
অদৃশ্য কন্ঠস্বর শশোনো কক?

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পোওযোর সোতে ককিৎত�োতরেকনযো, মতনোতরোগ, কবিতমরুেো�কনে কিপর্যয, সীমোন্তিেতী ি্যকতিত্ব কিপর্যয, ি্যকতিতত্বর কিকছিন্নেো�কনে কিপর্যয, উত্তর 
আঘোেমূলক চোপ�কনে কিপর্যয (PTSD), ক্ষু ধোহীনেো, এিং গুরুের অিসোদ সহ নোনোকিধ মনস্োক্বিক কনর্যতযর গভীর সম্পক্য  আতে। ককন্তু অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো মোতনই 

শর কোরুর মোনকসক স্বোস্্য �কনে সমস্যো আতে এমনটো নয। অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শ্রিরকোরী অতনক মোনষুষ আতেন রোঁতদর দদনকদিন �ীিনরোপতন মনস্োক্বিক সোহোতর্যর কখতনো শকোতনো 
প্রতযো�নই হয নো। 

রো মতন করো হয অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো েোর শেতক অতনক শিকশ 
স্বোভোকিক একটো ি্যোপোর। নোনোন রকম পকরকস্কেতে এমন ঘটতে 
পোতর শরমন:

• দশশতির ককপিে িন্ষু রো
• কপ্রয�ন কিতযোতগর শশোক
• আধ্যোকমিক িো ধমতীয শকোন অকভজ্ঞেোর অংশ 

কহতসতি
• গুরুের শোরীকরক গকেতকর কোরতর, দীঘ্যসময ধতর 

কিকছিন্নেোর দরুন, এিং ইক্রিয� িো কনদ্ো িঞ্চনোর 
ফলশ্রুকে কহতসতি।

৫-১৫% প্রোপ্তিযকি মোনষুতষর �ীিতন কখতনো নো কখতনো অদৃশ্য 
কণ্ঠস্বর শশোনোর অকভজ্ঞেো আতে।

১২% এর আতশপোতশ কশশুতদর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো অেিো 
অন্য শকোন অস্বোভোকিক অকভজ্ঞেো আতে। 

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনোর অকভজ্ঞেো আতে এমন ি্যকতিতদর মতধ্য 
প্রোয ১% শক্তরে মোতস অন্তে একিোর কতর এমন ঘটনো ঘতট 
এিং এনোতদর মনস্োক্বিক সহোযেোর শকোনও প্রতযো�ন হয নো।

৫০% মোনষুষ উপরষু ্যপকর শিশ ককেষু কদন কনদ্ো এিং 
ইক্রিয� িঞ্চনোর অিস্োয েোকোর পতর ককেষু  
অস্বোভোকিক প্রে্যক্� অকভজ্ঞেোর মষুতখোমষুকখ হন।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো অতনতকর শক্তরেই খষুি পীডোদোযক একটো অকভজ্ঞেো। ককন্তু সোধোররভোতি একটো 
ভষু ল ধোররো আতে শর এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলো সি্যদোই খষুি উচ্চগ্োতম িোঁধো, আগ্োসী এিং মোনষুষতক ককেষু  
কিপজ্জনক কো� করতে আতদশ শদয িো প্রতরোকচে কতর। ককেষু  অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ইকেিোচক, উৎসোহি্যঞ্জক 
এিং সংহকে�নক অেিো এতকিোতর কনরতপক্ এিং শকোনও রকম ভোিোতিতগর সোতে রষুতি নো।

“কেন িের িযস শেতক আকম 
অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গুতলো শুতন আসকে 
এিং আমোর মতনর মতধ্য েোতদর 
সোতে িোে্য োলোপও কতরকে। আকম 
শভতিকেলোম সকতলই েোই কতর। 
এই কন্ঠগুকলর মতধ্য শিকশর ভোগই 
কন�স্ব ভোতলো িন্ষু র মে কেল ককন্তু 
ককেষু  ভীকেপ্রদ কণ্ঠস্বরও কেল।”

“আমোর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গুতলো ... 
আমোতক ইকেিোচক কেোই িতল। 
আমোতক আশ্বস্ কতর শর আকম আমোর 
ভয ও আশঙ্ো গুতলোতক কোটিতয 
উঠতে সক্ম।”

আপকন কক �োতনন?

