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পিরিচিত
কাউেক একিদন মাছ ধের খাওয়ােল তার একিদেনর ু ধা িমটেব , আর িকভােব মাছ ধরেত হয় সিট শখােল স তার
জীবেন কানিদন অভু

থাকেব না। তাই একদম

র িদন থেক লু জ টু গইেন আমরা সবাইেক া কর ডােয়ট

এবং হলিদ লাইফ াইল স েক সেচতন কের আসিছ। িভিডও বািনেয়, আিটেকল িলেখ, সিমনার, িমটআপ আেয়াজন
কের বা িবিভ ধরেনর কে ে র মাধ েম সবাইেক বিসক টা শখােনার চ া কের এেসিছ। আজেক আমরা
অেনকটাই সফল এই কােজ, তেব এমন একটা কমি ট গাইডলাইন এর অভাব িছল। এই গাইড িট লখার িপছেন মু ল
উে শ হলঃ শূ ন

ান িনেয় য কউ এিট পেড় ডােয়েটর সব িবষয় েলা সহেজ বু ঝেত পাের।

আপিন এখেনা িফট হেত পােরন িন তার িপছেনর বড় কারণটা হল, আপনার ডােয়েটর ব াপাের সিঠক

ান বা

সেচতনতা নই। আপিন বিসকস টা িঠকমত জােনন না বেলই িবিভ শটকাট, টাটকা ত িব াস কেরন আর সই
টাটকা কাজ কের িকনা দখেত িগেয় ডােয়ট ছেড় িদেয় সটা অনু সরণ কেরন। িদনেশেষ ফলাফল শূ ন , আপিন
আেগর জায়গােতই হতাশ এবং নতু ন টাটকার স ােন বেস আেছন।
ডােয়ট খু ব কিঠন িকছু না, ধু একটু সহজ িহসাব-িনেকশ আর একটু িনেজর বু ি
টাটকার উপর িভি কের লখা নয়। শতভাগ িব ানিভি ক এবং গেবষণায়

কােজ লাগােনা। এই গাইড টা কান

মািণত সব তেথ র উপর িনভর কের

লখা। আপিন একবার এই গাইড িটর সব তথ আয় করেত পারেল কানিদন আপনােক একটা সাধারণ ডােয়ট চাট
বানােনার জন কােরা কােছ যেত হেব না এবং কাউেক আপনার ক ািজত টাকা িদেত হেব না।
আমােদর িটেম এখন ৩০ জেনর অিধক ই ারন াশনািল সািটফাইড িনউি শন এ পাট, রিজ াড ডা ার এবং হাইিল
কায়ািলফাইড ভলাি য়ার রেয়েছ। একটু সময় িনেয় গাইড িট পড়ু ন, তারপর িনেজর ডােয়ট চাট বািনেয় আমােদর
ফসবু ক

েপ পা

িদন এ পাট িরিভউ এর জন । আমােদর িটম আপনােক বেল িদেব সব িঠক আেছ িকনা এবং িক

পিরবতন দরকার। এছাড়া এই গাইডিটর কান জায়গা না বু ঝেল

েপ

কেরন, আমােদর িটম সিটও আপনােক

সহেজ বু িঝেয় িদেবন।
যারা এই গাইড পেড় এবং

েপ আমােদর িটেমর এতটা সােপাট পাবার পেরও িনেজর ডােয়ট, ওয়াকআউট

ান িনেজ

বানােত পারেছন না বা িকছু ই বু ঝেছন না বা যােদর এতিকছু করার পযা সময় নই , তারা আমােদর পইড
কনসালেটি িনেত পােরন। এর িব ািরত আমােদর ওেয়বসাইট এ পােবন।
সফলতার কান শটকাট নই, এর জন আপনােক পির ম করেত হেব এবং ক সহ করেত হেব। িফটেনস আপনার
অিধকার আর আপনােক এিট অজন কের িনেত হেব। আশাকির এই গাইড িট আপনার ল

সােজদু র রহমান
ISSA িফটেনস িনউি শন

শািল , ফাউ ার লু জ টু গইন

অজেন সহায়ক হেব।

র আেগ

ওপেরর ছিবটা খু ব সহেজ উপ াপন কের য মানু ষ ভু ল কাথায় কের। ঘাড়ার সামেন গািড় রাখেল তা
কখেনাই সামেন এেগােব না, যতই পির ম ক ক না কন। ঘাড়ার মেতা শি শালী

াণীও এখােন

অকাযকর। কারণ তােক ভু ল িদেক বাঁধা হেয়েছ। পির ম তখনই ফল আনেব, যখন তা সিঠক পেথ করা
হেব।
আপিন হয়েতা এত িদন অেনক চ া কেরেছন এবং ব থও হেয়েছন। অেনক পির ম করেছন, ঘ ার পর
ঘ া ওয়াকআউট করেছন, পছে র সব খাবার ছেড় িদেয়েছন, িক

কােনা ফলাফল আসেছ না। হয়েতা

সামিয়ক িকছু ফল পাে ন, আবার ঘু েরিফের একই জায়গােত এেস িথতু হে ন।

আবার অেনেক ম ািজকাল িবিভ

াডা বা প িতর কথা েনেছন যা আপনােক রাতারািত িফট কের দেব।

তারপর সখােন আপনার মূ ল বান সময় আর টাকা ন করেছন। বছেরর পর বছর ধের আপিন িনেজর
শরীেরর

িত কেরেছন, কীভােব ভােবন তা রাতারািত িঠক হেয় যােব!

এই সমস া েলার স ু খীন হয়েতা অেনেক হেয়েছন। কন হেয়েছন? কারণ আপনার িনউি শন িনেয় সিঠক
ান নই। আর আপনার অ তার সু েযাগ িনেয় আপনােক
িনউি শেনর বিসকটা একটু জেন নওয়ার।

িতিনয়ত বাকা বানােনা হে । সময় এেসেছ

কমন টাম
আমরা পরবতীেত যখন িবিভ িবষয় আেলাচনা করেবা তখন িকছু শ বার বার আপনার সামেন আসেব।
পূ েব থেকই শ

েলা স েক আপনার ধারনা থাকেল সবিকছু বু ঝেত সু িবধা হেব।

মটাবিলজমঃ মটাবিলজম বলেত সাধারণত একধরেণর জব
মেধ হেয় থােক এবং এিট আমােদর বঁেচ থাকার জন

ি য়ােক বাঝায় যা আমােদর কাষ বা অে র

েয়াজন। শরীেরর মটাবিলজম ক সাধারণত দু ই

ভােগ ভাগ করা যায়। একিট হল অ ানাবিলজম আেরকিট ক াটাবিলজম। এ দু িট

ি য়া শরীের একই সােথ

সবসময় চলেত থােক।
অ ানাবিলজমঃ অ ানাবিলজেম ন হওয়া কাষ িরেপয়ার , কােষর বৃ ি এবং নতু ন কাষ তির হয়। যখন
দেহ ক াটাবিলজেমর চেয় অ ানাবিলজম বিশ হয় তখন ওজন বৃ ি পায়।
ক াটাবিলজমঃ ক াটাবিলজম বলেত সাধারণত কাষ ভাঙা বাঝায়। যখন দেহ অ ানাবিলজেমর চেয়
ক াটাবিলজম বিশ হয় তখন ওজন াস পায়।
ক ালিরঃ ক ালির হল এনািজর একক। আপিন যিদ বাজার থেক িবি ট এর প ােকট িকেনন, তেব মাড়েক
দখেবন একটা টিবল দয়া আেছ। যখােন উে খ থােক িবি ট িট ত কত ক ালির, এবং িক পিরমােণ
ম াে া এবং মাইে া িনউি েয়

আেছ। টিবেল উে িখত ক ালির হল আনু মািনক ধারণা য স খাবার থেক

আপিন কতটা এনািজ পােবন।

িতটা খাবােরর ক ালির ভ ালু আলাদা হয়।

িবএমআর( ব াসাল মটাবিলক রট): িবএমআর হল আপনার শরীেরর এনািজ খরেচর পিরমাণ যা আপনার
শরীর িব ােম থাকার সময় খরচ কের শরীেরর িবিভ
াস-

েয়াজনীয় কাযকলাপ পিরচালনা করার জন । যমনঃ

াস, মি ে র িবিভ কাজ, খাবার হজম করা।

িটইএফ (থািমক ইেফ অফ ফুড): খাবার হজম হেত এবং স খাবার থেক
শরীেরর িবিভ অ
অফ ফুড বেল।

তে

প েছ িদেত শরীেরর য পিরমাণ শি

িতটা খাবােরর হজেমর

া পু ি

ণ রে র মাধ েম

খরচ করেত হয় তােক থািমক ইেফ

ি য়া িভ তাই TEF ও িভ হয়। যমন ভাত সহেজই হজম

হয়, যখােন মাংস হজম হেত সময় লােগ। ভােতর চেয় মাংেসর TEF বিশ।
িটিডইই( টাটাল ডইিল এনািজ এ েপি চার): সারািদেন িবিভ কােজ একজন মানু ষ য পিরমাণ শি

খরচ

কের তােক TDEE বেল। এিট িবএমআর+ িটইএফ+ অন ান কািয়ক পির ম, যমন হাঁটা চলােফরা বা ব ায়াম
করা। এই িতনটা িজিনেষর যাগফল হল িটিডইই।
িনউি েয় ঃ িনউি েয়

বলেত খাবাের উপি ত িবিভ উপাদান ক বাঝায়, যা আমােদর বঁেচ থাকা এবং

বেড় উঠেত সাহায কের। যমন: কােবাহাইে ট,
ম াে ািনউি েয়

এবং মাইে ািনউি েয় ।

ািটন, ফ াট। িনউি েয়

ক দু িট ভােগ ভাগ করা যায়ঃ

ম াে ািনউি েয় ঃ য িনউি েয়

েলা

িতিদন আমােদর শরীেরর বিশ পিরমােণ (১০ ােমর বিশ)

েয়াজন হয়। যমনঃ কােবাহাইে ট, ািটন, ফ াট। ম াে ািনউি েয়ে র

ধান কাজ হল শরীের শি

যাগান

দয়া এবং মাসল ও িটসু িরেপয়ার করা।
মাইে ািনউি েয় ঃ য িনউি েয়

েলা

িতিদন আমােদর শরীের কম পিরমােণ

েয়াজন হয় (১০ ােমর

কম, সাধারণত িমিল াম, মাইে া ােম)। যমন: িভটািমন, িমনােরল।
সার াসঃ বিশ
ডিফিসটঃ কম বা ঘাটিত।
াটু ঃ এটা শরীেরর এমন একটা

ট যখন সব ধরেনর

ে স থেম যায় অথাৎ কান ধরেনর ফ াটলস বা

মাসল গইন হয় না। এটা তখন হয় যখন আমরা অেনক দীঘ সময় ধের একই ধরেনর ডােয়ট বা
অনু সরণ কির।

িনং

ান

িনউি শন িপরািমড

িপরািমেডর িনেচর িদকটা সবেচেয়

পূ ণ, যত উপের যােব তত

ফলাফল পােবন তার ৮০% ই িনভর কের

থম দু ই

কমেব৷ একটা ডােয়ট থেক কতটা

প অথাৎ কত ক ালিরর ডােয়ট আর

ম াে ািনউি য়ে র উপর। িপরািমড টা িনেয় আেরকটু িব ািরত আেলাচনা কির।

১. টাটাল ক ালিরঃ সারািদেন কত ক ালির খেলন তা সবেচেয়
ততটা

পূ ণ। শরীেরর গঠেন অন

কান িকছু র

ভাব নাই যতটা সারািদেন খাওয়া ক ালিরর আেছ৷ শরীেরর ফ াট তখনই বান হেব বা পু ড়েব যখন

আপনার শরীের ক ালিরর ঘাটিত হেব।
২. ম াে ািনউি েয় ঃ য েলা থেক ক ালির আেস স েলাই হল ম াে ািনউি েয় । কােবাহাইে ট,
আর ফ াট হল িতনটা

ািটন

ধান ম াে ািনউি েয় ৷ ম াে ািনউি য়ে র রিশও অবশ ই সিঠক হওয়া জ ির,

মাসল বা পশীর বৃ ি এবং র া করেত, হরেমান ব াল া িঠক রাখেত এবং ভাল ওয়াকআউট পারফরেমে র
জন ৷
৩.মাইে ািনউি েয়

এবং ফাইবারঃ মাইে ািনউি েয়

হল িভটািমন এবং িমনােরল। এ েলা সরাসির

ফ াটলস বা মাসল

ােথ ভূ িমকা রােখনা তেব মােঝ মােঝ অন ভােব কের থােক। এসব াে র জন ,

শরীেরর িরেকাভাির এবং ভাল এনািজ লেভেলর জন অপিরহায । এই জন আমােদর ডােয়ট সবধরেনর
পু ি

ণ সমৃ

হওয়া উিচৎ।

ফাইবার ডােয়েট খু বই জ ির ফ াটলেসর সময়, ফ াটলস ডােয়েট খাবার কম থােক এসময় পযা পিরমােণ
ফাইবার আমােদর ু ধা কমােব এবং পট ভরা থাকেব। তাছাড়া কা কািঠন থেক মু ি
জু িড় নাই। হাই
৪. িনউি েয়

পেতও ফাইবােরর

ািটন -েলা কাব ডােয়েট কা কািঠন হওয়া সাধারণ ব াপার।

টাইিমংঃ িনউি েয়

টাইিমং এর অথ হল আপিন িদেনর কান সমেয় খাবার খাে ন আর কান

সময় িক ধরেণর খাবার খাে ন। যমন ওয়াকআউেটর আেগ /পের কােবাহাইে ট জাতীয় খাবার খাওয়া
উ ম, সকােল

ািটন এবং ফ াট জাতীয় খাবার খাওয়া ভাল। এটােক ডােয়ট

াকচার বা ডােয়েটর কাঠােমা

বলা যায়।
ফ াটলেসর জন ডােয়ট
ডােয়ট

াকচার খু ব জ রী না, আপনার ক ালির আর ম াে া রিশও িঠক থাকা জ রী।

াকচার খু বই কম

ভাব ফেল আপনার রজাে ।

৫. সাি েম ঃ িপরািমেডর সবেচ উপের হল সাি েম

অথাৎ সবেচেয় কম

পূ ণ। সাি েমে র ভাল

মােকিটং এর জন মানু ষ মেন কের এসব ছাড়া িফটেনস গাল এিচভ করা অেনক কিঠন। আর তাই
এ েলােক অেনক বিশ

িদেয় সবেচ জ ির িজিনস ক ালির আর ম াে া ত

বিড া ফরেমশেন সাি েমে র
িনউি েয়

ভাব ৫% এরও কম। ধু মা যােদর পে

নয়া স ব হয় না, তােদর সাি েম

দয়া ভু েল যায়।

খাবােরর মাধ েম

েয়াজন হেত পাের। এছাড়া কােরা সাি েম

েয়াজনীয়
এর দরকার

নই।
examine.com এ সব সাি েম

িনেয় িব ািরত পােবন কতটা কােজ িদেব আর আপনার কে র পয়সার

কতটা মূ ল ায়ন হেব তা জানেত পারেবন।

ক ালির কন
ক ালির িক তা আমরা

পূ ণ

েতই জেনিছ। আমরা খাবার থেক য এনািজ বা শি

পাই তার একক ই হে

ক ালির৷ আমরা খাই এমন সব খাবােরই ক ালির আেছ। আমােদর য কান ধরেণর নড়াচড়া যমন: াস
নয়া, খাবার হজম হওয়া, হাঁটা চলােফরা করা সবিকছু েতই ক ালির বান হয়। আমরা কতটা খাি

