Bronnie Taylor
Minister for Women
Minister for Regional Health
Minister for Mental Health

Mark Coure
Minister for Multiculturalism
Minister for Seniors
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ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ল াকয়দর জন্য মান্ভসক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভরয়সাসস গুয় া সহজ িয হয়ে উয়েয়ে
বববিন্ন সম্প্রদায়ের ললাকযদর উন্নত মানবসক স্বাস্থ্য সহা়েতা প্রদাযনর জনয একটি পবরক্ষামু লক লপ্রাগ্রাযমর অংশ বহসাযব আজ অযনকগুবল নতু ন বরযসাসস চালু
করা হয়েযে।
আরবব, বাংলা, মযান্ডাবরন, লনপাবল, গ্রীক এবং স্প্যাবনশ িাষী সম্প্রদায়ের মযযয একটি চাবহদা শনাক্ত করার পযর বিবজটাল মাইন্ডফু লযনস বরযসাসসগুবল ততবর
করা হয়েযে, লেগুযলার লক্ষয হল মানবসক একাগ্রতার ে়েটি অনু শীলযনর মাযযযম মানু ষযক তাযদর স্বাযস্থ্যর উন্ন়েন ঘটাযত এবং মানবসক েন্ত্রণা কমাযত
সহা়েতা করা।
মানবসক স্বাস্থ্য ববষ়েক মন্ত্রী ব্রবন লটলর বযলযেন, নতু ন এই বরযসাসসগুবল এই সম্প্রদায়ের মানু যষর জীবযন সবতযকাযরর একটি পবরবতস ন বনয়ে আসযব।
বমযসস লটলর বযলবেযলন, "বনরাপত্তাহীনতা়ে লিাগা, সামাবজক সহা়েতা কােসক্রযম বাযা, চাকরী পাও়ো়ে সমসযা এবং তদনবিন জীবযন অনযানয সমসযার
কারযণ লকাবিি বিন্ন বিন্ন িাষা ও সংস্কৃবতর অযনক মানু যষর মানবসক স্বাযস্থ্যর উপর উযেখযোগয প্রিাব লফযলযে।"
"গযবষণা়ে লদখা লগযে লে মানবসক একাগ্রতার উপর বিবত্ত কযর ততবর লপ্রাগ্রামগুবল হতাশা, উযেগ এবং মানবসক চাপ কমাযত এবং সামবগ্রকিাযব সাযারণ
সু স্থ্তার উন্নবত ঘটাযত কােসকর। এই বরযসাসসগুবল মাইন্ডফু লযনস লপ্রাগ্রামগুবল লেযক লন়ো হয়েযে লেগুযলা মানবসক স্বাযস্থ্যর উযেখযোগয উন্নবত এবং
মনস্তাবিক েন্ত্রণা হ্রাস করযত পাযর বযল জানা লগযে।

"মাইন্ডফু লযনস বা মানবসক একাগ্রতা সাংস্কৃবতক বা যমী়ে ববশ্বাস বনববসযশযষ লে লকানও যযমসর ললাযকরা অনুশীলন করযত পাযর।"
আরবব এবং বাংলা বেল প্রেম দুটি িাষা লেগুযলাযত এই বরযসাসসগুবল ততবর করা হয়েবেল এবং জাতী়ে বা আন্তজসাবতক পেসায়ে প্রেমবাযরর মযতা প্রবতবনবযত্ব
কযরবেল। এই িাষাগুবলযত প্রমাণবিবত্তক মানবসক একাগ্রতা কমসসূচীর অনু বাদ হয়েযে।
বহুসংস্কৃবত ববষ়েক মন্ত্রী মাকস লকৌর বযলযেন, লপ্রাগ্রামগুবল সরাসবর মানু যষর মাতৃ িাষা়ে কো বলযত সাহােয কযর।

"আমাযদর সামবগ্রক স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্তার অংশ বহসাযব মানবসক স্বাযস্থ্যর বচবকত্সা করা লেমন দরকার, লতমবন আমাযদরও বনউ সাউে ওয়েলস জু য়ে প্রযতযযক
োযত তাযদর সংস্কৃবত বা িাষা বনববসযশযষ প্রয়োজনী়ে সহা়েতা লপযত পাযর তা বনবিত করার দরকার রয়েযে।" বমিঃ লকাযর বযলযেন।
“পরীক্ষামূলক এই লপ্রাগ্রামটি আমাযদর সমৃ দ্ধ বহুসাংস্কৃবতক সমাযজ লকউ লেন বপবেয়ে না োযক তা বনবিত করার জনয বনউ সাউে ওয়েলস সরকাযরর
চলমান প্রবতশ্রুবতযক প্রবতফবলত কযর।

"েবদও বরযসাসসগুবল বববিন্ন িাষা়ে পাও়ো োযে, লসগুবলযক এই সম্প্রদা়েগুযলার বনজস্ব সংস্কৃবতর আযলাযক ততবর করা হয়েযে োযত বনবিত করা ো়ে লে
এগুযলা সরাসবর মানু যষর সাযে এমনিাযব কো বলযে োযত তারা বু ঝযত পাযর এবং এগুযলার প্রাসবঙ্গকতা খুুঁ যজ পা়ে৷

"লপ্রাগ্রামগুবলর জনয লকাযনা বফ লনই এবং লরফাযরল ো়োই পাও়ো লেযত পাযর, তাই আবম এই সম্প্রদায়ের োযদরই মানবসক সুস্থ্তা়ে সহা়েতার দরকার
রয়েযে তাযদরযক এই বরযসাসসগুবল লদখার জনয উত্সাবহত করবে।"

সাউে ইস্টানস বসিবন ললাকাল লহলে বিসট্রিক্ট এ অববস্থ্ত বনউ সাউে ওয়েলস মালটিকালচারাল লহলে কবমউবনযকশন সাবিস স এন্ড প্রায়োবরটি পপু যলশন এর
পবরচালক, বলসা উিলযান্ড বযলযেন, প্রমাণবিবত্তক লপ্রাগ্রাযমর- বনিস রযোগযতা এবং সাংস্কৃবতক গ্রহণযোগযতা বনবিত করযত বরযসাসসগুবল বেিাবষক স্বাস্থ্য
লপশাদার, স্বীকৃত অনুবাদক এবং সম্প্রদায়ের সদসযযদর সবিবলত সহযোবগতা়ে ততবর করা হয়েবেল।
বমযসস উিলযান্ড বযলযেন, "মাবিকালচারাল মাইন্ডফু লযনস বরযসাসস এখন কবমউবনটির সদসয, কবমউবনটি সংস্থ্া, বেিাবষক মানবসক স্বাস্থ্য লপশাদার এবং
কবমউবনটি কমীযদর জনয অনলাইযন পাও়ো োযে।"
মাবিকালচারাল মাইন্ডফু লযনস ইবনবশয়েটিি বরযসাসস এবং আরও তেয লপযত বনউ সাউে ওয়েলস মাবিকালচারাল লহলে কবমউবনযকশন সাবিস যসর
ওয়েবসাইট লদখু ন:

https://www.mhcs.health.nsw.gov.au/about-us/campaigns-and-projects/currentcampaigns/mindfulness-program-audio-resources
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