পরতলোকগে শকোন কপ্রয �ন িো �ীিনসঙ্ীতক প্রে্যক্ করো িো 
েোর কেো শশোনো শুনতে পোওযো কপ্রয�ন কিতযোগ�কনে শশোতকর 
একটো সোধোরর প্রকেকরিযো এিং েো শশোকগ্স্ ি্যকতিতদর কোতে 
সোন্তনো ও অিলম্বতন একটি উৎস কহসোতি কো� করতে পোতর। 

সোম্প্রকেককোতল ৫০ �ন শশোকোহে মোনষুষতক কনতয সষুইকিশ একটো 
গতিষরোয শদখো শগতে শর: 

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতেন মোতনই এই নয শর আপকন ককিৎত�োতরেকনযো অেিো মতনোতরোতগ আরিোন্ত।  ১

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো ইকেিোচক অকভজ্ঞেোও হতে পোতর।২

অংশগ্হরকোরীতদর মতধ্য ৩০% ি্যকতি েোঁতদর মৃে �ীিনসঙ্ীর কণ্ঠস্বর শুনতে 
পোকছিতলন মৃেষু ্যর একমোস পতর।

৬% ি্যকতি ১২ মোস পতরও কণ্ঠস্বরগুতলো শুনতে পোকছিতলন।

৫০%

১৫%

১২%



ককেষু  মোনষুতষর �ন্য অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো একই ঘতরর মতধ্য ককেষু  মোনষুষতক কেো িলতে শশোনোর মে। অন্য ককেষু  মোনষুতষর �ন্য আিোর এই অকভজ্ঞেো সমূ্পর্যভোতি মতনর মতধ্য ঘতট 
চলো একটো ভোিনোর মে অেিো শব্দহীন কণ্ঠস্বতরর মতেো রো মোনষুতষর শসোচ্চোতর কেো িলোর মতেো শুনতে লোতগ নো। ককেষু  মোনষুষ েোঁতদর অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলোতক প্রে্যক্ কতরন, 
আঘ্োন কতরন এিং অনষুভি কতরন কনত�তদর শদতহর শকোন কনকদ্য ষ্ট অংতশ। শোরীকরক ককেষু  অনষুভূকে, শরমন গরম লোগো িো হোতে ও পোতয একটো কশরকশরোকন ভোি, এই কণ্ঠস্বর 
গুতলোর অনষুষঙ্ কহসোতি কখতনো কখতনো উপকস্ে েোকতে পোতর।

আপনোর শশোনো কণ্ঠস্বর গুতলোতক কনতয আপকন রকদ কিপন্ন শিোধ কতর েোতকন িো এতদর সোমলোতনো কঠিন িতল আপনোর মতন হয, নীতচর 
ওতযিসোইটগুতলো আপনোতক নোনো ভোতি সোহোর্য করতি।

দ্য কহযোকরং ভতযতসস শনটওযোক্য : hearing-voices.org
এটি একটি ইংকলশ সংগঠন রো অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পোন এমন ি্যকতিতদর েে্য, সহোযেো এিং অন্যোন্য প্রতযো�নীয সোহোর্য প্রদোন 
কতর েোতক।

MIND: tinyurl.com/y26mdury
রষুতিরোত�্যর কিকশষ্ট মোনকসক স্বোস্্য পকরতষিোদোনকোরী সমো�তসিী সংস্োর শেতক এখোতন অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো প্রসতঙ্ নোনো েে্য পোওযো 
রোতি।

“আকম কণ্ঠস্বরগুতলোতক কখতনো শসোচ্চোতর 
শুকন কন। েোরো এর শচতয অতনক অতনক শিকশ 
অন্তরঙ্ এিং অকনিোর্য কেল...”

“অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গুতলো রখন শুনতে শপেোম 
মতন হতেো আমোর শরীর এিং মকস্তকের শভের 
আগুন জ্বলতে; হোতে পোতয লোগোেোর একটো 
কশরকশরোকনর অনষুভূকে এিং শসোলোর শলেক্োতস 
শক লোগতল শরমন হয, একটোনো শেমন শিোধ 
করেোম।”

অতনক সমতযই কণ্ঠস্বরগুতলোর কন�স্ব ি্যকতিত্ব েোতক। ককেষু  মোনষুষ এমন কণ্ঠস্বর শশোতনন শরগুতলো েোঁরো শচতনন িো কচনতেন এমন ি্যকতিতদর মে: অন্যতদর অকভজ্ঞেো সমূ্পর্য 
অতচনো ি্যকতির, শকোনও পশুর অেিো অন্য শকোন অকস্ত্বশীল িস্তুর কণ্ঠস্বর শশোনোর মতেো।