আর কতটা

পির ম করিছ তার উপর িনভর কের িতনটা িজিনস হেত পােরঃ



আমরা তত ক ালির খাি

যতটা আমরা বান করিছ। এভােব আমােদর ওজন একই থাকেছ।

বিশরভাগ মানু ষ এটা িনেজর অজাে ই কের আসেছ অেনক ল া সময় ধের।



আমরা যতটা বান করিছ তার থেক বিশ খাি । এেত কের আমােদর ওজন ধীের ধীের বাড়েত
থাকেব৷ এই ক ালির সার াস ফ াট িহসােব শরীের জমা হেত পাের আবার মাসল িহসােবও হেত
পাের যিদ আমরা সিঠকভােব ওয়াকআউট কির৷



আমরা যতটা খাি

তার থেক বিশ বান করিছ। এমন অব ায় আমােদর ওজন িধের িধের কমেত

থাকেব। এই ক ালিরক ডিফিসেটর কারেণ আমােদর শরীের জমা থাকা ফ াট থেক

েয়াজনীয়

শি র চািহদা পূ রণ করেব। কতটা ডিফিসট, কতটা ওয়াকআউট কির আর ম াে া িনউি েয়ে র
রিশওর উপর িনভর কের শরীর অিতির

এনািজ বা শি র চািহদা শরীের জমা থাকা ফ াট এবং

মাসল থেক পূ রণ করেব৷

একই কাজ তেব প িত অেনক
এনািজ ব ালা টিপক টা অেনেকর কােছই নতু ন। হয়েতা অেনেকই এনািজ ব ালা িনেয় এভােব িব ািরত
পেড়ন িন, খু ব কম আিটেকল বা ডােয়ট স িকত বইেয় এই িবষয়টা আেলাচনা কের।
বিশরভাগ লখক এটা বু েঝ িগেয়েছ য মানু ষ জেন েন কম খেত চায় না। তাই তারা িকছু ডােয়ট

লস

িনেয় এেসেছ যা মানু ষেক পেরা ভােব কম পিরমােণ খেত বাধ কের। ওজন কমােনার িকছু জনি য় প িত
হলঃ লা কােবাহাইে ট বা লা ফ াট ডােয়ট, ি ন ইিটং অথাৎ িনিদ িকছু খাবার খেত িনেষধ করা
য েলােত সবার

বল আসি

থােক, িনিদ িকছু সমেয় খাবার খাওয়া, ই ারিমেট

ফাি ং এমন আরও

অেনক প িত আেছ।
এসব মথড ততটা
খাে ন

পূ ণ না৷ ওজন কমা বা বাড়ার কারণ একটাই সারািদেন কত ক ালির কম বা বিশ

এ েলা আসেল সাইেকালিজক াল বা মানিসক ি ক
এসব মথেড খারাপ িকছু নই। আমার পােসানািল গাইড করা িকছু
ডােয়েট

ােয়

এবং পিরিচত অেনক ক যখন

ি িবিলিট িদেয়িছ তখন তারা ডােয়ট িঠকমত করেত পােরনাই। আবার যখন তােদর ি

িনয়ম বেধ িদেয়িছ, য েলার আসেল তমন কান

িকছু

নাই, তারা িঠকই দখা গেছ ডােয়ট িঠকমত

কেরেছ। য কান ডােয়েটই ওজন কমেব যত ণ পয তােত ক ালির ডিফিসট থাকেছ অথাৎ কম ক ালির
খাে ।

বিশরভাগ মানু ষ এধরেনর মথড অনু সরণ কের আর িনেজর অজাে ই ক ালির ডিফিসট তির

কের যার ফেল তােদর ওজন কমেত থােক৷
এখন অজাে ক ালির ডিফিসট তির করা মােন িক বু ঝাি ? িনেচ িকছু

চিলত িকছু ডােয়ট

লেসর

িবে ষণ করিছ, সটা দখেলই বু ঝেবন িকভােব মথড েলা কাজ কের।





বিশ কের কািডও কর = বিশ ক ালির বান = ক ালির ডিফিসট = ওজন কমেছ।
স ার পের খাবার খও না = কম ক ালির খাে
ধু মা ি ন ফুড খাও = কম ক ালির খাে

= ক ালির ডিফিসট= ওজন কমেছ।

= ক ালির ডিফিসট = ওজন কমেছ।



কাব খও না = কম ক ালির খাে = ক ালির ডিফিসট = ওজন কমেছ।



জেন বু েঝ কম ক ালির খাওয়া = ক ালির ডিফিসট = ওজন কমেছ।

ওপেরর সব মথেডই ক ালির বা এনািজ ডিফিসট হে

যার ফেল ওজন কমেছ। এখােন সমস া হল মানু ষ

মথেডর সােথ কারণটােক িলেয় ফেল৷ ধরা যাক একজন িব াস কের ি ন ইিটং এর কারেণই ফ াটলস বা
ওজন কেম, স কখেনাই বু ঝেব না কন তার ফ াটলস বা ওেয়টলস

াটু হল। তােদর যখন ওজন কমেব না

বা একই জায়গােত ি র থাকেব তারা কানভােবই বু ঝেত পারেবনা কন তােদর ওজন কমেছনা এবং তারা
জানেবও না িকভােব সবিকছু এডজা

কের ডােয়ট করেত হয়।

একই ঘটনা তােদর

ে হয় যারা ওজন কমােনার জন কািডও কের। তােদর জানা উিচৎ ধু ই কািডও

তােদর ওজন কমাে

না, কািডওর কারেণ বান হওয়া ক ালির শরীের ক ালিরক ডিফিসট তির করেছ যার

কারেণ ওজন কমেছ। কািডও শরীের এনািজ ডিফিসট করার একটা মথড ছাড়া িকছু ই না।

উপেরর ছিবেত দখােনা হেয়েছ িকভােব কম ক ালির খেয় বা বিশ ক ালির বান কের একই পিরমাণ এনািজ
ডিফিসট তির যায়। আমােদর শরীর এনািজর ঘাটিত পু রন করেব শরীের জমা থাকা ফ াট বান কের।
যভােবই ডিফিসট তির করা হাক না কন, উভয় প িতেত ফ াটলেসর পিরমাণ

ায় একই থাকেব।

ওজন বাড়ােত ক ালিরর
পশীর বৃ ি বা মাসল

াথ িনভর কের টাটাল ক ালিরক চািহদার থেক অেনক বিশ খাবার খাওয়ার

উপের। এর মােন হল শরীেরর বতমান ওজন আর এি িভিটেত যত ক ালির বান কের তার থেক বিশ
পিরমােণ খেত হেব।
মাসল বাতাস থেক তির হয়না। যিদ আপিন ৫ কিজ মাসল গইন করেত চান তেব আপনােক কেয়ক মাস
বিশ পিরমােণ খেত হেব শরীরেক মাসল

ােথর জন

পাশাপািশ সিঠক ভােব ওয়াকআউট করেত হেব৷

েয়াজনীয় িনউি েয়

এর যাগান িদেত।

িফিজক গাল বনাম ওেয়ট গাল
সহেজ বলেত গেল অেনেকর িফটেনস গাল হল ধু মিশেন ওজন কম দখা আবার অেনেক চায় একদম
পারেফ

শইেপর শরীর। ওজন কমােলই য আপনার কাি

ত বিড শইপ পােবন এ ধারণা একদমই ভু ল।

ওজন কমােনা আর পারেফ বিড শইপ পাওয়া এক িজিনস না।
যখন কউ বেল আিম ওজন বাড়ােত চাই। আিম ধের িনলাম ওজন বাড়ােত চায় বেল স বু িঝেয়েছ মাসল
গইন, ফ াট গইন না৷ ফ াট গইেনর চেয় মাসল গইন অেনক ধীের হয় আর মাসল গইেন ফ াট গইেনর
মত অিতির

ক ালির সার াস বা অিতির

শরীেরর যতটা ক ালির

ক ালির খাওয়া লােগনা৷ এর মােন দাড়ায় মাসল গইন করেত

েয়াজন তার থেক বিশ ক ালির খেল তা শরীের ফ াট িহসােব জমা হেব। এই

কারেণ মাসল গইেনর জন এবং ফ াট খু ব কম বা এেকবােরই গইন না করেত, সিঠকভােব ক ালির সার াস
সট করা খু বই জ ির একটা ফ া র।
আবার যখন কউ বেল য স ওজন কমােত চায়। তার মােন ধের িনলাম স ধু মা ফ াটলস করেত চায়
মাসল না। এমন করেত চাইেল তােদর ডােয়েট ম াে ািনউি েয়ে র কে ািজশনেক অেনক বিশ
িদেত হেব, ধু ক ালির না। ওজন কমা মােনই এই না য আপনার শরীেরর কে ািজশন (মাসল ও ফ ােটর
রিশও) উ ত হে ।
এছাড়া খু ব

ত ওজন কমােনা উিচৎ না, এেত সাধারণত ফ ােটর পাশাপািশ মাসল বান হেয় যায়৷ যার ফেল

আমােদর শরীেরর

বা শি

কেম যায়।

ম াে ািনউি েয়

এবং ফাইবার

য খাবার েলা আমরা বিশ পিরমােণ খাই এবং আমােদর শরীেরর বিশ পিরমােণ
ম াে ািনউি েয়

বেল। সবিমেল ৫ ধরেনর ম াে ািনউি েয়

েয়াজন স েলা ক

আেছ স েলা হলঃ কােবাহাইে ট ,ে ািটন

,ফ াট, পািন এবং এলেকাহল। ফাইবার কােবাহাইে ট এর একিট অংশ। এেদর মেধ কােবাহাইে ট ,ে ািটন
এবং ফ াট সবেচেয় জ ির , এবং আমরা যখন ডােয়েট ম াে া বেল সে াধন কির তখন এই িতনটা কই
বাঝােনা হয়। এ েলা আমারা খাবােরর মাধ েম নই,
িতটা ম াে ািনউি েয়
আমরা য ভাত,

আমােদর শরীর ক িভ ভােব শি

িট, ফল, সবিজ,মাছ, মাংস বা তল খাি

দান করেছ? না, করেছ না।
শরীর সটােক শি

িতটা খাবাের এ েলার পিরমাণ িভ থােক। আর
দান কের।
এ েলা িক সরাসির আমােদর শরীর ক শি

িতটা খাবার একটা কমন ফুেয়ল বা

ালানীেত

পা র হয় এবং আমােদর

িহসােব ব বহার কের। স কমন ফুেয়ল বা জালািনর নাম হল ATP যার পূ ণ প হল

এিডেনািসন াই ফসেফট। িনেচর ছক িট দখেল িকছু টা বু ঝেত পারেবা িকভােব খাবার এনািজেত
হে

এবং সংর ণ হে

আর আমােদর বৃ ি েত কােজ লাগেছ।

পা িরত

িনউি শন িপরািমড থেক আমরা জািন টাটাল ক ালিরর পেড় সবেচেয়
আমরা সারািদেন কত ক ালির কম বা বিশ খাি

পূ ণ হল ম াে ািনউি েয় ।

তার উপর িনভর কের আমােদর ওজন মিশেন কম বিশ

দখােব, িক শরীেরর অভ রীণ গঠন বা বিড কে ািজশন কতটা উ ত হেব তা পু েরাপু ির িনভর কের
ম াে ািনউি েয়

এর রিশওর উপর অথাৎ আমােদর ডােয়েট িক পিরমােণ কােবাহাইে ট ,ফ াট এবং

ািটন

আেছ তার উপর। এবার এই িতনটা িনেয় একটু সংে েপ জেন িনই।

কােবাহাইে ট
ভাত,

িট, ডাল, সব ধরেনর ফল সবিজ, িচিন, িমি জাতীয় সব খাবার মূ লত কােবাহাইে ট এর ধান উৎস।

এই খাবার েলা খাওয়ার পর তা আমােদর শরীের
পা িরত হেয় আমােদর শরীর ক এনািজ দয়।
মূ লত দু ই ধরেনর িস ল কােবাহাইে ট আর কমে

থেম ু েকােজ তারপর ু েকাজ থেক এিটিপেত
িত াম কােবাহাইে েট ৪ ক ালির থােক। কােবাহাইে ট
কােবাহাইে ট। এই দু েটােক আবার ভাগ করা যায় ,

আমারা অত িব ািরত আেলাচনা করেবা না। িচিন, ফেলর জু স, িবি ট, কক, কা
কােবাহাইে ট আবার ওটস, ডাল, সবু জ সবিজ, আেপল এসব হল কমে
কােবাহাইে ট

ত হজম হয় আর কমে

কােবাহাইে ট। িস ল

ত ু েকােজ পিরণত হেব তা পিরমাপ করা

বা GI িদেয়। ডােয়েট যতটা স ব Low-GI কমে

যসব খাবােরর াইেসিমক ইনেড

স এসব হল িস ল

কােবাহাইে ট হজম হেত সময় বিশ লােগ আর অেনক দীঘ

সময় আমােদর পট ভরা অনু ভূত করায়। কােবাহাইে ট কত
হয় াইেসিমক ইনেড

ি

কােবাহাইে ট খােবন অথাৎ

৫৫ এর নীেচ। কান খাবােরর GI কত তা গল কের সহেজই জেন

িনেত পারেবন।

ািটন
ািটন বলেত আমরা িডম, দু ধ, মাছ, মাংস এসবেকই বু িঝ। িত াম
আমােদর সবেচেয়

পূ ণ ম াে ািনউি েয়

পিশর গঠেন সাহায কের।
িরেপয়ার এবং

ািটন

ািটেন ৪ ক ালির থােক।

যা আমােদর বৃ ি েত, পিশ ও অন ান িটসু পু ন

থেম অ ািমেনা অ ািসড এ

ােথ সাহায করেত পাশাপািশ এিটিপেত

ািটন
ার এবং

পা িরত হয় তারপর তা আমােদর িটসু র

পা িরত হেয় শরীরেক এনািজ দয়। এখন এই

অ ািমেনা অ ািসড দু ই ধরেনর আেছ, এেসি য়াল অ ািমেনা অ ািসড এবং নন-এেসি য়াল অ ািমেনা অ ািসড।
য খাবাের সব েলা এেসি য়াল অ ািমেনা অ ািসড আেছ স েলা ক কমি ট
সাস বা
আসা

াণীজ উৎস থেক আসা সব

ািটনেক কমি ট

ািটন অথাৎ ডাল, সয়া, বাদাম এসবেক

ািটন বেল।

া

ািটন সাস বেল, এিনেমল
বজড বা উি

উৎস থেক

ািটেনর কমি ট সাস বলা যােব না, এ েলােত কান না

কান এেসি য়াল অ ািমেনা অ ািসড এর ঘাটিত থােক।
তাই ডােয়েট সবসময় চ া করেবন এিনেমল সাস থেক আসা বা কমি ট
শরীেরর

িত কিজ ওজেনর িবপরীেত ০.৮ াম

করেত চান তােদর

ে ১.৮ াম/েকিজ

ািটন

িতিদন

ািটন খেত। পূ ণবয় েদর

েয়াজন। আবার যারা মাসল গইন

েয়াজন। এখন যােদর ওজন অেনক বিশ অথাৎ অিবজ দর এই

িহসােব হেব না, তােদর লীন বডী ম াস িহসাব কের খেত হেব। অথাৎ কােরা ওজন ১২০ কিজ , তার লীন
ম াস ৭০ কিজ তেব তােক ৭০ কিজ িবপরীেত িহসাব কের
িত কিজ ওজেনর িহসােব

ািটেনর চািহদা িনধারণ করেত হেব। ডােয়েট

ািটন খেত পােরন আবার ডােয়ট চাট বানােনার সময় তােত ২৫%

ািটন

রাখেলও হেব, যভােব িহসাব করেত আপনার সু িবধা।

ফ াট
ফ াট বলেত আমরা তল, বাটার, িঘ, পিনর এসব খাবার ক বু িঝ। িত াম ফ ােট ৯ ক ালির থােক। ফ াট
আমােদর স

হরেমান টে াে রন ও এে ােজন তিরেত সাহায কের এবং িভটািমন এ, িড, ই, ক,-এর

মটােবািলজেম সাহায কের। ফ াটেক াইি সারাইড আবার িলিপডও বলা হেয় থােক। ফ াটেক

ধানত

দু ইভােগ ভাগ করা যায়, এেসি য়াল ফ াট এবং নন-এেসি য়াল ফ াট। এেসি য়াল ফ াট আমেদর শরীর
তির করেত পােরনা খাবােরর মাধ েম িনেত হয় আর নন-এেসি য়াল ফ াট আমােদর শরীেরই থােক। কােরা
মেন যিদ

