ

GOLDEN RULES FOR SAFE LIFTING
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Why is it Important to Practice 
Safe Lifting? 

পনরািদ উণতােন অনুশীেন করা ককন
প্রণয়াজন?

•

•

দীর্ মসময় ভাণরাণতােণনর ফণে শরীণরর

িশ্চাৎভাণে িুনঃিুন িাি িণে এব্ং পিঠ ব্যথা

ও ব্ে ধ্রণের আর্াে তেপর হয়। পনরািদ

উণতােণনর অনুশীেন কসই সম্ভাব্নাণকই

অণনকাংণশ কপমণয় আনণে সাহাযয কণর।

প্রায়শই, যথাযথ উণতােন ককৌশণের অভাণব্

পিঠ ব্যথা সষৃ্টি হয়।

মযানুয়াে হযান্ডপেং-এর কারণে হওয়া পিঠ ব্যথার

সম্ভাব্য কারেগুণো হণোঃ

• শঙৃ্খোহীন শারীপরক েপেপব্পধ্ অনুসরে

করা, এই কযমন- শরীণরর িশ্চাৎভাে

ব্ারব্ার অসংেগ্নভাণব্ কমািোণনা ও

ব্া াঁকাণনা

• শরীণরর জনয অণিোকৃে ভারী পকেু

উণতােন করা

•

উণতােন করণে যাওয়া ব্স্তুষ্টটর

আকার, আকৃপে ও ওজন যািাই
করুন।

•

ব্স্তুষ্টট উণতােন ব্া ব্হণনর আণে

িারিাণশ ব্াধ্াপ্রদানকারী ককান
উিাদান আণে পকনা কদণে পনন।

•

উণতােন করণে যাওয়া ব্স্তুষ্টট কব্শ

ভারী হণে সহকমীণদর সাহাযয

পনন ব্া ট্রপে ব্া পেফট ব্যব্হার
করুন।

•

এণোণমণো শারীপরক অব্স্থাণন কযন

না কযণে হয় ো পনশ্চশ্চে করণে

কম মস্থণের িারিাশণক পনণজর

কাণজর সাণথ মাপনণয় সাশ্চজণয়
কফেুন।

•

েুেনামূেকভাণব্ কব্পশ ভারী ব্া

ব্ারব্ার ব্যব্হৃে হয় এমন

ব্স্তুগুণোণক ককামর ব্া কা াঁধ্ ব্রার

উচ্চোয় রােুন। অনযপদণক, হােকা

ব্স্তুগুণোণক কোণরণজর উাঁিু ব্া পনিু
োণক রােুন।

•

কযণকাণনা ব্স্তু ব্হণনর সময় শরীণরর

কাোকাপে, ব্াহুণে রােুন

•

ভারসাময এব্ং ব্হনকৃে ব্স্তুর উির

পনয়ন্ত্রে ব্জায় রােুন

•

শরীণরর িশ্চাৎভােণক কসাজা রােুন

•

দাোণনার জনয শরীণরর ওজনণক

ব্যব্হার করুন

•

মসৃেভাণব্ িেুন। দ্রেু ব্া আকশ্চিক

িোিেণক এপেণয় িেুন।

মাথাণক উিরপদক ব্রাব্র োক করুন

দাোণনার জনয শরীণরর ওজনণক

ব্যব্হার করুন

শরীণরর িশ্চাৎভােণক

কসাজা রােুন

িাণয়র অব্স্থানণক সষ্টঠক রােুন

হাণের মুণঠার উিণর

পনয়ন্ত্রে রােুন

পিব্ুকণক পনিু রােুন

ব্হনকৃে দ্রব্য শরীণরর

কাোকাপে, ব্াহুণে রােুন
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