“আকম কনকদ্য ষ্ট ককেষু  কণ্ঠস্বর শুনতে পোই। প্রতে্যকটি কণ্ঠস্বতরর সষুকনকদ্য ষ্টভোতি কন�স্ব ি্যকতিত্ব আতে। েোরো প্রোযই আমোতক কক 
করো উকচে েো িলোর শচষ্টো কতর অেিো েোতদর কন�স্ব কচন্তোতক িো শকোন কনকদ্য ষ্ট কিষয িো প্রকরর সম্পতক্য  েোতদর কচন্তো ভোিনো 
িো অনষুভূকে আমোর মতধ্য শপ্রোকেে করিোর শচষ্টো কতর… আমোর শশোনো এই কণ্ঠস্বর গুতলোর িযতসর এিং পকরপক্বেোর একটো 
ি্যোকপ্ত আতে। এতদর মতধ্য অতনতকই কনত�তদরতক একটো পকরকচকে দোন কতর কনত�র কনত�র নোম ঠিক কতর কনতযতে। আকম 
প্রোযই এতদর সতঙ্ কেোিোে্য ো িকল। এই কেোিোে্য োগুতলো কখতনো কখতনো সষুখকর আিোর, কখতনো কখতনো েো নয।”

মোনষুষ েোঁতদর শশোনো অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলোতক কভন্ন কভন্ন নোনোন উপোতয সম্যকভোতি উপলকধি করোর এিং অে্য শিোঝোর শচষ্টো কতর েোতকন।  রকদও শকউ শকউ অদৃশ্য 
কণ্ঠস্বর শশোনোতক একটো অসষুস্েোর উপসগ্য িতল মতন কতরন, অতনতকই আিোর এই কণ্ঠস্বরগুতলোতক, অস্বোভোকিক মতন করো সতত্বও শশষ পর্যন্ত একটো  অে্যিহ অকভজ্ঞেো  
িতল মতন কতরন, রো েোঁতদর �ীিতনর শকোতনো মোনকসক আঘোেমূলক ঘটনোর সোতে রষুতি। আিোর ককেষু  মোনষুতষর �ন্য অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলো েোঁতদর  আধ্যোকমিক অেিো ধমতীয 
অকভজ্ঞেোর একটো গুরুত্বপূর্য অংশ, অেিো শলখোতলকখ, কশপি িো সঙ্ীে সৃকষ্টর মতেো শকোনও সৃকষ্টশীল পদ্ধকে সমূতহর সোতে সম্পক্য রষুতি।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শ্রির কনেক শব্দ শশোনোর ি্যোপোর নয।৩

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলোর অকভপ্রোয এিং েোৎপর্য সন্োন করিোর নোনোকিধ  উপোয আতে।৪

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গুতলো রকদ আপনোর �ন্য পীডোদোযক হতয েোতক, েোতক সোমলো-
শনোর �ন্য সহোযেোর িতদিোিস্ আতে।

৫

কনতচর কলংতক এই ওতযিসোইতটর অদৃশ্য কণ্ঠস্বরতক শিোঝো কিষযক অংতশ আপকন কিষযটিতক শমোকোকিলোর নোনোন শকৌশল সম্পতক্য  �োনতে 
পোরতিন: 
understandingvoices.com/living-with-voices/coping-with-voices.org

েে্যসূরে:
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উিস, এ., শ�োনস, এন., অ্যোল্োরসন-শি, কি., ক্যোলোি্য , 
এফ., & ফোকন্যতহো, কস. (২০১৫). এক্তপকরতযন্স 
অফ কহযোকরং ভতযতসস: অ্যোনোকলকসস অফ এ 
নতভল শফতনোতমতনোলক�ক্যোল সোতভ্য .. দ্য ল্যোনতসট 
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ককিৎত�োতরেকনযো িো অন্য মতনোি্যোকধ কনরতীে 
হতযতে এমন ি্যকতিতদর শশোনো অদৃশ্য কণ্ঠস্বর

শরোগ কনর্যয হযকন এমন ি্যকতিতদর শশোনো অদৃশ্য 
কণ্ঠস্বর

মোেোর শভেতর অেিো িোইতর শেতক আগে 
হতে পোতর

মোেোর শভেতর অেিো িোইতর শেতক আগে হতে 
পোতর

স্বতরর প্রোিল্য কভন্ন হতে পোতর স্বতরর প্রোিল্য কভন্ন হতে পোতর

নোনো কিষতয মন্তি্য করতে পোতর িো 
কতেোপকেতন অংশগ্হর করতে পোতর

নোনো কিষতয মন্তি্য করতে পোতর িো কতেোপকেতন 
অংশগ্হর করতে পোতর

প্রোযশই কনযন্ত্রর করো কঠিন প্রোযশই কনযন্ত্রর করো সহ�

প্রোেকমক অকভজ্ঞেোর িয:রিম ১৬-২৫ (গড 
অনষুরোযী)