জােগ এমেনই মাটা আবার ফ াট খেয় মাটা হব! তারা িন য়ই বু েঝ িগেয়েছন য এেসি য়াল

ফ াট খাবােরর মাধ েমই িনেত হেব। আমােদর ডােয়েট এেসি য়াল ফ াট মাট খাবােরর ৪-৬ শতাংশ
ছেলেদর

ে এবং ১০-১২ শতাংশ মেয়েদর

ে থাকা জ ির, এর চেয় কম হেল নানা রকম সমস া

হেত পাের। সহজভােব বলেল আমােদর রাজ ৩০-৪০ াম হলিদ ফ াট খাওয়া উিচৎ। হলিদ ফ াট সাস
হলঃ িঘ,বাটার,িচজ, অিলভ অেয়ল, নািরেকল তল, িফস অেয়ল, বাদাম এসব আর আন-েহলিদ ফ াট হলঃ
সয়ািবন তল,

েসসড ফুড , ফা

ফুড থেক যসব ফ াট আেস স েলা।

ওেমগা-৩ ফ ািট অ ািসড
ওেমগা-৩ হেলা পিলআন-স াচু েরেটড এেসি য়াল ফ ািট অ ািসড, যার মানবেদেহ অেনক জ ির ভূ িমকা
রেয়েছ।

ধান িতনিট ওেমগা-৩ ফ ািট অ ািসড হেলা EPA, DHA, ও ALA. এর মেধ এএলএ উি

উৎস থেক আেস আর ইিপএ এবং িডএইচএ
িনেয় বলা

াণীজ খাবার থেক আেস। ওেমগা-৩-এর হলথ বিনিফট

করেল শষ করা যােব না। চু ল এবং েকর জন উপকারী এছাড়া ওজন কমােত িকছু টা

সাহায কের। সামু ি ক মাছ িনয়িমত খাওয়া স ব না হেল িফস অেয়ল সাি েম

নয়া যেত পাের। রাজ

১০০০ িমিল াম িফসঅেয়ল খাওয়া সেবা ম। মেন রাখেবন িফসঅেয়ল এবং কডিলভার ক াপসু ল িভ
িজিনস। আবার দাকােন ওেমগা ৩ নােমও িফসঅেয়ল িবি
হয় তেব ওেমগা ৩ এর ঘাটিত পূ রেণ িতিস বা

হয়। যিদ কােরা কােছ এটা খু ব এ েপি ভ মেন

া িসড খাওয়া যেত পাের। রাজ ১-২ টিবল চামচ িতিস

খেলই হেব। এিট খাওয়া জ রী নয়, খেল িকছু উপকার পােবন যা আপনােক সু

থাকেত সাহায করেব।

ফাইবার
ফাইবার মূ লত খাবােরর বাইেরর অংেশ পাওয়া যায়। আমরা ফাইবার হজম করেত পািরনা। কান খাবােরর
কােবাহাইে ট কতটা িহসাব করেত গেল ফাইবার অংশটু কু বাদ দওয়া হয় নট কাব বর করেত। ফাইবার
আমােদর কােনা এনািজ বা ক ালির দয় না বেল এিট িহসাব থেক বাদ দওয়া হয়। ধরা যাক একিট খাবাের
১০০ াম কােবাহাইে ট আেছ, যার ২০ াম ফাইবার। স

ে ২০ াম ফাইবার বাদ িদেয় ৮০ াম

কােবাহাইে ট ধরেত হেব, যিদ নট কাব বর করেত চাই। দু ই ধরেনর ফাইবার আেছ, সিলবল ফাইবার ও
ইনসিলবল ফাইবার। সিলবল ফাইবার পািনেত বীভূ ত হেয় জল-টাইেপর একটা পদাথেত

পা িরত হয়।

আর ইনসিলবল ফাইবার আমরা যভােব খাই সভােবই বর হেয় আেস। আমােদর শরীেরর বজ বর কের
িদেত সাহায কের। ফাইবার খু বই জ ির। আমােদর ডােয়েট সবিন ২৫-৩০ াম ফাইবার
উিচত।

চু র পিরমােণ সবু জ সবিজ, হাল

ফাইবার সাি েম

িতিদন থাকা

ইন খাবার খেত হেব ফাইবােরর ঘাটিত মটােত অথবা ন াচরাল

যমন ই প ল খাওয়া যেত পাের। ফাইবার আমােদর পট ভরা রােখ। তাই ওজন

কমােনার ডােয়েট থাকেল এিট আমােদর অেনক সাহায কের, সহেজ ু ধা পায় না।

মাইে ািনউি েয়
য িনউি েয়

েলা

িতিদন আমােদর শরীের কম পিরমােণ

েয়াজন হয় (১০ ােমর কম, সাধারণত

িমিল াম, মাইে া ােম)। িভটািমন ও িমনােরল হেলা মাইে ািনউি েয় । আমরা এখন িভটািমন ও িমনােরল
িনেয় আেলাচনা করব।

িভটািমন
িভটািমন হেলা একধরেনর িনউি েয়
থেক আমােদর র া করার জন

যা আমােদর শরীেরর দনি ন কাযকলাপ পিরচালনার জন এবং অসু খ
েয়াজন। আমােদর শরীর সব

েয়াজনীয় িভটািমন তির করেত পাের না

(িভটািমন িড, ক এবং বােয়ািটন বােদ), তাই এ েলা আমােদর খাবার এবং িকছু

ে িবক উপােয় িনেত

হয়। মাট ১৩ ধরেনর িভটািমন আেছ, যা আমােদর শরীেরর িঠকমেতা কাজ করার জন অপিরহায। ভােলা
াে র জন

িতিট িভটািমন স েক

ান রাখা জ ির।

িভটািমন মূ লত দু ই ভােগ ভাগ করা যায়
● ফ াট সিলবল িভটািমন
● ওয়াটার সিলবল িভটািমন

ফ াট সিলবল িভটািমন: ফ াট সিলবল িভটািমন ফ ােট বীভূ ত হয়। ফ াট সিলবল িভটািমন শরীের জমা থােক
যখন এ েলা কােনা কােজ লােগ না। সাধারণত আমােদর িলভার ও ফ াট িটসু েত জমা থােক। শরীের জমা
থােক তাই অিতির

হেল টি িসিটর ঝুঁিক থােক। আবার পাশাপািশ ঘাটিতর ঝুঁিকও কম। িভটািমন এ, িড, ই

ও ক হেলা ফ াট সিলবল িভটািমন।

ওয়াটার সিলবল িভটািমন: এিট পািনেত বীভূ ত হয়। আমােদর শরীর ফ াট সিলবল িভটািমেনর মেতা ওয়াটার
সিলবল িভটািমন ভিবষ েতর জন জমা রাখেত পাের না (িভটািমন িব৬, ও িব১২ বােদ) । অিতির

ওয়াটার

সিলবল িভটািমন শরীর থেক বিরেয় যায়। তাই ওভারেডােজর ঝুঁিক নই, তেব ঘাটিতর ঝুঁিক অেনক বিশ।
িভটািমন িব (িব১, িব২, িব৩, ইত ািদ) এবং িস ক ওয়াটার সিলবল িভটািমন বলা হয়।

িনেচর টিবেল কান িভটািমন আমােদর কতটা পিরমােণ

িভটািমেনর নাম
িভটািমন A

েয়াজন এবং এ েলার উৎকৃ উৎেসর নাম দওয়া হেলা।

দিনক চািহদা
পু ষ

নারী

৯০০ মাইে া াম

৭০০ মাইে া াম

( রিটনল/েরিটনইক এিসড)

উৎকৃ উৎস
হলু দ বা কমলা ফল এবং সবিজ,
সু রি ত ওটিমল , কিলজা, দু জাত
খাবার।

িভটািমন B1 (থায়ািমন)

১.২ িমিল াম

১.১ িমিল াম

দানাদার খাদ শস , ওটিমল,মাংস,ভাত ও
পা া, কিলজা

িভটািমন B2 (িরেবা ািভন)

১.৩ িমিল াম

১.১ িমিল াম

দানাদার গাটা শস , সবু জ শাক, কিলজা,
দু ধ, িডম

িভটািমন B3 (িনয়ািসন)

১৬ িমিল াম

১৪ িমিল াম

মাংস, হাঁস ,মাছ, বাদাম, আলু , দু জাত
খাবার, িডম

িভটািমন B5 (েপে ােথিনক

৫ িমিল াম

৫ িমিল াম

এিসড)

চিবহীন মাংস, দানাদার শস , িশম,
সবিজ, ফল

িভটািমন B6 (পাইিরডি ন)

১.৩ িমিল াম

১.৩ িমিল াম

মাছ, হাঁস , চিবহীন মাংস, কলা,
আলু েবাখরা, কনা মটর ঁিট, দানাদার
শস , এেভাকােডা।

িভটািমন B7 (বােয়ািটন)

৩০ মাইে া াম

৩০ মাইে া াম

দানাদার খাদ শস , ই , িশম, কিলজা

িভটািমন B9

৪০০ মাইে া াম

৪০০ মাইে া াম

সবু জ শাক, প পািখর িবিভ অ , মটর,

(েফােলট/েফালািসন/ফিলক

িশম, ডাল

এিসড)
িভটািমন B12 ( কাবালািমন)

২.৪ মাইে া াম

২.৪ মাইে া াম

মাংস, দু জাত খাবার, সামু ি ক খাবার।

িভটািমন C (এসকরিবক এিসড)

৯০ িমিল াম

৯০ িমিল াম

টকফল, জাম, সবিজ(িবেশষ কের মিরচ
জাতীয়)

িভটািমন D

১৫ মাইে া াম

১৫ মাইে া াম

দু ধ, সূ েযর আেলা, মাছ, িডম,
মাখন,মাশ ম

িভটািমন E

১৫ িমিল াম

১৫ িমিল াম

দানাদার শস , বাদাম, গম, শস েতল,
সবু জ শাক

িভটািমন K

১২০ মাইে া াম

৯০ মাইে া াম

সবু জ শাক, ফল , দু ধ , শস জাতীয়
খাবার।

িবিভ িভটািমেনর উৎস ও দিনক চািহদা।
সু ঃ United States Recommended Dietary Allowences.

িমনােরল (খিনজ)
িমনােরল এনজাইেমর কাযকলাপ এবং শরীেরর অ ািসড- বস িনয় ণ কের আমােদর শি

এবং বৃ ি েত

সাহায কের। িভটািমেনর মেতা িমনােরলও িকছু শরীের পাওয়া যায় আবার খাবােরর মাধ েমও িনেত হয়।
শরীেরর িমনােরল ব বহােরর স মতা িনভর কের িমনােরেলর জবস মতা এবং কী মা ায় শরীর শাষণ
করেত পাের তার ওপর।

আমােদর শরীেরর চািহদা অনু সাের খিনজেক িতন ভােগ ভাগ করা যায়।

● ম াে া িমনােরল: নাম দেখই বু ঝেত পারিছ য অন িমনােরেলর তু লনায় অিধক পিরমােণ

েয়াজন

হয়। যমন ক ালিসয়াম, পটািশয়াম ও সািডয়াম।

●

স িমনােরল: এই িমনােরল েলা অ পিরমােণ

● আ া

েয়াজন হয়। যমন িজ ও আয়রন।

স িমনােরল: এ ধরেনর িমনােরল খু বই অ পিরমােণ আমােদর

সেলিনয়াম ও

েয়াজন হয়। যমন

ািময়াম।

আমােদর শরীেরর জন অপিরহায খিনজ হেলা:
ক ালিসয়াম, ফসফরাস, সািডয়াম, পটািশয়াম,
কপার, ম া ািনজ, কাবা , ু রাইড, সেলিনয়াম,

ারাইড, ম াগেনিসয়াম, সালফার, আয়রন, আেয়ািডন, িজ ,
ািময়াম, মিলবেডনাম।

িনেচর টিবেল কান িমনােরল (খিনজ) আমােদর কতটা পিরমােণ

েয়াজন এবং এ েলার উৎকৃ উৎেসর

নাম দওয়া হেলা।
িমনােরেলর নাম

দিনক চািহদা

উৎকৃ উৎস

পু ষ

নারী

ক ালিসয়াম

১,০০০ িমিল াম

১,০০০ িমিল াম

দু ধ, দু জাত খাবার

ািরন

২,৩০০ িমিল াম

২,৩০০িমিল াম

লবণ(েসািডয়াম

ািময়াম

৩৫ মাইে া াম

২৫ মাইে া াম

৯০০ মাইে া াম

৯০০ মাইে া াম

কপার

ারাইড)

কিল, মাংস, দানাদার খাদ শস
কিলজা, সামু ি ক খাবার, দানাদার শস ,
বাদাম।

ু রাইড

৪ িমিল াম

৩ িমিল াম

সামু ি ক মাছ

আেয়ািডন

১৫০ মাইে া াম

১৫০ মাইে া াম

সামু ি ক খাবার, আেয়ািডনযু

আয়রন

৮ িমিল াম

১৮ িমিল াম

সামু ি ক খাবার, মাংস, বাদাম, ডাক

লবণ।

চেকােলট।
ম াগেনিসয়াম

৪২০ িমিল াম

৩২০ িমিল াম

সবু জ শাক, মটর, িশম, ডাল,বাদাম,
িপনাট বাটার।

ম া ািনজ

২.৩ িমিল াম

১.৮ িমিল াম

দানাদার শস ,সবু জ শাক, মটর, িশম,
ডাল, চা, কিফ।

মিলবেডনাম

৪৫ মাইে া াম

৪৫ মাইে া াম

দানাদার শস ,ডাল,বাদাম।

ফসফরাস

৭০০ িমিল াম

৭০০ িমিল াম

মাংস, মাছ ,িডম, দু জাত খাবার

পটািসয়াম

৪,৭০০ িমিল াম

৪,৭০০ িমিল াম

চিবহীন মাংস, িমি আলু , টেমেটা,
মসূ র, সামু ি ক খাবার, িশম, ফল।

সেলিনয়াম

৫৫ মাইে া াম

৫৫ মাইে া াম

সামু ি ক খাবার , চিবহীন মাংস,
দু জাত খাবার, িডম, দানাদার শস ।

সািডয়াম

১,৫০০ িমিল াম

১,৫০০ িমিল াম

লবণ(েসািডয়াম

ারাইড), সামু ি ক

খাবার, দু ধ, সবু জ শাক।
িজ

১১ িমিল াম

৮ িমিল াম

মাংস, বাদাম , দু জাত খাবার,
দানাদার শস ।

িবিভ িমনােরেলর উৎস ও দিনক চািহদা।
সু ঃ United States Recommended Dietary Allowences.

