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মানিসক
�া�� স�ে�
সূচনা



মানিসক �া�� বলেত �বাঝায় আমােদর মেনর
আেবেগর অব�া। আমরা �যই ভােব িচ�াভাবনা,
অনুভব এবং আচরণ কির - সব মানিসক �াে��র
সােথ জিড়ত। এছাড়া, আমরা �য ভােব কােজর
চাপ সামলাই এবং আমরা �য ভােব অন�েদর
সােথ �যাগােযাগ কির, �সটাও আমােদর মানিসক
�াে��র সােথ জিড়ত। মানিসক �া�� আমােদর
শারীিরক �াে��র মত
সমানভােব ���পণূ�। শারীিরক �াে��র মত,
মানিসক �া�� আমােদর জীবেনর �িত�
পয�ােয় খবুই জ�ির আর সব বয়েসর মানুষর
জীবেনর জন� এ� �েযাজ�।

িনেজর মানিসক �াে��র য� �নওয়া �যমন
�েয়াজনীয়, যখন দরকার হেব, তখন সাহায�
চাওয়া �তমনই �েয়াজনীয়। এছাড়া, কার কাছ
�থেক সাহায� চাওয়া উিচৎ, তা জানা খুব
দরকার। তাই, আমােদর মানিসক �া�� পুি�কার
মেধ�েম আজ আপিন মানিসক �া�� স�েক�
নত�ন নত�ন িজিনস িশখেত পারেবন!

“মানিসক �া�� ব�তীত
�কানও �া�� �নই।”
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আিম িক ভাব
আমার মানিসক
�াে��র য�
িনেত পাির?



1. আপনার অনুভ� িত স�েক�  কথা বলা

2. আপনার শরীেরর য� িনওয়া (ব�ায়াম করা, �কমত
খাওয়াদাওয়া করা, �বশী পিরমােণ জল পান করা,

�কমত রােত ঘুমােনা)

3. পিরবার এবং ব�ুেদর সােথ �যাগােযাগ রাখা

4. যখন আপনার সাহােয�র দরকার হেব তখন
সাহােয�র জন� িজ�াসা করা

5. সময়মত িবরিত �নওয়া

6. �য কােজ আপিন ভােলা, �সই কাজ করা (�যমন
নাচগান)

7. মানিসক চাপ �মাকােবলা করেত �শখা

8. আপনার মনেক শা� রাখা

9. আপনার জীবেনর বা�ব ল�� �ক করা

10. িবিভ� িজিনেস মন �দওয়া

আিম িবষ� হেল িক
করেত পাির
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আিম িবষ� হেল িক
করেত পাির

8

exercise regularly, stay active
িনয়িমত ব�ায়াম করা, সচল থাকা

talk to friends
ব�ুেদর সােথ কথা বলা

eat well, balanced diet
�কমত খাওয়াদাওয়া করা

do something that makes you happy
এমন িকছ�  করা যা আপনােক আন� �দয়

make time for yourself
িনেজর জন� যেথ� সময় রাখা

reach out when lonely
একলা অনুভব করেল, সাহায� চাওয়া

start a to do list
আপনােক যা করেত হেব বা আপিন যা করেত চান �সটার এক� তািলকা �� করা

deep breaths
ল�া �াস নাওয়া

challenge negative thoughts
আপনার �নিতবাচক িচ�া চ�ােল� করা

improve yourself
িনেজেক উ�ত করা



 https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-to-mental-health

 https://www.uhs.umich.edu/tenthings#:~:text=Value%20yourself%3A,b
ecome%20fluent%20in%20another%20language.
 

https://www.thinkmentalhealthwa.com.au/about-mental-health-
wellbeing/ways-to-look-after-your-mental-health/

https://www.thinkmentalhealthwa.com.au/about-mental-health-
wellbeing/ways-to-look-after-your-mental-health/support-tools/

িকছ�  উপকারী ওেয়বসাইট:
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জান�ািলং



আপনার িচ�াভাবনা এবং অনুভ� িত�েলা িলখেল
আপিন �স�িল আরও ��ভােব বুঝেত
পারেবন। তাই, জান�ািলং আপনােক আপনার
আেবগ িনয়�ণ করেত এবং আপনার মানিসক
�া�� উ�ত করেত সাহায� করেব।

�কন আপনার
িচ�াভাবনা �লখা উিচৎ

○ আপিন �কমন অনুভব করেছন?
○ আপিন এরকম �কন অনুভব করেছন?
○ অন�রা আপনােক ভােলা রাখার জন� িক
করেত পাের?