মাইে ািনউি েয়

এর ঘাটিত আমােদর াে র উপর িব প

ভাব ফলেত পাের। যমনঃ



িজ এর ঘাটিত আমােদর মটাবিলজেমর উপর নিতবাচক

ভাব ফেল।



আয়রেনর ঘাটিত আমােদর শি



ক ালিসয়ােমর এর ঘাটিত আমােদর হােড়র াে র উপর নিতবাচক

বা কম মতা কিমেয় দয়।
ভাব ফেল।

এখন এমন যন না হয় তার জন আমরা িক করেত পাির? িদেন ৩-৪ সািভং অথাৎ ৩-৪০০ াম সবু জ
সবিজ আর ১-২ সািভং বা ১-২০০ াম ফল িনয়িমত খেল মাইে ািনউি েয়
থােক না। কােরা পে

এর ঘাটিত হবার স াবনা

িনয়িমত পযা পিরমাণ ফল সবিজ খাওয়া স ব না হেল সাি েম

িহসােব রাজ

একটা মাি িভটািমন খাওয়া যেত পাের। যসব ডােয়েট িনিদ িকছু খাবার িনেষধ, সসব ডােয়ট
মাি িভটািমন খাওয়া জ রী। যমন িকেটােজিনক ডােয়েট শস জাতীয় খাবার এবং ফল িনেষধ থাকার কারেণ
িভটািমেনর ঘাটিত পূ রেণ মাি িভটািমন খাওয়া যেত পাের।
ক ালিসয়াম, আয়রন, িজ এর ঘাটিত থাকেল আলাদা ভােব সাি েম

নয়া যেত পাের।

মেয়েদর মা িল সাইেকল বা িপিরয়েডর সময় আয়রেনর ঘাটিত হয়, এ সময় আয়রন সাি েম
বু ি মােনর কাজ হেব।

নয়া

পািন
পািন আমােদর আেরকিট জ ির ম াে ািনউি েয় । পািন আমােদর কােনা এনািজ

াভাইড কের না। যেহতু বিশ

পিরমােণ খেত হয় তাই এিট ম াে ািনউি েয়ে র ক াটাগিরেত পেড়। আমােদর শরীেরর ওজন, বা ােদর
শতাংশ এবং বয় েদর

ে ৫৫ শতাংশ হে

ে ৭৫

পািন। এখােন আমরা যা সরাসির পান কির সটা িনেয় কথা বলব।

গেড় আমােদর খাবার সারা িদেনর চািহদার ২০ শতাংশ পূ রণ কের, দু ধ, জু স, চা, কিফ বা অন কােনা বভােরেজর
মাধ েম। তেব এ েলােক পািনর

ধান উৎস ধরা উিচত না।

িনেচ একিট ছক দওয়া হেলা বয়সেভেদ িতিদন সবিন কতটা পািন পান করা

েয়াজন।

জীবনকাল

পু ষ

নারী

(বয়স)

(িলটার/িদন)

(িলটার/িদন)

১ থেক ৩

১.৩

১.৩

৪ থেক ৮

১.৭

১.৭

৯ থেক ১৩

২.৪

২.১

১৪ থেক ১৮

৩.৩

২.৩

১৯ থেক ৫০

৩.৭

২.৭

৫১+

৩.৭

২.৭

এই ছকিট DRI িরেপাট থেক নয়া। আেরা িব ািরত জানেত www.nap.edu দখু ন।
ওপেরর ছেকর িহসাব ধু সু

মানু েষর

ে

েযাজ । অ াথেলট বা ভারী কাজ কের তােদর পািনর চািহদা িভ ।

র,

ডায়িরয়ার মেতা অসু েখ পািন বিশ খেত হেব। আবার িকছু িকডিন ও িলভােরর অসু েখর কারেণ পািন কম খেত হয়।
গভবতী ও দু -দানকারী মােয়েদর ১০-১৩ কাপ অিতির

পািন খেত হয়। িকেটােজিনক বা লা-কােবাহাইে ট ডােয়েট

সাধারেণর তু লনায় বিশ পািন খেত হয়। কউ যিদ ব ায়াম বা বিশ পির ম কের স
২-৪ কাপ অিতির
ােবর

িত ৩০ িমিনেটর জন

পািন খােব দিনক চািহদার চেয়। আবহাওয়ার ওপরও পািনর পিরমাণ বাড়ােত হেব। তৃ া ও

রেঙর মাধ েম সহেজই বাঝা স ব পািনর ঘাটিত হে

আেছ, তেব সেবা

ে

িক না। পািনর সবিন চািহদার পিরমাণ বলা

কতটা বা িলিমট এখন পয পাওয়া যায়িন।

তেব অেনক বিশ পািন পান করার কারেণ আবার ওয়াটার ইনটি েকশন হেয় থােক। ওয়াটার ইনটি েকশনেক
ওয়াটার পয়জিনংও বলা হয়। ওয়াটার ইনটি েকশেনর স াবনা এড়ােত ঘ ায় ৮০০ িম.িল. – ১ িলটােরর বিশ পািন
পান না করা উ ম। এর কারণ হল আমােদর িকডিন
বর করেত পােরনা। এখন আপিন

িত ঘ ায় ৮০০ িম.িল. – ১ িলটােরর বিশ পািন শরীর থেক

িত ঘ ায় ৭-৮০০ িম.িল. িহসােব যত ই া পািন খান কান সমস া হেব না।

সহজ কের যিদ বিল, আপিন ৩-৪ ঘ ার মেধ ১০-২০ িলটার পািন পান করেল ওয়াটার ইনটি েকশন হেত পাের
তাছাড়া কান স াবনা নাই। তাই ভয় না পেয় পযা পিরমােণ পািন পান করেবন।

িফটেনস গাল
কান িফটেনস

িটন ,ডােয়ট বা ওয়াকআউট

আমার মেত আপনার

া াম অনু সরণ করার আেগ আপনােক জানেত হেব আপনার ল

িক।

াথিমক গাল হওয়া উিচৎ া কর বডী ফ াট পােসে জ এ আসা। া কর বডী ফ াট এর পর

আপিন কমন িফিজক বা শারীিরক গঠন চান সভােব ওজন কমােনা/বাড়ােনা বা মাসল গইন এ ফাকাস করা। একটু
সহেজ বু িঝ ব াপার টা, ছেলেদর বডী ফ াট ১৮% এর নীেচ এবং মেয়েদর বডী ফ াট ২৫% এর নীেচ থাকেল সটােক
া কর িহসােব ধরা হেব। এবার আপনার উ তা হল ৫”১০ , এই উ তায় আপনার ওজন ৫৯-৭৯ এর মেধ থাকেল
সটােক া কর বলা যােব। এবার আপনার বডী ফ াট যিদ ২৫% এর নীেচ থােক আর আপনার ওজন ৭৯ এর বিশ ,
ধের নয়া যাক ৮৫ কিজ তাহেল িক আপিন ওভারওেয়ট বা আপনার ওজন অ া কর? কখনই না, আপনার অিতির
ওজন তা মাসল িহেসেব ধের নয়া যায়। যার শরীের মাসল এর পিরমাণ বিশ তার মটাবিলজম তত ভাল পাশাপািশ
শারীিরক স মতাও অেনক বিশ। সাজা ভােব বলা যায় া কর বডী ফ ােটর মেধ থেক আপনার ওজন ১০০ কিজ
হেলও সমস া নাই।
িনেচ একটা টিবল দওয়া হেলা, সখােন আপনার উ তা অনু যায়ী কত কিজ থেক কত কিজর মেধ থাকেত
পারেবন তা দওয়া আেছ। িনেচর টিবল ছেল- মেয় উভেয়র

ে ই

েযাজ ।

বিড ফ াট এবং লীন ম াস ক ালকুেলশন
বিড ফ াট আপিন দু ইভােব বর করেত পােরন।
১। লু জ টু গইন এর ওেয়বসাইেট িগেয় বিড ফ াট ক ালকুেলটর এ সব তথ িদেল আপনার বিড ফ াট কত
তা বেল িদেব।
ক ালকুেলটর এর িল ঃ www.losetogainbd.com/tools
২। আপিন আপনার কােছ যিদ উপেরর িলে িগেয় বিড ফ াট বর করা ঝােমলা হয় তেব িনেচর ছিবর সােথ
আপনার শরীেরর গঠন িমিলেয় বু ঝেত পারেবন আপনার আনু মািনক বিড ফ াট কত।

উপেরর ছিব দেখ বু েঝ ধারনা করেত পারেছন য আপনার বিড ফ াট কত বা উপেরর িল

থেক িহসাব

কেরেছন। এবার িনেচর টিবল বলা আেছ একজেনর শরীের কতটা বিড ফ াট জ ির।
আদশ বিড ফ াট পােসে জ তািলকা
বণনা

পু ষ

নারী

অপিরহায ফ াট অথাৎ অবশ ই এতটা ফ াট শরীের থাকেত হেব।

২-৫%

১০-১৩%

৬-১৩%

১৪-২০%

১৪-১৭%

২১-২৪%

১৮-২৪%

২৫-৩১%

২৫% এর বিশ

৩২% এর বিশ

ীড়ািবদ, বিডিব ার, দর মত শরীর বা িস

প াক চাইেল।

া কর অথাৎ য পিরমােণর উপর ফ াট হওয়া চলেব না
গেড় সবার যতটা ফ াট থােক
অিতির

অথাৎ অ া কর বিড ফ াট

সূ ঃ American Council on Exercise

উপেরর লখা পেড় আশাকির আপনার এতটু কু ধারনা হেয় গেছ আপনার বিড ফ াট কত, আপিন কমন
িফিজক বা শারীিরক গঠন চান স িহসােব কতটা রে র মেধ আপনার বিড ফ াট থাকা উিচৎ। আপনার
উ তা অনু যায়ী ওজন কতটা রে র মেধ আপনার ওজন থাকা উিচৎ। সাজাভােব আপনার কতটা ওজন
আর বিড ফ াট কমােত হেব তার একটা ধারনা পেয় গেছন। এখন আপনার িফটেনস গাল সট করা খু ব
সহজ হেয় গল, কারণ আপিন এখন জােনন আপনার কতটা ওজন বা ফ াট কমােত হেব।
এবার আিস আেরকটা জ ির িহসাব , সটা হল িকভােব LBM বা লীন বিড ম াস অথাৎ ফ াট ছাড়া আপনার
শরীের মাসল ম াস আেছ তা িকভােব বর করেবন।

এটা বর করেত আপনার দু েটা তথ জানা লাগেব


ওজন।

 বিড ফ াট পােসে জ।
ধের নই ওজন ৮০ কিজ আর বিড ফ াট পােসে জ হল ২০, তাহেল লীন ম াস কত?
সাজা িহসাব ৮০ থেক ২০% বাদ িদেলই পেয় যােবন লীন ম াস কতটা।
৮০ x ০.২০ = ১৬ ( অথাৎ ১৬ কিজ ফ াট ম াস)
এবার ৮০ – ১৬ = ৬৪ কিজ হল লীন বিড ম াস বা ফ াট ি

ম াস।

এই লীন বিড ম াস অেনক জায়গােত কােজ লােগ। যমনঃ ওেবস কােরা

ািটন এর দিনক চািহদা বর

করেত, ওজন বাড়ােনার সময় বা ফ াট লেসর সময় কতটা মাসল গইন হল বা কতটা ফ াট কমেলা তা
জানার জন , আবার িবএমআর বর করার

ে ও লােগ।

িবএমআর ও িটিডইই বর করা
িবএমআর িক তা আমরা
েলা সূ

েতই জেনিছ তাই নতু ন কের বলেত চাই না। িবএমআর বর করার অেনক

বা প িত আেছ, িতটা প িত ত কমেবিশ দখােব এটা িনেয় িচি ত হবার িকছু নাই। ব

আর

আপেডেটড প িত ই আমরা জানেবা।
িবএমআর বর করেত আপনার িকছু তথ জানা লাগেব , স েলা হলঃ উ তা , ওজন , বয়স এবং জ ার
এছাড়াও অেনক সময় বিড ফ াট পােসে জ আর লীন ম াস লাগেত পাের, এ লা িকভােব বর করেবন তা
ইিতমেধ জেনিছ আমরা।

থেমই খু ব সহজ প িত বিল
www.losetogainbd.com/tools এই িলে িগেয় িবএমআর ক ালকুেলটের িগেয়

েয়াজনীয় সব তথ িদেয়

ক ালকুেলট বাটেন ি ক করেলই বেল িদেব আপনার িবএমআর কত।

এবার এর িবক প িত িক জেন িনই।
আমরা দু ইটা সূ

িদেয় বর করা িশখব, একটা ত লীন বিড ম াস জানা লাগেব আেরকটা ত ধু ওজন।

খু ব বিশ পাথক নাই , আপনার যটা সু িবধা সটা ব বহার করেবন। সু

িদেয় বর করেত হেল আপনার

হােত ক ালকুেলটর থাকেল সু িবধা হেব িহসাব করেত।

The Katch-McArdle Formula
এটা ছেল মেয় উভেয়র
িব

ে ই একটাই সূ

আর ধু মা লীন বিড ম াস কত জানেলই হেব। যারা মাসল

করেত চায় তােদর জন এই প িত ব াবহার করার পরামশ িদব।

সূ ঃ ৩৭০ + (২১.৬ x লীন বিড ম াস) = িবএমআর।
ধের নই একজেনর লীন বিড ম াস ৬৪ কিজ , তাহেল তার িবএমআর = ৩৭০ + ২১.৬ x ৬৪ = ১৭৫২।

The Mifflin-St Jeor Formula
এই প িত ত ছেল এবং মেয়র সু

আলাদা। আর এই সূ ে িহসাব করেত আপনার জানেত হেব ওজন,

উ তা ( সি িমটাের) আর বয়স। সাধারণ সবার জন এই সু

েযাজ ।

সু


ছেল: (১০ x ওজন কিজেত ) + (৬.২৫ x উ তা সি িমটাের) – (৫ x বয়স) + ৫ = িবএমআর।



মেয়: (১০ x ওজন কিজেত ) + (৬.২৫ x উ তা সি িমটাের) – (৫ x বয়স) – ১৬১ =
িবএমআর।

এখন অেনেকই হয়েতা জােনন না উ তা সি িমটাের কত, যেহতু আমরা সচরাচর িফট এবং ইি
িহসাব কির। তােদর সু িবধােথ ১ িফট = ১২ ইি
১০ ইি

এবং ১ ইি

ত

= ২.৫৪ সি িমটার। আমার উ তা ৫ িফট

, এটা সি িমটাের কত?

৫ x ১২ + ১০ = ৭০ ইি , এবার ৭০ x ২.৫৪ =১৭৭.৮ সি িমটার

এখন আমার ওজন ৮০ কিজ, উ তা ১৭৭.৮ সি িমটার এবং বয়স ২৩ বছর আমার িবএমআর কত?
১০ x ৮০ + ৬.২৫ x ১৭৭.৮ - ৫ x ২৩ + ৫ = ১৮০১
সব িকছু একই িক

মেয় তাহেল তার িবএমআর কত হত?

১০ x ৮০ + ৬.২৫ x ১৭৭.৮ - ৫ x ২৩ - ১৬১ = ১৬৩৫

আপিন যভােব িহসাব করেত সু িবধা মেন কেরন সভােব করেবন, আিম The Mifflin-St Jeor Formula
টা অথবা লু জ টু গইেনর ওেয়বসাইেটর টু লস ব বহার কির।

এবার আমরা TDEE বা Total Daily Energy Expenditure িকভােব বর করেত হয় তা জানেবা।
TDEE এর মাধ েম আপিন জানেত পারেবন আপনার কত ক ালির ইনেটক করা

েয়াজন। আপিন কমন

একিটভ থােকন সটা িহসাব কের BMR এর সােথ ণ করেলই TDEE পেয় যােবন অথাৎ TDEE =
BMR x এি িভিট লেভল। দেখ নই িকভােব িহসাব করেবন এি িভিট লেভল।

 আপিন যিদ কান এ ারসাইজ না কেরন বা করেল খু বই অ , কােজর জন যতটু কু চলােফরা করেত
হয় এর বাইের িকছু কেরন না। তাহেল আপনার একিটিভিট লেভল = ১.২

 যিদ হালকা ভােব একিটভ থােকন, মােন স ােহ ১-৩ িদন ওয়াকআউট কেরন তেব আপনার লেভল=
১.৩৭৫
 যিদ মাটামু িট একিটভ থােকন, যখােন স ােহ ৩-৫ িদন ওয়াকআউট কেরন তেব আপনার লেভল
হেব = ১.৫৫
 আপিন যিদ খু বই একিটভ হেয় থােকন, যমন স ােহ ৬-৭ িদন ওয়াকআউট কেরন তেব আপনার
লেভল = ১.৭২৫
 আর আপিন যিদ এ ি ম একিটভ থােকন তেব আপনার লেভল = ১.৯।

আিম স ােহ ৪ িদন ওয়াকআউট কির তাহেল আমার TDEE কত?
আমার BMR = ১৮০১ , এি িভিট লেভল = ১.৫৫
TDEE = ১৮০১ x ১.৫৫ = ২৭৯১ ক ালির।

এখন আিম যিদ


২৭৯১ ক ালিরর বিশ খাই তাহেল ওজন বাড়েব।



২৭৯১ ক ালিরর কম খাই তাহেল ওজন কমেব।



২৭৯১ ক ালির খাই তাহেল ওজন একই থাকেব।

ক ালির ডিফিসট এবং সার াস সট করা
আমরা ওজন কমােত চাই আর মাসল গইন করেত চাই যটাই ল
ডিফিসিট বা ঘাটিত তির করা এবং সার াস বা বৃ ি
লােভর থেক

হাক না কন৷ আমােদর সিঠকভােব ক ালির

করা িশখেত হেব৷ সিঠকভােব যিদ না কির তেব আমােদর

িত বিশ হেব৷ িকভােব সতকভােব ডিফিসট আর সার াস সট করেত হয় সটা আমরা এখন

দখেবা।

ওজন কমােনা বা ফ াটলেসর জন ডিফিসট সট করা
আমরা TDEE বর করা িশেখিছ, অথাৎ জািন আমােদর মইে ন া ক ালির কত। এখন আমরা যিদ এর
থেক কম খাই তেব আমােদর ওজন কমেব।

আপিন িতনভােব ক ালির ডিফিসট করেত পােরন

১.খাবার কিমেয়, কান ওয়াকআউট না কের।
২.খাবার না কিমেয়, ধু ওয়াকআউট কের বান কের।
৩.উপেরর দু টাই একসােথ কের, িকছু টা খাবার কিমেয় এবং িকছু টা ওয়াকআউেট বান কের৷

আিম িতন ন র টা করার পরামশ িদব। ব ফ াটলেসর জন মাডােরট ক ালির ডিফিসট সবেচেয় বিশ
কাযকর। এভােব ডিফিসট সট করেল

িডভােব ফ াটলস হেব আর মাসল ও

েটে ড থাকেব৷ আপনার

TDEE থেক ২০-২৫% ডিফিসট সট করা উিচৎ হেব। এই ২০-২৫% ডিফিসট বিশরভাগ মানু েষর জন
এভােরেজ ৫-৭০০ ক ালির ডিফিসট হয়।

যভােব ২৫% ডিফিসট িহসাব করেবন।

সু ঃ

TDEE x ০.৭৫ = ক ালিরর পিরমাণ যা আপনােক

আমার TDEE

ত ফ াটলেস সাহায করেব।

২৭৯১ হেল, তার ২৫% ডিফিসট হেবঃ ২৭৯১ x ০.৭৫ = ২০৯৩ ক ালির। তাহেল আিম

যিদ এখন ২০৯৩ ক ালিরর ডােয়ট অনু সরণ কির তেব আমার সিঠকভােব ফ াটলস হেব অথাৎ ওজন কমেব।
২৫% এনািজ ডিফিসেট বিশরভাগ মানু ষ স ােহ ৫০০-৭০০ াম ফ াট লু জ কের। অিতির
যােদর তারা আেরকটু বিশ লু জ কের, তারা

ওজন বিশ

ায় ৭০০ াম থেক ১ কিজ পয স ােহ লু জ কের।

যারা অেনক লীন অথাৎ যােদর বিড ফ াট ৯% এর কম তােদর ১৫-২০% ডিফিসট সট করা উিচৎ। কারণ
তােদর শরীের ফ াট এমিনেতই কম, তারা বিশ ডিফিসেট ডােয়ট করেল তােদর মাসল বান হেত পাের৷
আপনােক সমেয়র সােথ সােথ এটা এডজা

করেত হেব, যেহতু আপিন ফ াট এবং ওজন লু জ করেছন।

আপিন যিদ স ােহ ৫০০-৭০০ ােমর কম ফ াট লু জ কেরন তেব আপনােক আবার ৮-১০% ডিফিসট সট
করেত হেব৷ যিদ দেখন য ওজন এই রেটর চেয় বিশ লু জ হে
সে ে ৫-১০% ক ালির বাড়ােবন। িহসাব টা একটু দিখ

অথাৎ ৫০০-৭০০ ােমর বিশ কমেছ

TDEE = ২৭৯১, এবার ২৫% ডিফিসেট ২০৯৩ ক ালিরর ডােয়ট

করলাম। কেয়ক স াহ ৫-৭০০ াম

রেট ওজন কমেলা, এর পর আর ওজন কমেছনা তখন আবার যা ফেলা করিছেলন তার ১০% ডিফিসট সট
করেলন। অথাৎ ২০৯৩ x ০.১০= ২০৯ ক ালির কমােত হেব, বা ২০৯৩ – ২০৯ = ১৮৮৩ ক ালির ফেলা করা
করেত হেব৷

আবার যিদ দখা যায় ২০৯৩ ক ালির ফেলা কের অেনক বিশ ওজন কমেছ তেব ৫-১০% যাগ করেবা।
২০৯৩ x ০.০৫ = ১০৪ ক ালির যাগ করেত হেব, বা ২০৯৩ + ১০৪ = ২১৯৭ ক ালির ফেলা করা
করেত হেব৷

ধযশীল হান আর সিঠক ডিফিসট সট কের ডােয়ট ক ন।

সিঠক ডিফিসট আপনার শরীরেক ধু মা ফ াটলেস সীমাব

রাখেব, আপনার মাসল িরেকাভাির এবং

ােথ

কান বাধা িদেব না।
আপিন যিদ TDEE থেক অেনক কম ক ালির খান তেব এটা সিত য আপিন

ত ফ াটলস করেবন,

পাশাপািশ অেনক বিশ ক ালির ডিফিসেটর কারেণ আপনার মাসল লস বা ড ােমজ হেব, হরেমানাল
ইমব ােল এবং শারীিরক স মতা বা শি

কেম যােব। একটু

ত ওজন কমােত িগেয় াে র সােথ

সমেঝাতা করা কখেনাই উিচৎ হেবনা৷ আবার যিদ আপিন TDEE এর খু ব কাছাকািছ খান তেব অেনক িধের
ফ াট লু জ করেবন, যার ফেল আপিন সময় আর মািটেভশন দু েটাই হারােবন।
TDEE থেক ২০-২৫% ডিফিসট হল আদশ ক ালির ডিফিসট, কারণ এেত আপনার
লীন ম াস এবং শারীিরক শি র উপর কান

কার িব প

ত ফ াটলস হেব,

ভাব না ফেল৷

মাসল গইন করেত বা ওজন বাড়ােত ক ালির সার াস সট করা।

মাসল

াথ বা ওজন তখনই বাড়েব যখন আপিন মইনেটন া ক ালির বা TDEE থেক বিশ খাবার

খােবন। নতু ন মাসল িটসু বাতাস থেক তির হেবনা তাই আপনােক অ পিরমােণ ক ালির সার াস জ ির৷

আমােদর শরীর

িতিদন খু বই কম পিরমােণ িনউি েয়

ক নতু ন মাসল িটসু েত পা িরত করেত পাের।

এ কারেণই মইনেটন া ক ালির বা TDEE থেক মা কেয়কেশা ক ালির মাসল
বিশরভাগ মানু ষ এই মাসল গইন বা ওজন বাড়ােনার সময় অিতির

ােথর জন যেথ ।

ক ালির খায় যার জন শষেমশ

মাসেলর থেক ফ াট বিশ গইন কের।
মােস ১ কিজর বিশ লীন ম াস গইন করা স ব না। এখন এর উপর যা ওজন দখােব বু েঝ িনেবন সটা
ফ াট গইন কেরেছন। আমােদর উিচৎ যতটা স ব লীন ম াস গইন করােত ফাকাস করা। িকছু টা ফ াট
গইন করা খারাপ িকছু না, তেব অিতির
তেব ওজন গইন করার

ে স

হওয়া যােবনা। যিদ খু ব ি

া দখােব িক

িল সার াস সট কের ডােয়ট কেরন

বিশরভাগ গইন ই হেব মাসল।

বিশরভাগ মানু েষর সিঠকভােব মাসল গইন করেত TDEE এর থেক ১০% বিশ খেলই হয়।

করার

জন এটা সেবা ম কৗশল।

তাহেল সু

হে

TDEE x ১.১ = লীন গইন করার জন জ ির ক ালির।

আমার TDEE যিদ ২০০০ হয় তেব,

২০০০ x ১.১ = ২২০০ ক ালির থেক

করেত হেব।

যিদ দখা যায় স ােহ ২০০-৩০০ াম ওজন বাড়েছ তেব

ে স িঠক আেছ। নইেল আেরা ১০০-২০০

ক ালির বািড়েয় দখেত হেব। এভােব মােস ১-১.৫ কিজ গইন হেল সবিকছু িঠকভােব হে

ধের নয়া যায়।

এর থেক বিশ ওজন গইন হেল বা যিদ দেখন পেটর মদ বাড়েছ তেব ক ালির িকছু টা কমােত হেব।
পেটর মদ বাড়া মােনই হে

অিতির

ক ালির খাে ন, আমােদর শরীের ফ াট জমা

কের পট থেক

বা শরীেরর িনেচর অংশ থেক।
আেরকটা িজিনস মাথায় রাখেবন ওজন

াকচু েয়ট করেত পাের অেনক কারেণ। ডােয়েট কান পিরবতন না

কের অেনক সময় দখা যেত পাের ২/১ কিজ বিশ দখাে । এেত ঘাবড়ােনার দরকার নাই, দু ই
একিদন পর আবার ওজন িনেল িঠকঠাক দখােব। তাই
ওজন িনেবন।

িতিদন ওজন না িনেয় স ােহ বা ১৫ িদেন একবার

ফ াটলস

াটু এবং িরভাস ডােয়িটং

আমরা ওজন কমােনা
আমােদর মটাবিলজমেক

করেল একটা পযােয় িগেয় ওজন কমা থেম যায়, এেক ফ াটলস

াটু বেল যা

া কের দয়। কারণ সহজ, আমােদর শরীর এনািজ জমা কের রােখ কিঠন সমেয়

আমােদর িটিকেয় রাখার জন । এই সময় আমােদর শরীেরর মটাবিলজম

িল হরেমান যমন, থাইরেয়ড,

টে াে রন এবং লপিটন এর তিরর হার কিমেয় দয় এনািজ ব াল া িঠক রাখার জন ।

িরভাস ডােয়িটং এর িনয়ম
সাধারণত ওজন কমােনার জন আমরা ক ালির কাট কির ধীের ধীের। িরভাস ডােয়িটং এ এর িঠক উে াটা
করা হয়। িরভাস ডােয়িটং এ ধীের ধীের ক ালির বাড়ােনা হয়। এখন কনিফউশন তির হেত পাের। ক ালির
কাট করেল যেহতু ওজন কেম ক ালির বাড়ােত থাকেল হয়েতা ওজন বাড়েব। এখােন মইে ন া ক ালির বা
TDEE ক মাথায় রেখ িরভাস ডােয়িটং করেত হেব। িরভাস ডােয়িটং এর সময় অ ওজন বৃ ি পাওয়া
মােন এই নয় য আপনর ফ াট বেড়েছ। এটা তত ণ হেবনা যত ণ না আপিন আপনার TDEE থেক
বিশ খাে ন। এই অ পিরমােণ ওজন বৃ ি

কােষর িভতর পািন জেম থাকা বা মাসল াইেকােজন বৃ ি

পাবার জন হেয় থােক।

িরভাস ডােয়িটং এ আপনােক যেকােনা ডােয়ট BMR থেক

করেত হেব। উদাহরণ িহসােব ধরা যাক

আপনার BMR ১৫০০ ক ালির। এখন এক স াহ িঠকমত ১৫০০ ক ালিরর ডােয়ট করার পর আপনার ১০০১৫০ ক ালির মত বাড়ােত হেব। পেরর স ােহর জন আপনার নতু ন চাট বানােত হেব ১৫০০+১০০ = ১৬০০
ক ালিরর। এভােব

িত স ােহ ১০০-১৫০ ক ালির বাড়ােত থাকেত হেব যত ণ না ফ াটলস হওয়া থেম

যাে । যখন ওজন কমা থেম যােব তখন বু ঝেত হেব আপিন আপনার মইে ন া ক ালির বা TDEE ত
প েছ গেছন। এখন যখন ওজন কমা থেম যােব তখন আপনােক আবার BMR থেক

করেত হেব

এবং একই ভােব ক ালির বাড়ােত থাকেত হেব। যতিদন আপিন আপনার িফটেনস গােল না প ছেবন
ততিদন এভােব পু নরাবৃ ি করেত থাকেত হেব।

দীঘিদন

াশ ডােয়ট বা লা ক ালির ডােয়ট কের মটাবিলক ড ােমজ হেয় গেল তা িরেকাভািরর জন িরভাস

ডােয়িটং ব । কউ যিদ মাসল গইন করেত চায় তেব তার জেন ও িরভাস ডােয়িটং বশ কােজর। আবার
ফ াটলস

াটু িহট করেল বা ওজন কমা থেম গেল সটা থেক বিরেয় আসার জন িরভাস ডােয়ট

টকিনক অনু সরণ করা যেত পাের।

কান ডােয়ট আপনার জন ব ?
আমােদর একটা বদভ াস আেছ, কাউেক িফট হেত দখেল স কান ডােয়ট ফেলা কেরেছ সটা জানার জন
পাগল হেয় পিড়। অেনেক ব একই ডােয়ট বা ম াে া রিশও ফেলা করা

কের। সত কথা হল সবার

িফটেনস গাল, শরীর আলাদা। আর এক ডােয়ট সবার জন কাজ করেবনা। আেরকটা বাঝার ব াপার হল
এেফাট ছাড়া কখেনা ফলাফল আেসনা। যিদ আপিন লা-কাব ডােয়ট ফেলা কের রজা

পান তেব সটাই

কের যান। এখন আেরকজনেক দখেলন িকেটােজিনক ডােয়ট কের িফট হেয় গেছ, আপনার লা-কাব ছেড়
িকেটােজিনক করেত যাওয়া কখেনাই িঠক হেবনা। আপনােক বু ঝেত হেব আসেল আপনার কানটা

েয়াজন।

সবার িফটেনস গাল আলাদা, তাই সবাইেক িভ রা ায় হাঁটেত হেব িনেজর িফটেনস গাল অজন করেত।
যিদ একই ডােয়ট কের ফ াট বান, মাসল গইন বা মইে ন করা যত তেব সব কতইনা সহজ হেতা।
আসেল সবিকছু এত সহজ না।
আমরা এখন িতনটা ফ া র িনেয় আেলাচনা করেবা যা পেড় আশাকির আপিন িনেজর জন সিঠক ডােয়ট আর
ম াে া রিশও িঠক করেত পারেবন।

ফ া র ১: িফটেনস গাল
ডােয়ট করার আেগ আপনােক

থেমই িঠক করেত হেব আপনার িফটেনস গাল। আপিন লীন ম াস গইন

করেত চান, না ফ াট লস করেত চান, না মইে ন করেত চান। এখন আপনার মাথায়

আসেত পাের যিদ

আিম একই সােথ ফ াট লস আর মাসল গইন করেত চাই তেব? আসেল এটা হল এমন একটা অব া
যখােন আপিন সিঠকভােব একটা গাল সামলােত পারেবন। ফ াট লস করার পাশাপািশ লীন ম াস গইন হেত
পাের, তেব কান

েসস পু েরাদেম হেবনা। কন? কারণ কােবাহাইে ট এর রিশও বিশ থাকেল তা লীন

ম াস গইন করেত সাহায কের, যখােন লা কােবাহাইে ট রিশও ফ াট লস বাড়ায়।
তেব িকছু প িত আেছ যা অনু সরণ কের আপিন
যমন কাব সাইি ং টকিনক,

মানু সাের ফ াট লস এবং মাসল গইন করেত পারেবন।

যখােন আপিন হাই কাব িপিরয়ড এ মাসল িব

িপিরয়েড ফ াট লস হেব। নতু ন িকছু গেবষণায় দখা গেছ ই ারিমেট
ফ াট লস এবং মাসল গইন হয়। তেব দু ই