আিম কীভােব জান�ািলং
�� করেত পাির?
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আমার িচ�াভাবনা



এটা এক� খবু ক�ন
সময়। আিম িকভােব মনেক

শা� করেত পাির?



এটা এক� খুব ক�ন
সময়। আিম িকভােব
মনেক শা� করেত পাির?
1. মন িদয় ধ�ান করা
https://www.mindful.org/how-to-meditate/

○ ধ�ান করার জন� �মাবাইেলর
এি�েকশন: Calm, Headspace, Simple Habit

https://aboutmeditation.com/3-things-you-must-do-to-meditate/
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https://www.bellenews.com/2016/01/13/health/yoga-tips-for-beginners/

2. �যাগব�ায়াম 

https://www.yogabasics.com/learn/articles/vinyasa-moving-with-the-breath/
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https://www.mondaycampaigns.org/destress-monday/sun-salutation
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Begin and End
Stand tall, feet together on ground, hands together at chest

�� এবং �শষ
ল�া হেয় দঁাড়ান, মা�েত একসােথ আপনার পা রাখুন এবং আপনার হাত একসােথ বুেক রাখুন।

1. Inhale: Lift arms over head, lean hips forward, arch back
১. �াস িনন। মাথার উপর আপনার হাত ত�লুন, �কামর সামেন ক�ন এবং িপঠ �পছেনর িদেক �বঁকা ক�ন।

2. Exhale: Chest forward and knees slightly bent, fold  in
২. �াস �ফলুন। বুক সামেন ক�ন এবং সামেনর িদেক হঁাট�  একট�  �বঁকা ক�ন।

3. Inhale: Come up halfway to flat back
৩. �াস িনন। অেধ�ক উপের আেসন এবং আপনার িপঠ �সাজা রাখেবন।

4. Exhale: Both feet back in plank, back straight with shoulders over wrists
৪. �াস �ফলুন। আপনার পা �মেঝর উপর ল�া ক�ন এবং িপঠ �সাজা রাখেবন যােত আপনার কঁাধ আপনার

হােতর উপর সমান থােক।

5. Exhale continuously: Lower knees, chin, and chest to floor. Hips high and elbows in.
৫. ল�া �াস �ফলুন। আপনার হঁাট� , মুখ এবং বুক �মেঝর িদেক নািমেয় িদন। �কামর �মেঝর উপের রাখেবন।

6. Inhale: Straighten legs, hips forward, bend slightly at waist. Lift chest.
৬. �াস িনন। আপনার পঁা �সাজা ক�ন এবং আে� আে�, �পছেনর িদেক �কামর �বঁিকেয় িদন।

7. Exhale: Lift tailbone, push back. Keep your back straight, knees slightly bent.
৭. �াস �ফলুন। আপনার �কামরটা উ�েয়, �পছেনর িদেক টানটান হেয় দঁাড়ান।

8. Inhale: Feet forward between hands. Slightly bend legs, fold in.
৮. �াস িনন। আে� আে�, পঁা �সাজা ক�ন িক� আপনার হাত পঁােয়র উপর রাখেবন।

9. Exhale: Come up halfway to flat back.
৯. �াস �ফলুন। অেধ�ক উপের আেসন এবং আপনার িপঠ �সাজা রাখেবন।

10. Inhale: Raise torso, extend arms over head, arch back.
১০. �াস িনন। আপনার শরীর �সাজা ক�ন, মাথার উপর হাত টানটান কের দঁাড়ান এবং িপঠ �পছেনর িদেক

�বঁকা ক�ন।



3. উি�� অনভুব করেল িনঃ�াস �নওয়ার �কৗশল

http://dharmaineverywave.com/square-breathing/

আেরা িকছ�  কায�কর িল�:

https://www.cordem.org/globalassets/files/academic-assembly/2017-aa/handouts/day-
three/biofeedback-exercises-for-stress-2---fernances-j.pdf