হেব আবার লা কাব

ফাি ং এর মাধ েম একই সােথ

ে ই ফলাফল িভ হেত পাের, আর ম াে া রিশওর উপর

অেনক িকছু িনভরশীল।
িনিবেশেষ আপিন য গাল ই িঠক কেরন না কন, আপিন বিশ মাসল গইন করেবন বা বিশ ফ াট লস
করেবন যিদ একটা িনিদ

গােল মনেযাগী হান। একসােথ সব করেত গেল কানটাই সিঠকভােব হেবনা।

অেনক িফটেনস এথেলট একটা িনিদ সময়, যমন কেয়ক স াহ বা মাস মাসল গইন
তারপর ফ াটলস

া াম, লীন িফিজক তির করার জন ।

াগাম ফেলা কের

ম াে ািনউি েয়
আমােদর

রিশও

িতিদেনর খাবাের িক পিরমাণ কােবাহাইে ট ,

ম াে ািনউি েয়

ািটন এবং ফ াট থাকেব সটােক বলা হয়

রিশও। িবিভ ডােয়ট ভেদ এবং িফটেনস গাল অনু সাের এই রিশও কমেবিশ হেয়

থােক। যারা বিড িবি ং করেত চায় বা ওজন বাড়ােত চায় তােদর জন হাই-কাব ডােয়ট। যারা মইে ন
করেত চায় তােদর জন মাডােরট-কাব বা জান ডােয়ট। আর যারা ফ াট লস করেত চায় তােদর জন লাকাব ডােয়ট। িনেচর ছিবেত রিশওর আইিডয়া দয়া হল।

সবসময় খয়াল রাখেবন ফ াট যন টাটাল ক ালিরর ১৫% এর কম না হয়। যেহতু আমােদর হরেমান তির
হয় কােলে রল এবং ফ ােটর অণু থেক। ১৫% এর কম ফ াট হেল তা নরমাল হরেমান লেভল ক কিমেয়
িদেব। এর ফেল শরীের এসব হরেমান ারা পিরচািলত িবিভ কাজ ব াহত হয়, যমন

াথ এবং

ডেভলপেম , মটাবিলজম, িরে াডাকশন এবং মু ড। ফ াট কম খেল আমােদর শরীেরর ফ াট সিলবল
িভটািমন A, D, E এবং K শাষণ করার

মতা াস পােব। আবার আমােদর শরীর যিদ যেথ পিরমােণ

এেসি য়াল ফ ািট এিসড না পায় তেব তা আমােদর কালন ক া ার,

ক া ার এবং

ে ট ক া ােরর

ঝুঁিক বাড়ায়। তেব য কান ফ াট হেলই চলেব না। আপনােক হলিদ ফ াট সাস থেক ফ ােটর চািহদা
মটােত হেব, যমন: মেনা-আনস াচু েরেটড ফ াট (এ ােভাকােডা, িডেমর কুসু ম,অিলভ তল, বাদাম) িমিডয়াম
চইন াইি সারাইড(MCT) বা নািরেকল তল এবং ওেমগা-৩ ফ ািট অ ািসড( সামু ি ক মাছ, িতিস,আখেরাট,
বাদাম)।

ফ া র ২: বিড টাইপ
আমরা িফটেনস গাল স েক জানলাম এবং কান ম াে া কান ধরেনর িফটেনস গাল এর জন পারেফ
সিটও জেনিছ। এখন আপনার আেরকিট িজিনস জানেত হেব সিট হল আপনার বিড টাইপ। আপনার বিড
টাইেপর উপর িনভর কের আপিন কাব কতটা টলােরট করেত পারেবন। বিড টাইপ জানার পর আপিন
আপনার ম াে া রিশও আরও ফাইন িটউন করেত পারেবন।

িতন ধরেণর বিড টাইপ আেছ, এে ামফ, মেসামফ আর এে ামফ। অেনক মানু ষ আবার মাঝামািঝ
ক াটাগিরেত পেড়। এে ামফ বিডটাইপ এর মানু ষ এে ামেফর একদম িবপরীত, অেনক মানু েষর বিডটাইপ
এে ামফ- মেসামফ অথবা এে ামফ- মেসামফ ক াটাগিরর সম েয় হয়। যিদ আপনার মেধ িতনটা ক াটাগিরর
িকছু না িকছু

ণাবলী িবদ মান থােক আর ি ধা

হেয় যান য কানটা আপনার বিডটাইপ, তখন য

বিডটাইেপর সােথ আপনার সবেচ বিশ িমল পােবন সটা ধের ম াে া রিশও িঠক করেবন। বিডটাইপ
কখেনা িফ ড থােকনা, এটা ডােয়ট, ওয়াকআউট, লাইফ- াইল আর সমেয়র সােথ পিরবিতত হেত থােক।
এবার আমরা আেরকটু িব ািরত জানেবা এবং কান ধরেনর বিডটাইপ এ কান ম াে া রিশও ভাল কাজ
কের তা জানেবা। িতনধরেনর বিড টাইেপর মানু ষ দখেত কমন হয় তার উদাহরণ

প িনেচ একিট ছিব

দয়া হল।

এে ামফঃ এই বিড টাইেপর মানু ষ পাতলা িলকিলেক হয়। হাড় দখা যায়, কাঁধ এবং বু েকর সাইজ ছাট হয়
এবং মটাবিলজম অেনক ফা । এে ামফ রা সাধারণত সহেজ ওজন বাড়ােত বা মাসল গইন করেত
পােরনা। এেদেক হাডেগইনার ও বলা হেয় থােক। আপনার পিরিচত অেনক ক দখেবন
িক

চু র খাবার খায়

কানভােবই ওজন বােড়না। এেদর থাইরেয়ড হরেমান অেনক বিশ থােক বা হাইপারথাইরেয়েডর সমস া

থােক। একটাই ভাল িদক হল এরা খু ব সহেজ লীন বিড মইে ন করেত পাের। এেদর ডােয়েট
কােবাহাইে ট পােসে জ এবং ক ালির অেনক বিশ রাখেত হয় মাসল ক াটাবিলজেম বাধা িদেত।
ডােয়ট সােজশনঃ এে ামফেদর ডােয়েট কােবাহাইে ট যতটা বিশ পারা যায় রাখেত হেব। তারা মাসল গইন,
ফ াটলস বা মইে ন করেত চায় তার উপর িনভর কের টাটাল ক ালিরর ৩০-৬০% কােবাহাইে ট রাখেত
হেব। কােবাহাইে ট বিশ থাকেল তা লীন ম াস গইন করেত সাহায করেব আর কােবাহাইে ট কম হেল
ফ াট লেস সাহায করেব। আমার মেত যিদ মাসল গইন করেত চায় তেব ৫০-৬০% কােবাহাইে ট,
মইে ন করেত চাইেল ৪০-৫০% আর ফ াট লস করেত চাইেল ৩০-৩৫% কােবাহাইে ট রাখেত হেব।

আর অবশ ই টাটাল ক ালিরর ২৫%

ািটন থেক আসেত হেব। কাব এবং

ািটন রিশওর পর বািকটা

ফ াট িদেয় ১০০% পূ রণ করেত হেব। যমনঃ লীন গইেনর জন এে ামফ, ৫৫% কাবঃ ২৫

ািটন আর

২০% ফ াট রিশওেত ডােয়ট করেব অপরিদেক ফ াট লেসর জন ৩০:২৫:৪৫(কাব: ািটন:ফ াট) রিশও
ফেলা করেব।

মেসামফঃ এই বিড টাইেপর মানু ষ সাধারণত মাসকুলার হয়। তারা শ েপা , এেথেলিটক মাসকুলার
বিড,চওড়া কাঁধ এবং মজবু ত হােড়র গঠন থােক। মেসামফেদর মাসল গইন বা ফ াট লস করেত অ একটু
সমস া হয়, তেব তারা এে ামফেদর চেয়

ত ফ াট গইন কের। মেসামফরা মাডােরট লেভেল কাব

টলােরট বা সহ করেত পাের কারণ তােদর পযা

াইেকােজন

ােরজ থােক। যিদ কাব থেক অেনক বিশ

ক ালির আেস তেব ওজন বাড়েত পাের।
ডােয়ট সােজশন: মেসামফেদর জন মাডােরট কােবাহাইে ট ভাল কাজ কের, টাটাল ক ালিরর ২০-৫০%
কােবাহাইে ট থাকেত হেব। আমার মেত যিদ মাসল গইন করেত চায় তেব হাই র
কােবাহাইে ট,

মইে ন করেত চাইেল িমড র

কােবাহাইে ট রাখেত হেব। ফ াট লস ক

বা ৪০-৫০%

বা ৩০-৪০% আর ফ াট লস করেত চাইেল ২০-৩০%

াধান িদেত চাইেল ফ াট এবং

ািটেনর পিরমাণ বািড়েয়

কােবাহাইে ট কমােত হেব। টাটাল ক ালিরর ফ াট যন ৪০% এর বিশ না হয় এবং

ািটন অবশ ই ২০-

২৫% থাকেত হেব।

এে ামফঃ এ বিডটাইেপর মানু ষেক তু লতু েল বলা যায়। এেদর রাউ
মটাবিলজম অেনক

বিড শইপ হয়, থলথেল শরীর এবং

া হয়। এে ামফরা অেনক বিশ মাসল গইন করেত পাের বািকেদর তু লনায়, তেব

তােদর শরীের এিডেপাস িটসু র পিরমাণ বিশ থাকার কারেণ সহেজ ফ াট গইন করার স াবনা অেনক। তাই
তােদর ডােয়েট অিতির

কােবাহাইে ট ফ াট িহসােব জমা হয়, তাই ডােয়েট কােবাহাইে ট বিশ থাকেল

তােদর জন ওজন কমােনা বা লীন িফিজক িব

করা অেনক কিঠন হেয় যায়।

ডােয়ট সােজশনঃ এে ামফ দর সবসময় লা-কােবাহাইে ট থাকা উিচৎ। টাটাল ক ালিরর ১০-৪০%
কােবাহাইে ট রাখেত পারেব তােদর িফটেনস গাল অনু যায়ী।যিদ মাসল গইন করেত চায় তেব ৩০-৪০%
এর বিশ কােবাহাইে ট রাখেত িনেষধ করেবা,

মইে ন করেত চাইেল িমড র

বা ২০-৩০%

কােবাহাইে ট আর ফ াট লস করেত চাইেল ১০-২০% কােবাহাইে ট রাখেত হেব।
িতটা বিড টাইেপর মানু ষ কােবাহাইে ট এর রিশও উপেরর িনয়ম অনু সাের িঠক করেব এবং বািকটা
ািটন এবং ফ াট িদেয় পূ রণ করেব। বািকটা টাটাল ক ালিরর ২৫-৫০%
আসেব।

ািটন আর ১৫-৪০% ফ াট থেক

ফ া র ৩: জ ার
িফটেনস গাল আর বিড টাইেপর থেক সবেচ কম আেলাচনা করা হয় জ ার িনেয়। এসব ফ র ছাড়াও
আপনােক ম াে া রিশও কমেবিশ কের িনেজর পারেফ

রিশও

বর করেত হেব। সাধারণত মেয়রা মাসল

াইেকােজেনর চেয় ফ াট বােন বিশ দ । এ কারেণ হয়েতা তারা ছেলেদর চেয় কম কােবাহাইে ট এ
চলেত পাের। মেয়রা এ ারসাইেজর সময় কােবাহাইে ট এর চেয় ফ ােটর উপর বিশ িনভর কের।

ডােয়ট সােজশনঃ মেয়েদর শরীর ফ াট বােন দ

এর মােন এটা জ ির না য তােদর ছেলেদর থেক কম

কাব খেত হেব। একজন এে ামফ মেয় য হাই ইনেটনিসভ ওয়াকআউট কের তার একজন সেড াির বা
কম এি ভ এে ামফ ছেলর চেয় বিশ কাব

েয়াজন। আবার একজন মেসামফ ছেল য ওজন মইে ন

করেত চায় তার হাই কােবাহাইে ট রিশও দরকার, ৪০% হেত পাের যখােন একই বিডটাইপ এর মেয় যিদ
ওজন মইে ন করেত চায় তেব তার কােবাহাইে ট রিশও ৩০% রাখেত হেব।
শষ কথা হল এত িহসাব দেখ মাথা লােত পাের, যা াভািবক। উপেরর টিপক েলা বার বার পেড়
আপনার বাঝার চ া করেত হেব এবং বিসক টা র করেত হেব। উপেরর িহসাব অনু সরণ কের আপিন
কান রিশও থেক

করেবন তার একটা আইিডয়া পােবন। এর পর আপনােক উইকিল

ে স দেখ

ম াে া রিশও কমেবিশ করেত হেব। খাতা কলেম িহসাব কের কখেনাই একদম পারেফ ম াে া রিশও
বর করেত পারেবন না। ম াে া

িতিনয়ত এডজা

করেত হেব, তারপর সিঠক রিশও বর করেত হেব

যা আপনার জন ব কাজ করেছ। যা আপনার িফটেনস গাল আর বিড টাইেপর সােথ িমলেব। এভােব
এডজা

কের সু ইট পেয়

খু ঁেজ পেল সই রিশওেতই ি ক থেক ডােয়ট করেত হেব িফটেনস গাল

অজন করা পয । যিদ মােঝ রজা
সােথ ক ালিরও অেনক

আশানু প না হয় তেব ম াে া আবার এডজা

করেত হেব। ম াে ার

পূ ণ। সিঠক ম াে ার সােথ সিঠক ক ালির টােগট ও জ ির। আর

িনউি শেনর সােথ সিঠক ওয়াকআউট

পার

ান আপনার যা ােক আরও মসৃ ণ কের তু লেব। ডােয়ট ৮০% এটা

যমন সিঠক, পাশাপািশ ২০% ওয়াকআউট ও জ ির। সিঠক ওয়াকআউট

ান ছাড়া ধু ডােয়ট কের লীন,

এেথেলিটক বিড বা পারেফ বিড শইপ কখেনাই পােবন না। তাই ম াে া রিশও, ক ালির টােগট আর
ওয়াকআউট

ান এ িতনটােক সমান

িদেত হেব যিদ আপনার িফটেনস গাল এিচভ করেত চান।

জনি য় ডােয়ট এবং ডােয়েটর কৗশল
আমরা ইিতমেধ জেনিছ কান ডােয়ট কােদর জন ভাল কাজ কের। সিত বলেত ডােয়ট বেল িকছু নই,
সব েলাই হল ম াে া রিশওর হরেফর এবং িকছু খাবাের িবিধ িনেষধ িদেয় িনিদ িকছু িনয়ম। আপিন যিদ
ম াে া ব াপার টা ত এ পাট হেত পােরন তেব আপনার কান ডােয়েটর ধার ধরা লাগেব না। এখন আমরা
পপু লার িকছু ডােয়ট এবং ডােয়েটর কৗশল স েক সংে েপ জানেবা। এর আেগ আমরা লা কাব,
মাডােরট কাব এবং হাই কাব ডােয়ট িনেয় আেলাচনা কেরিছ এবং জেনিছ কানটা কার জন ভাল তাই
আবার িরিপট করেবা না, এই িতনটা বােদ বািক েলা িনেয় একটু আেলাচনা করেবা।

িকেটােজিনক ডােয়ট
িকেটােজিনক ডােয়েটর ম াে া রিশও হল ৫% কােবাহাইে ট, ২৫%
ফ াটলেসর জন ভাল তেব অেনক ি

ািটন এবং ৭০% ফ াট৷ এই ডােয়ট

িল ফেলা করেত হয়। অন ান ডােয়েট যমন টু কটাক ভু ল হেল সমস া

নাই, িকেটােত ভু ল করার অবকাশ নই। খু ব

ং ডিডেকশন ছাড়া িকেটা করা স ব হয়না৷ তাই এই ডােয়ট

সবার জন নয়।
এই ডােয়েট সু িবধা হল,

ু ধা কম লােগ। এছাড়া িকেটােজিনক ডােয়ট লা-কােবর মতই ফলাফল দয়।

কােবাহাইে ট আর সািডয়াম দু েটাই বিডেত পািন ধের রাখেত সাহায কের৷ আর িকেটােত ৫%
কােবাহাইে ট মােন কাব িহসােব ধু সবিজ ছাড়া িকছু ই খাওয়া যায় না। তাই

থম স ােহ ট কের ২-৩

কিজ ওজন কম দখায়, শরীর থেক পািন বর হেয় যাবার কারেণ। আবার ভাত

িট খেল এ ওজন িফের

আেস।
এই ট কের কেম যাওয়া ওজন বাদ িদেল, িকেটা আর লা কােব ফলাফল ১৯/২০ পাথক হয়৷

থম িদেক

ত ওজন কমেত দখা অেনেকর কােছ মািটেভশন িহসােব কাজ কের তাই অেনক এ পাট

েত িকেটা

সােজ কের৷ তাছাড়া ছাটখােটা আেরা অেনক সু িবধা আেছ, িকছু মিডেকল কি শেন িকেটা অন ান ডােয়ট
থেক বটার কাজ কের। সু

কােরা

ে খু েব বিশ সু িবধা িদেব িকেটা তা বলা ভু ল হেব৷

খু ব সহেজ িকেটার মকািনজম টা বিল। আমােদর শরীেরর শি র
সেক াির হল ফ াট৷ ফ াট হল শরীেরর িরজাভ এনািজ, যিদ কখেনা

ধান যাগানদাতা হল কােবাহাইে ট আর
াথিমক এনািজর ঘাটিত হয় তেব

এখান থেক শরীর এনািজ িনেব। এখন কাব খাওয়া এেকবাের ব কের িদেল শরীর িরজাভ থেক এনািজ
িনেব বঁেচ থাকার জন । তাই িকেটা ডােয়েট আমােদর শরীর ধু ফ াট বােন ফাকাস কের বিশ, তাই বশ
ইেফি ভ ফলাফল আেস এেত। বিডর ফ াট থেক এনািজ নয়ােক বলা হয় িকেটািসস। ফ াট ভেঙ িকেটােন
পা িরত হেয় আমােদর শি

যাগান দয়।

িকেটা ত আপিন সবু জ সবিজ, মাছ, মাংস িডম, তল, বাটার, িঘ এসব খেত পারেবন। কােবাহাইে ট
অথাৎ ভাত,

িট, ডাল,ফল, িমি জাতীয় সবধরেনর খাবার বাদ িদেত হেব৷ ১০০ াম কান খাবাের যিদ ৪

ােমর বিশ কােবাহাইে ট থােক তেব সটা খাওয়া যােবনা িকেটােত।
আমােদর শরীর কােবাহাইে ট এ চেল তাই হটাৎ কের যখন ফ ােট চলা
পিরবতন দখা িদেব, মেন হেব অসু

করেব তখন িকছু শারীিরক

হেয় যাি । এটােক িকেটা ু বেল। িকেটা ু েত বিম বিম ভাব, কািশ,

াি আসা, মাথাব থা ইত ািদ হেত পাের।

র

থম ৪-৫ িদন এ সমস া থােক তারপর িঠক হয় যায়

আপনার শরীর িকেটািসেস গেছ িকনা তা িকছু ল ণ দেখ বু ঝেত পারেবন।
ােবর পিরমাণ বৃ ি :

✓
✓

েত বশ দৗড়ােত হেব টয়েলেট।

গলা িকেয় যাওয়া: িপপাসা বাড়েব।
র িদেক িন ােস িকছু টা দু গ হয় যটা পের চেল যােব। গ টা অেনকটা ফেলর মেতা বা

✓

অেনকটা নইলপিলশ িরেমাভােরর মেতা হেত পাের।
✓

ু ধা কেম যােব িক শরীর দু বল লাগেব না।

িকেটা ত িচট ড বা িরিফড ড ১৫-২০ িদন পর নয়া যায়। তেব এ পাট সােজশন হল একমাস টানা
িকেটা করা, তারপর িচট ড নয়া৷
িটিপক াল িকেটা িমল অেনকটা িনেচর মত
সকাল ৮ টা

িচজ/পিনর ৫০ াম+ িডম ২ টা

সকাল ১১ টা

িচজ/পিনর ৫০ াম

দু পুর ১ টা
িবকাল ৫ টা
রাত ৯ টা

বানেলস িচেকন ১০০ াম+নািরেকল তল ২০ িম.িল.+ পালং বা যেকােনা সবু জ শাক ২০০ াম
িডম স ২ টা
বানেলস িচেকন ১০০ াম+ ৫০ াম িচজ+ নািরেকল তল ১৫ িম.িল.+ কিল ২০০ াম।

এই চাট কউ ব ফেলা করেত যােবন না৷ িনেজ বু েঝ েন িনেজর মত কাে ামাইজ কের িনেবন। িকেটা
ডােয়ট কমন হয় এটা ধারণা দবার জন দয়া।
িকেটােত শরীর খু ব সহেজই িডহাইে েটড হেয় যায়। তাই ৫-৬ িলটার পািন এভােরেজ খাওয়া উিচৎ। আর
লবণ একটু বিশ খাওয়া উিচৎ সািডয়ােমর ঘাটিত পূ রেণ। কান

কার মিডেকল ইসু থাকেল এ পাট

গাইেড ছাড়া িকেটা করা উিচৎ হেবনা৷ িকেটা িনেয় আেরা িব ািরত জানেত আমােদর ওেয়বসাইেট আিটেকল
এবং িভিডও পােবন।

এ াটিকনস ডােয়ট
এ াটিকনস আসেল কান ডােয়ট না, এটােক

ােটিজ বলা যায়। এই ডােয়েটর ৪ টা ধাপ।

থম ধােপ

িকেটােজিনক এর মত খাবার খেত হেব ১৫ িদন৷ ি তীয় ধাপ হল লা-কাব, এটা চলেব যতিদন না টােগট
ওজেনর খু ব কাছাকািছ না আসেছন, অথাৎ আর ৩-৪ কিজ কমেত হেব। তৃ তীয় ধােপ টােগট ওজেন যাওয়া
পয অথাৎ শষ ৩-৪ কিজ কমােত হেব মাডােরট কাব বা জান ডােয়ট কের৷ চতু থ ধাপ হল টােগেট এেস
গেল হাই কাব ফেলা করা ওজন মইে ন করেত।
আমার পােসানািল এই ডােয়িটং এে াচ টা পছ । এভােব করেল কমােনা ওজন সহেজ ধের রাখা যায়৷

ই ারিমেট

ফাি ং

ডােয়েটর জনি য় একটা টকিনক হল ই ারিমেট

ফাি ং৷ এটা অেনকটা রাজার মতই। একটা িনিদ

সমেয় খােবন বািক সময় না খেয় থাকেবন৷ িফিডং উইে া ৪-৮ ঘ ার থােক মােন এর মেধ সব খাবার
খেত হেব৷ ফাি ং উইে া ১৬-২০ ঘ া, ফাি ং সমেয় পািন, চা-কিফ িচিন ছাড়া খেত পারেবন অথাৎ
ক ালির নাই এমন সবিকছু ফাি ং সমেয় খেত পারেবন৷

যােদর লাইফ াইল অেনক হকিটক, সারািদন ব

বা অিফস বা বাইের থাকেত হয় তােদর জন এই এে াচ

ভাল কাজ কের৷ য সময় টা আপিন বাইের বা ব া থাকেছন তখন ফা
িনেজর মত কের হলিদ িমল তির কের খাে ন। এেত ি ন ডােয়ট বা ি

করেছন আর যখন ি

তখন

িল ডােয়ট মইে ন করা খু ব

সহজ হয়৷ পাশাপািশ ওজন কমােত এবং াে র উ িতেত কাযকর ভু িমকা আেছ ই ারিমেট

ফাি ং এর৷

সহেজ বলা যায় দু পু র ১২ টা থেক রাত ৮ টা পয খাে ন বািক সময় না খেয় থাকেছন বা ফাি ং
করেছন। িনেজর সু িবধামত টাইম িঠক কের িনেবন কান সময়টু কু খােবন আর কান সময় টু কু ফাি ং
করেবন৷

কাব সাইি ং
কাব সাইি ং একই সােথ ফ াটলস এবং মাসল গইন করার জন জনি য়। তাছাড়া যারা একই প াটােন
ডােয়ট করেত করেত িবর

তােদর জন এই টকিনক বটার। কাব সাইি ং হল কাব কম বিশ কের ডােয়ট

করা পু রা স ােহ। স ােহ ৩ িদন লা কাব, িতন িদন মাডােরট কাব আর ১ িদন হাই কাব৷ বা িনেজর মত
কি েনশন কের নয়া।

কাব ব াকেলািডং
এটা লীন মাসল গইন করার জন বটার। যােদর অ েত ওজন বেড় যায় বা এে ামফ টাইেপর বিড তােদর
জন ব । এটার িনয়ম হল ওয়াকআউট করার ঘ াখােনক পর কাব খেত হেব, সারািদেন যতটা কাব খােবন
তার ৬০-৭০% ওয়াকআউেটর পের বািকটা রােত খাওয়া। এভােব কাব খেল তা ফ াট িহসােব জমা হবার
স াবনা অেনকটা থােকনা বলেল চেল৷ ধরা যাক আপিন লা কাব ডােয়ট করেছন, সারািদেন কাব িহসােব ৪
টা

িট খাে ন। এখন ৩ টা

িট ওয়াকআউেটর ঘ া খােনক পর আর ১ টা রােত। এভােব খেলই হেয়

গল কাব ব াকেলািডং।

ম াে া িহসাব করা
ডােয়ট চাট বানােনার আেগ সবেচেয় জ ির িজিনস হল ম াে া িহসাব করেত পারা। আপিন য ডােয়ট ফেলা
করেবন তার ম াে া রিশও জানেত হেব আর কত ক ালিরর চাট বানােবন সটা জানেত হেব।
এটা সহেজ করেত চাইেল www.losetogainbd.com/tools এই িলে িগেয় ম াে া ক ালকুেলটের িগেয়
যত ক ালিরর চাট বানােত চান সটা ইনপু ট িদেয় ডােয়ট িসেল করেলই আপনােক বেল িদেব স ডােয়েট
কত াম কাব,

ািটন এবং ফ াট খেত হেব।

এখন কউ যিদ চান খাতা কলেম িহসাব করেত চান তেব

থেম জানেত হেব কান ম াে ািনউি েয়

কত ক ালির।
ম াে ািনউি েয়
ক ালির

কােবাহাইে ট
৪

ািটন
৪

ফ াট
৯

এ

এবার িনেচর মত িহসাব করেত হেব। আমরা লা- কােবর ২৫:৩৫:৪০ রিশওর ২০০০ ক ালিরর িহসাব বর
করেবা।


২৫% কাবঃ ২০০০ × ০.২৫ = ৫০০ ÷ ৪ = ১২৫ াম।



৩৫%



৪০% ফ াটঃ ২০০০ × ০.৪০ = ৮০০ ÷ ৯ = ৮৮ াম।

ািটনঃ ২০০০ × ০.৩৫ = ৭০০ ÷ ৪ = ১৭৫ াম।

উপেরর মত কের আমরা সহেজই যেকান ডােয়েটর ম াে া রিশও জানেল িহসাব কের বলেত পারেবা কত
াম কাব,

ািটন এবং ফ াট খেত হেব। এবার গল এ সহেজই যেকােনা খাবােরর ম াে া পােবন , ধু

িলখেবন “ Nutrition fact of (food name)” তাহেলই চেল আসেব। এবার িবিভ খাবার আপনার
ফুড িলে

এড কের িহসাব কের িনেবন যত ক ালিরর চাট স অনু যায়ী সব ম াে া যত াম তার কাছাকািছ

িমলেছ িকনা। আমরা আরও িব ািরত একটু পেরই দখব।

কস

ািড এবং ডােয়ট চাট বানােনা

এবার আমরা দু ইটা কস

ািড দখব এবং তােদর জন ডােয়ট

ান িডজাইন করেবা এত ণ যা িশখলাম

স েলার উপর িভি কের। আশাকির আপনারাও সহেজ িনেজর ডােয়ট
ািড দু েটা নীেচ দয়া হল।

ান িনেজ বানােত পারেবন। কস

উপেরর টিবেলর তথ থেক িকছু িজিনস বু ঝেত পারিছ তার উ তা িহসােব া কর ওজেন আসেত তােক
১৬ কিজ মত কমেত হেব এবং বিড ফ াট ১০% কমােত হেব। আর অ াবস দখেত চাইেল বা িস

প াক

চাইেল বিড ফ াট ১২% এর নীেচ নামােত হেব অথাৎ ২৮-১২ = ১৬% কমােত হেব। বিড ফ াট আর উ তা
অনু যায়ী ওজেনর চাট দেখ আমরা এটা ধারনা করলাম। তার িফটেনস গাল হল ফ াটলস এবং মাসল গইন
করা িক আমরা জািন ফ াটলস আর মাসল গইন একসােথ ভাল হয় না। তাই

থেম ধু ফ াটলেস ফাকাস

কের া কর ওজেন আসা এবং তারপর মাসল গইন িনেয় ফাকাস করেল বটার। তাই তার

প েলা

হওয়া উিচৎ িনেচর মত



থেম পু েরাপু ির ফ াটলেস ফাকাস করা।
ফ াটলস এর জন লা-কােবাহাইে ট বা িকেটােজিনক ডােয়ট ব

তাই এর য কান একটা িদেয়

করা উিচৎ।


যতিদন বিড ফ াট % ১২ এর িনেচ না আসেছ ততিদন এই ডােয়ট কের যাওয়া, কারণ অ াবস তখিন
দখা যায় যখন বিড ফ াট ১২% এর নীেচ নােম।




বিড ফ াট ১২% এর নীেচ নেম গেল তখন হাই কাব ডােয়ট ফেলা করা

করেত হেব।

িনেজর পছে র িফিজক পেয় গেল সটা মইে ন করার জন মাডােরট কাব ডােয়ট করেত
থাকেত হেব।

আমরা এত ণ

প েলা জানলাম এবার আমরা তার জন একটা ফ াটলস চাট িডজাইন করেবা। এর জন

আমােদর দু ইটা কাজ করেত হেব তা হল , তার িবএমআর এবং িটিডইই বর করেত হেব এবং ফ াটলস বা
ওজন কমােনার জন সিঠকভােব ক ালিরক ডিফিসট করেত হেব। তাহেল আমরা জানেত পারেবা তার জন
কত ক ালিরর ডােয়ট িডজাইন করেত হেব।

Mifflin-St Jeor Formula ত তার িবএমআর
(১০ x ৯৫) + (৬.২৫ x ১৭৮) – (৫ x ২৩) + ৫ = ১৯৫২ ক ালির।
স ােহ ৪-৫ িদন ওয়াকআউট করেব স িহসােব তার িটিডইই
১৯৫২ x ১.৫৫ = ৩০২৬ ক ালির ।
সিঠকভােব ফ াটলেসর জন ২৫% ডিফিসট
৩০২৬ x ০.৭৫ = ২২৬৯ ক ালির
এখন আমরা তার জন ২২৬৯ ক ালিরর একটা লা -কাব ডােয়ট চাট িডজাইন করেবা।
িহসাব কের নই। লা কাব ডােয়েটর জন আমরা ২৫% কােবাহাইে ট, ৩০%
ম াে া অনু সরণ করেবা। এখন এই পােসে জ এ কত াম কাব,