17

https://www.cordem.org/globalassets/files/academic-assembly/2017-aa/handouts/day-three/biofeedback-exercises-for-stress-2---fernances-j.pdf


4. ভােলা কের ঘুমােনার পরামশ�

○ �রাজ �কমত সমেয় ঘুমােত জাওয়া এবং ঘুম �থেক ওঠা 
○ ঘুমােত যাওয়ার আেগ মনেক শা� করার জন� িকছ�  করা
○ �িতিদন ব�ায়াম করা 
○ মনেক শা� এবং সু� রাখা

https://www.sleepfoundation.org/articles/healthy-sleep-tips
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○ ঘােড়র জন� ব�ায়াম
 
This exercise provides a deep stretch for the back of your neck and your upper
back.
এই
 ব�ায়াম� আপনার ঘােড়র �পছন এবং িপেঠর উপেরর অংশ�েক টানটান করেত
সাহায� করেব।

1) Begin by sitting comfortably in a chair or on the floor
১. আরাম কের মা�েত বা এক� �চয়ােরর উপের বেসন।

2) Clasp your hands behind your head
২. আপনার ঘােড়র �পছেন আপনার হাত দু� ধেরন।

3) Gently pull your head down bringing the chin toward the chest
৩. আে� কের আপনার মাথাটা আপনার িবেকর িদেক �টেন িনেয় আসুন।

4) Hold for 30-40 seconds, and then slowly return your head to the initial
position and release your hands.
৪. ৩০-৪০ �সেক� পের, আে� কের আপনার মাথাটা আবার উঠােত �� করেবন।

5. ঘাড় আর কঁােধর ব�াথার জন� িকছ�  ব�ায়াম
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○ কঁােধর ব�ায়াম
 
This movement releases tension around the shoulders.
এই ব�ায়াম� আপনার কঁােধর জায়গা�েক টানটান করেত সাহায� করেব।

1) Begin in a sitting or standing position, keep the back and neck straight.
১. �কােনা জায়গায় আরাম কের দঁাড়ান অথবা বেসন এবং আপনার িপঠ আর ঘাড়
�সাজা বাখুন।

2) Lift the shoulders up and then roll them back and down.
২. আপনার কঁাধ উপর ক�ন তারপর ঘুিরেয় আবার নীেচ িনেয় আসুন।

3) All movements should be smooth. Keep the chin tucked, making a double-chin.
৩. আে� কের বারবার আপনার কঁাধ এইভােব �ঘারান। আপনার থুতিন �যন সবসময় নীেচর িদেক থােক।
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○ Cross-body arm stretch

  
This is a good stretch not only for your biceps, but also
for your shoulders.
এ� আপনার হাত এবং কঁােধর জন� এক� খুব ভােলা
ব�ায়াম।

1) Begin by standing with your feet shoulder width
apart.
১. আপনার পা দু� কঁােধর সমান দূরে� �রেখ দঁাড়ান।

2) Cross your left arm across your chest.
২. আপনার বাম হাতটা আপনার বুেকর উপর �রেখ
ডান িদেক িনেয় আসুন।

3) Use your right hand to pull your left arm just
above the elbow closer to your body.
৩. আপনার ডান হাত ব�বহার কের আপনার বাম হাতটা
আপনার শরীেরর কােছ টানুন।

4) Hold for 10-20 seconds and repeat on the other
side.
৪. ১০-২০ �সেক� পের, অন� হােত এিক ব�ায়ামটা আবার কেরন।

○ �স-বিড" হােতর ব�ায়াম
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6. আরাম করার অন�ান� উপায়

○ গান �শানা
■ Oli 96.8 FM: িস�াপুর তািমল �রিডও ��শন
(এি�েকশন সব আইেফান এবং এে�াইডেফােন
আেছ)

○ বই পড়া 
         (see pg 26)