থেমই ম াে া

ািটন এবং ৪৫% ফ াট

ািটন আর ফ াট হয় সটা দিখ।

২৫% কাবঃ ২২৬৯ × ০.২৫ = ৫৬৭ ÷ ৪ = ১৪১ াম।
৩০%

ািটনঃ ২২৬৯ × ০.৩০ = ৬৮০ ÷ ৪ = ১৭০ াম।

৪৫% ফ াটঃ ২২৬৯ × ০.৪৫ = ১০২১ ÷ ৯ = ১১৩ াম।
এখন আমরা জািন কত ক ালিরর চাট হেব এবং তােত কত াম কাব,
আমরা খাবার এড কের চাট বানাই।

ািটন এবং ফ াট থাকেব। এবার

উপেরর টিবেলর তথ থেক িকছু িজিনস বু ঝেত পারিছ তার উ তা িহসােব া কর ওজেন আসেত তােক
২১ কিজ মত কমেত হেব এবং বিড ফ াট ৮% কমােত হেব। বিড ফ াট আর উ তা অনু যায়ী ওজেনর চাট
দেখ আমরা এটা ধারনা করলাম। তার িফটেনস গাল হল ফ াটলস। যেহতু িতিন গৃ িহণী তাই বাসার কােজ
অেনকটা সময় যােব, হয়ত অেনকসময় ওয়াকআউট করা স ব হেব না তাই তার জন িকেটােজিনক ডােয়ট
ব

হেব।

তাই তার

প েলা হওয়া উিচৎ িনেচর মত



িকেটােজিনক ডােয়ট িদেয়

করা উিচৎ।



বিড ফ াট ২৫% এর িনেচ না আসেছ ততিদন এই ডােয়ট কের যাওয়া।



বিড ফ াট ২৫% এর নীেচ নেম গেল তখন লা-কাব ডােয়ট ফেলা করা



িনেজর পছে র িফিজক পেয় গেল সটা মইে ন করার জন মাডােরট কাব ডােয়ট করেত

করেত হেব।

থাকেত হেব।
আমরা এত ণ

প েলা জানলাম এবার আমরা তার জন একটা ফ াটলস চাট িডজাইন করেবা। এর জন

আমােদর দু ইটা কাজ করেত হেব টা হল , তার িবএমআর এবং িটিডইই বর করেত হেব এবং ফ াটলস বা
ওজন কমােনার জন সিঠকভােব ক ালিরক ডিফিসট করেত হেব। তাহেল আমরা জানেত পারেবা তার জন
কত ক ালিরর ডােয়ট িডজাইন করেত হেব।

Mifflin-St Jeor Formula ত তার িবএমআর
(১০ x ৮২) + (৬.২৫ x ১৫৭) – (৫ x ২৮) – ১৬১ = ১৫০০ ক ালির।
স ােহ ৪-৫ িদন ওয়াকআউট করেব স িহসােব তার িটিডইই
১৫০০ x ১.৫৫ = ২৩২৫ ক ালির ।
সিঠকভােব ফ াটলেসর জন ২৫% ডিফিসট
২৩২৫ x ০.৭৫ = ১৭৪৩ ক ালির ।

এখন আমরা তার জন ১৭৪৩ ক ালিরর একটা িকেটােজিনক ডােয়ট চাট িডজাইন করেবা।
িহসাব কের নই। িকেটােজিনক ডােয়েটর জন আমরা ৫% কােবাহাইে ট, ২৫%
ম াে া অনু সরণ করেবা। এখন এই পােসে জ এ কত াম কাব,

থেমই ম াে া

ািটন এবং ৭০% ফ াট

ািটন আর ফ াট হয় সটা দিখ।

৫ % কাবঃ ১৭৪৩ × ০.০৫ = ৮৭ ÷ ৪ = ২১ াম।
২৫ %

ািটনঃ ১৭৪৩ × ০.২৫ = ৪৩৫ ÷ ৪ = ১০৮ াম।

৭০ % ফ াটঃ ১৭৪৩ × ০.৭০ = ১২২০ ÷ ৯ = ১৩৫ াম।
এখন আমরা জািন কত ক ালিরর চাট হেব এবং তােত কত াম কাব,
আমরা খাবার এড কের চাট বানাই।

ািটন এবং ফ াট থাকেব। এবার

িকছু সমস া এবং তার সমাধান
ডােয়ট

করেল বা

আেগ অেনেকই বশ িকছু সমস ায় পেড়ন। তার মেধ িকছু সমস া এবং স াব সমাধান িনেয়

িনেচ আেলাচনা করা হল।
১. আপিন হয়েতা জােনন ই না য আপিন িক ডােয়ট করেছন। যেকােনা ডােয়ট

আেগ অবশ ই সটা িনেয় িব ািরত

জেন নয়া উিচৎ। আপনার বিড টাইপ, িফটেনস গাল আর লাইফ- াইেলর সােথ যিদ কান ডােয়ট না িমেল তেব তা থেক
কখেনা আপিন সেবা ম ফল পােবন না। তাই অবশ ই সিঠকভােব জেন বু েঝ তারপর ডােয়ট করেত হেব। নইেল কিদন পর
ফল না পেয় িডেমািটেভট হেয় যােবন।
২.ফলাফল পাে ন না। ফল না পাবার কারণ হল ভু ল ডােয়ট আর ভু ল

ােটিজ। আর সবার শরীের এক ডােয়ট কাজ

কেরনা। তাই পড়ােশানা কের িনেজর জন সিঠক ডােয়ট খু ঁেজ বর করেত হেব।
৩.অেন র া ফরেমশন দেখ হতাশ হে ন। আমরা ধু ফল দিখ িক তার িপছেনর পির েমর কথা ভু েল যাই। শটকােট
কান ফল আেসনা, কউ িনেজেক বদেল ফেলেছ আর আপিন পােরন িন তার একটাই কারণ হল আপিন তারমত পির মী
না। পির ম করেত হেব তেব অবশ ই সিঠক পেথ, নইেল িদনেশেষ গাধার খাটু িন খাটা হেব।
৪. ফ ািমিল সােপািটভ না। কমেবশী সবাই এই সমস ার স ু খীন হয়। িকেয় গিছস অেনক, চহারা ন হেয় যাে

খাওয়া

দাওয়া কর। এসব কথােক এক কান িদেয় েন অন কান িদেয় বর কের িদেবন। িকছু িদন পর তারা যখন আপনােক বদেল
যেত দখেব আপনার ডিডেকশন দখেব তখন িঠকই আপনােক সমথন করেব। একিদন দখেবন আপনােক িনেয় তারা গব
করেব।
৫. সবিকছু একসােথ করেত যাওয়া। গাইডলাইন িট পেড় সব িশেখ গেলন। তারপর একসােথ সবিকছু বদেল ফলার চ া
করেবন। মেন রাখেত হেব আপিন বদভ াস েলা বছেরর পর বছর ধের গেড় তু েলেছন। রাতারািত বদেল ফলা কখেনাই
স ব না। পিরবতন সবসময় ধীের ধীের আনেত হেব। ভাের ঘু ম থেক উঠা, জিগং এ যাওয়া, ি ন খাবার খাওয়া সব
একসােথ করেত গেল কানটাই িঠকমত করেত পারেবন না। হয়েতা
অভ

করেল ভাের ঘু ম থেক উঠা িদেয়। পের যখন

হেয় যােবন তখন ধীের ধীের জিগং তারপর ি ন ইিটং। এভােব পযায় েম পিরবতন আনেত হেব।

৬. িফটেনস গাল না থাকা। আমার ওজন বিশ কমােত চাই তাই ডােয়ট করিছ। এটা কখেনা গাল হেত পােরনা। গাল
সবসময় িনিদ হেত হেব। যমন: আিম ২ মােস ১০ কিজ কমােত চাই, িকেটােজিনক ডােয়ট আর িদেন ১ ঘ া ওয়াকআউট
করেবা। গাল এমন িনিদ হেত হেব। আর সবেচেয় ভাল হয় যখন গাল টা ক ছাট ছাট কের ভাগ কের িনেল। ২ মােস
১০ কিজ কমা, মােন স ােহ ১-১.৫ কিজ। এখন যিদ সা ািহক টােগট রািখ তেব ছাট ছাট অজেনর আন

পাব। ২ মােস

১০ কিজ কমােনা অেনক বড় গাল। এখন এত ল া যা ায় খু ব সহেজ হতাশা আসেব। তাই যিদ এটােকই ছাট করা যায়,
স ােহ ১ কিজ। তখন খু ব সহেজ সই গাল অজন করা স ব।
কখেনাই দীঘ সময় ডােয়েট থাকা িঠক না। মােঝ মােঝ িবরিত িনেত হয়। আমরা যিদ আমােদর িফটেনস গাল ক দু ইটা
বািড়র সােথ তু লনা কির। আপনার বতমান বিড িফটেনস পু রাতন বািড় আর আপিন য িফটেনস গাল এিচভ করেত চান
সটা নতু ন বািড়। আমরা সবসময় আমােদর পু রাতন িজিনেষ া

েবাধ কির। সখান থেক সহেজ বর হেয় আসেত

পািরনা। তাই া ফরেমশেনর মাঝ পেথ থেম গেল আপিন আবার পু রাতন বািড়েত িফের আসেবন, নতু ন বািড়েত যেত
পারেবন না। তাই মাঝপেথ থেম যাওয়া বাকািম ছাড়া িকছু নয়। িনেজর কমেফাট জান থেক না ব েল কখেনাই সফলতা
পাওয়া স ব না।

লু জ টু গইন থেক যভােব সাহায পােবন
আপনার কাি

ত িফটেনস অজেন লু জ টু গইন িটম সবদা আপনােক সাহায করেব। এই গাইডলাইন িট

স ূ ণ পড়া হেয় গেল আপনার কাজ হেব িনেজর িফটেনস গাল বু েঝ ডােয়ট চাট বানােনা। িকভােব িনেজর
চাট বানােবন তা খু ব সহেজ কস

ািড সহ দয়া আেছ।

চাট বানােনা হেয় গেল আপনার পেরর কাজ হল, সিটর সােথ আপনার িফটেনস গাল উে খ কের আমােদর
ফসবু ক

েপ পা

দয়া। এরপর আমােদর িটেমর এ পাট কউ আপনার চাট িরিভউ কের িদেবন, এবং

কান পিরবতন লাগেল বা কান ভু ল থাকেল টা িঠক কের িদেবন।
এভােব আপিন িনয়িমত আপনার চাট আর ওয়াকআউট
পারেবন এছাড়া আপনার কান

থাকেল সিটর সমাধান ও আমােদর

খু ব সহেজই আপিন আমােদর সাহায িনেয় আপনার লে
ফসবু ক

ান আমােদর

প থেক ভিরফাই কের িনেত
েপ

করেল পােবন। এভােব

পৗছােত পারেবন।

প িল ঃ www.facebook.com/groups/losetogainbd

এখন যােদর পে
অেনেকই আেছন যােদর পে

এভােব করা স ব হে

না তারা িক করেবন?

এভােব সব পেড় বু েঝ িনেজর চাট বানােনা স ব হয় না। অেনেকই কাজ,

অিফস, পড়ােশানা এসব িনেয় ব া তার কারেণ এতটা সময় বর করেত পােরন না। তােদর জন সহজ
সমাধান হল লু জ টু গইেনর পইড কনসালেটি

নয়া। এখন এিট িক রকম?

আমােদর পইড কনসালেটি টা হল অনলাইন বজড। এখােন আমরা ধু ডােয়ট চাট বািনেয় িদেয়ই িনেজর
কাজ শষ কির না, আমরা আরও এ েটে ড সািভস দই। আমরা ১:১ কনসালেটি কির, যখােন আপিন
পু েরা সময় জু েড় একজন এ পাট ম েরর সােথ কােনে ড থাকেবন। আমােদর এ পাট ম র আপনার
জন কা মাইজড ডােয়ট

ান, ওয়াকআউট

ান িডজাইন করেবন এবং আপনার ডােয়ট স িকত সকল

সমস ার সমাধান কের িদেবন। আপিন যই কাজ টা িনেজ পেড়

েপর সাহায িনেয় করেত পারেতন, সিট

ই আমােদর ম র আপনার জন করেব। আপিন এখােন আমােদর সমেয়র জন পেম

করেছন। এই

কনসালেটি তােদর জন যােদর ব তা অেনক বিশ, যারা অেনকবার চ া কেরও ফলাফল পান িন,
কেয়কিদন ডােয়ট কেরই ছেড় দন সবিকছু । এমন সব মানু েষর জন এই কনসালেটি কােজ িদেব।

আপনােক ডােয়েটর এই কিঠন সমেয় মানিসকভােব সােপাট দবার জন সবসময় একজন থাকেবন। আপিন
যিদ এই গাইডলাইন পেড়

েপর সাহায িনেয় িনেজ িনেজ সব করেত পােরন তেব আপনােক টাকা ন কের

এই কনসালেটি িনেত িন ৎসািহত করেবা।

প সবসময় ি

িছল এবং থাকেব, ি

িজিনস ইউিটলাইজ

করা িশখু ন।

আমরা এই কনসালেটি
আপনােক

ত কাউেক ওজন কিমেয় িদব বা বািড়েয় িদব তার গ ারাি

দই না। তেব হ া

পার গাইডলাইন দয়া হেব যা সিঠকভােব অনু সরণ করেল ফলাফল িনি ত, এবং তা না হেল

আমরা আপনার টাকা িরফা

আমােদর এই কনসালেটি

কের িদব। তাই আপিন িনি ে আমােদর এই সািভস িনেত পােরন।

া াম েলা স েক আরও িব ািরত জানেত আমােদর ওেয়বসাইট, ফসবু ক

পইেজ ম ােসজ অথবা আমােদর

েপ পা

করেত পােরন।

ওেয়বসাইটঃ www.losetogainbd.com
ফসবু ক পইজঃ www.facebook.com/losetogainbd
ফসবু ক পইেজ ম ােসজ িদেতঃ m,me/losetogainbd

শেষর
বইিট পেড় শষ করার জন আপনােক ধন বাদ। অেনকটা হয়েতা বু েঝেছন আবার বশ িকছু িজিনস মাথার
উপর িদেয় গেছ। যেহতু এিট গে র বই না, তাই অনু েরাধ রইেলা গাইডিট িনয়িমত পড়েবন। আর বাঝার
চ া করেবন। একবার পেড় িকছু ই বু ঝেবন না, কেয়কবার পড়েত হেব। এর পেরও িকছু বু ঝেত সমস া হেল
আমােদর

েপ

করেবন আমরা চ া করেবা সহেজ উপ াপন করার , যন বু ঝেত পােরন।

এই গাইডলাইনিট লখার উে শ িছল সবাইেক ডােয়েটর ব াপার েলা সহেজ বাঝােনা। আশাকির গাইডিট
আপনার ডােয়ট ক আরও সহজেবাধ কের তু লেব। বইিট আপনার সামান উপকাের আসেল আমার ম
সাথক। ভ হাক আপনার পথচলা।

এই গাইডিট যিদ আপনার ভাল লেগ থােক এবং সামান উপকাের আেস,
তেব অবশ ই আপনার পিরবার ও ব ু েদর সােথ শয়ার করেবন।

সমাি
এই গাইডিট স েক কান মতামত জানােত বা আমােদর সােথ যাগােযাগ করেত
ইেমইলঃ info@losetogainbd.com
ওেয়বসাইটঃ www.losetogainbd.com
ফসবু ক পজঃ www.facebook.com/losetogainbd
ফসবু ক

পঃ www.facebook.com/groups/losetogainbd

বইিট ত সব িকছু িব ািরত আেলাচনা করা নই, কারণ অেনেকই

েত এত লখা পেড় িলেয় ফেল। এই

গাইডলাইন িট লখার উে শ িছল সবাইেক বিসক টা সহেজ বাঝােনা। গাইডলাইন এ লখেকর পূ ব কািশত বই
“িনউি শন

া ািমং” থেক অেনক তথ নয়া হেয়েছ। কােরা এসব িনেয় আরও িব ািরত জানার আ হ থাকেল

বইিট িকেন পড়েত পােরন। এই গাইডলাইন িট স বইেয়র সংি
বইেয়র নামঃ িনউি শন

া ািমং ,

কাশনীঃ আদশ

প।