○ �টিলিভশন �দখা - হট�ার ি�িমং সািভ� স
■ - ৮৫০০০ ঘ�ারও �বিশ �কবা�ার চলি��,
ি�েকট ম�াচ, �ার ইি�য়া �িভ আর লাইভ খবর
(�মাবাইল �ফােন �দখা যায়)
■ ২০০০ চলি�� আর ৯০০ �িভ �শাগেলা ৯
ভাষায় পাওয়া যায়
■ এই সািভ� স আপিন ২১ জুলাই ২০২০ পয��
িবনামূেল� �পেত পােরন
■ এই হট�ার এি�েকশন �ধ ুএে�াইডেফােন,
�গল �� ��ােরর মাধ�েম পাওয়া যােব
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আপনার সমস�া
স�েক�  আপনােক
কার সােথ কথা
বলা উিচৎ



Who can I talk to
about my problems?

24

● Helplines
সাহােজ�র জন� এই ন�ের �ফান করেবন
○ Full list of helplines below - for mental health concerns (Table 1, pg 31) as
well as issues regarding their working environment or employee welfare 
(Table 2, pg 32)
�য সব ন�ের সাহােজ�র জন� �ফান করা যােব �স�েলা িনেচ তািলকাভ�� করা
হেয়েছ - মানিসক �া�� স�েক�  সমস�ার জন� (তািলকা ১), এবং কম��েলর
পিরেবশ অথবা কম�চারী কল�ােণর ব�াপােরর জন� (তািলকা ২)
○ E.g.:
■ 24-hour FDW Helpline 1800-339-4357 
২৪ ঘ�া FDW �হ�লাইন ১৮০০-৩৩৯-৪৩৫৭
■ HealthServe (+65 31384443)
�হলথ্ সাভ�  (+৬৫ ৩১৩৮৪৪৪৩)
■ Migrant workers centre 
মাই�া� ওয়ারকারস্  �স�ার
■ Employment Claims Tribunal (For salary disputes)
কািয�য় সং�া� �িতপূরণ ন�ায়পীঠ

● Embassy hotlines
এমবাসী হটলায়ন
○ https://covid19.healthserve.org.sg/
○ Full table below (Table 3, pg 33-34)
িনেচ �টিবেলর মেধ� সম� িকছ�  �দওয়া আেছ (তািলকা ৩)

● Services offered:
�য পিরেসবা পাওয়া যায়ঃ 
○ By Migrant Workers’ Centre (Table 4, pg 35-36)
মাই�া� ওয়ারকারস্  �স�ার (তািলকা ৪)
○ Clinical services by HealthServe (Table 5, pg 37-39)
�হলথসাভ�  �ারা িচিকৎসা পিরেসবা (তািলকা ৫)

● All the tables of hotlines have an accompanying write-up (also found in the
appendix, pg 30)
সম� হটলাইেনর তািলকার সােথ এক� িববরণও রেয়েছ (নােচ পিরিশে�ও আেছ)

https://covid19.healthserve.org.sg/
https://covid19.healthserve.org.sg/


মনেক
িকভােব
সচল রাখা
যায়



1. বই পড়া 
○ ই-বই:
■ https://bdebooks.com/  (বাংলা ই-বই)
■https://freetamilebooks.com/ebooks/oru_thuli_mana
lil_oor_ulagu/  (তািমল ই-বই)

○ িবনামূল� পডকা�
■ https://www.podbean.com/start-podcast?
sourceid=goog_69&gclid=CjwKCAjwtqj2BRBYEiwAq
fzur5J8kumLt5kU5PLDtLB86J5EXW3h7ngUIdWO
p4OU2n0xpWGaHzJYqxoC0TMQAvD_BwE  
 (িবনামূল�) 
■ https://www.spreaker.com/tags/bangla

2. �খলা
○ https://skribbl.io/ 
○ �ােটা (আ� ��াের এক� এি�েকশন)

3. ধন�বাদ জানােনার এক� �পা�
○ https://www.wimby.sg/ 

মন সচল করার িকছ�
কায�কলাপ
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https://bdebooks.com/
https://bdebooks.com/
https://freetamilebooks.com/ebooks/oru_thuli_manalil_oor_ulagu/
https://www.podbean.com/start-podcast?sourceid=goog_69&gclid=CjwKCAjwtqj2BRBYEiwAqfzur5J8kumLt5kU5PLDtLB86J5EXW3h7ngUIdWOp4OU2n0xpWGaHzJYqxoC0TMQAvD_BwE
https://www.spreaker.com/tags/bangla
https://skribbl.io/
https://skribbl.io/
https://skribbl.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plato.android&hl=en_SG
https://www.wimby.sg/
https://www.wimby.sg/
https://www.wimby.sg/


মানিসক
�াে�র
সমস�ার
িচ� 



আিম িক িবষ�তায় ভ�গিছ/
আিম িক হতাশা��?

28

(Physical) শারীিরক:
❏ শারীিরক �মতা কেম যাওয়া, ঘন ঘন
�া�েবাধ করা
❏ ঘুেমর ব�াঘাত, অথবা �বিশ ঘুমােনা
❏ মনেযাগ করেত এবং িস�া� িনেত
অসুিবধা �বাধ করা অথবা �রণশি� �াস
পাওয়া
❏ ি�েদ বা ওজেন পিরবত� ন আসা
❏ �পেট ব�থা বা িখল ধরা

(Emotional) মানিসক:
❏ পছে�র কাজ বা শেখর �িত অনীহা
❏ দীঘ� সময় ধের দঃুিখত থাকা, উি�� থাকা
অথবা শূণতা �বাধ করা
❏ িনরাশা �বাধ করা বা হতাশাপূণ�  হওয়া
❏ সহেজ �রেগ যাওয়া, িবর� �বাধ করা
অথবা অি�র হওয়া
❏ িনেজেক �দাষী ভাবা 
❏ মৃেত�র বা আ�হত�া স�েক�  িচ�া করা
❏ আ�হত�া �চ�া করা



আিম িক উি��?
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(Physical) শারীিরক:
❏ ঘন ঘন �া�েবাধ করা
❏ মনেযাগ করেত অসুিবধা �বাধ করা অথবা
�রণশি� �াস পাওয়া
❏ �পশীগত সমস�া
❏ �দ��ন �বেড় যাওয়া
❏ দঁাত কামড়ােনা
❏ ঘুেমর ব�াঘাত

(Emotional) মানিসক:
❏ ঘাবেড় যাওয়া 
❏ উে�গ বা ভয় িনয়�ণ করেত সমস�া
❏ চরম ভয়
❏ অি�র বা িখটিখেট



পিরিশ�



তািলকা ১:

িনেচ �দওয়া তািলকার মেধ� িকছ�  �হ�লায়ন এবং সাহােয�র জন� তথ� �দওয়া হেয়েছ �য�েলার মাধ�েম আপিন পরামশ� �পেত
পােরন, এবং কায� সং�া� সমস�া, আিথ�ক সমস�া, অথবা বািড়র কথা স�েক�  কােরার সােথ কথা বলেত পােরন।
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তািলকা ২:

িনেচ �দওয়া তািলকার  মেধ� �দওয়া আেছ কােজর পিরেবশ স�ে� অথবা আপনার কল�ােণর স�েক�  �কােনা সমস�া
সমাধান করার  জন� িকছ�  �যাগােযাগ করার ন�র এবং তথ�।
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তািলকা ৩:

িনেচ �দওয়া তািলকার  মেধ� �দওয়া  আেছ িকছ�  �যাগােযাগ করার ন�র এবং কনসু�লার সািভ� স স�ে� আেরা তথ�।
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তািলকা ৪:

িনেচ �দওয়া তািলকার মেধ�, আপিন
 আপনার সু�তা স�েক�  অিভবাসী �িমক �ক� (মাই�া� ওয়াক� াস� �স�ার) �থেক  িকছ�  তথ� পােবন, �যমন
আইন-স�ে� পরামশ� বা কম�সং�ান িনেয় সমস�া ইত�ািদ।
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তািলকা ৫:

�হলথসাভ�
 অিভবাসী �িমকেদর �া�� �সবা �দয়। নীেচ বণ�না করা আেছ এমন িকছ�  ডা�ারখানা যারা িবিভ� রকেমর �সবা
িদেত পাের।
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