প্রোেকমক অকভজ্ঞেোর িয:রিম ৫-১৫ (গড 
অনষুরোযী)

কদতন িহুিোর কণ্ঠস্বর শশোনোর ঘটনো ঘটিোর 
সম্োিনো

কদতন মোরে কতযকিোর কণ্ঠস্বর শশোনোর ঘটনো 
ঘটিোর সম্োিনো

অলীক কণ্ঠস্বর শ্রির:অকভজ্ঞেো সমূতহর ি্যোকপ্ত

এই কেোটি রিমিধ্যমোনভোতি স্বীকৃকে লোভ করতে শর অলীক কণ্ঠস্বর শশোনোর কিদ্যমোন অকভজ্ঞেোর একটো ধোরোিোকহকেো িো শস্কট্োম আতে রোতে সোধোররভোতি শমৌকখক কচন্তো 
শেতক শুরু কতর কদিোস্বপ্ন এিং অনষুপ্রতিশমূলক িো ইনট্ষু কসভ কচন্তোভোিনো সিই অন্তভষু্য তি। অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনিোর ক্মেো আমোতদর প্রতে্যতকরই আতে ককন্তু অন্যোন্যতদর 

েষু লনোয আমোতদর মতধ্য শুধষুমোরে শকউ শকউই অতপক্োকৃেভোতি শিকশ কতর েীব্রের কণ্ঠস্বরগুতলো শুনতে পোয অেিো েোতদর শক্তরে অতনক শিকশ কতর এই কণ্ঠস্বরগুতলো 
শ্রিতরর পষুনরোিৃকত্ত ঘতট।

আপকন �োতনন?

শমৌকখক ভোিনো 

অনষুপ্রতিশমূলক  কচন্তোভোিনো

কদিোস্বপ্ন

১%
প্রোযশই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনোর অকভজ্ঞেো আতে 
এমন প্রোয ১% মোনষুষ আতেন এিং মোনকসক স্বোস্্য 
সংরিোন্ত ে্বিোিধোতনর েোঁতদর শকোন প্রতযো�ন 
হয নো।

১% মোনষুতষর আতরকটি 
পৃেক শগোষ্ী আতে রোতদর 

ককিৎতসোতরেকনযো আতে িতল 
কনরতীে হতযতে। এই শগোষ্ীটির 
মতধ্য প্রোয ৭৫% ি্যকতি অদৃশ্য 

কণ্ঠস্বর শুতন েোতকন।

১%

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শ্রির

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর-শ্রির এিং আমোর কন�স্ব 
অভ্যন্তরীর স্বতরর মতধ্য পোে্যক্য কক?

অতনতকই কিিৃে কতরতেন কন�স্ব অভ্যন্তরীর কন্ঠস্বর 
রো কচকনিেভোতিই একোন্ত আমোতদর কনত�র, েোর শেতক 

সমূ্পর্য অন্যরকম এমন এক কণ্ঠস্বর শশোনোর অকভজ্ঞেো রো 
িতিোর অনষুপকস্ে েোকোর কোরতর কনত�র শভের শেতক 

আসতে এমনটো মতন নো হিোর কেো।

এমন কণ্ঠস্বর গুকলর প্রোিল্য এিং স্োকনকেো - শরমন 
কণ্ঠস্বরগুকল রখন শশোনো রোয েোর উৎসস্ল আমোতদর 

মোেোর “কভেতর” নো “িোইতর” - প্রোযশই অপ্রোসকঙ্ক মতন 
হয। শকোন শকোন ি্যকতির ধ্বকন শ্রিতরর এমনও অকভজ্ঞেো 
আতে রোতে শুতন মতন হয শর এই শব্দগুতলো িোকহ্যক 
পকরতিশ শেতক আসতে। ককন্তু অতনক শক্তরেই আিোর 
এমন অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকল শুতন আভ্যন্তরীর উৎসপ্রসূে 

িতল মতন হয, অতনকটো ঠিক আমোতদর কন�স্ব অভ্যন্তরীর 
স্বতরর মে।

মোনকসক স্বোস্্য সংরিোন্ত ে্বিোিধোতনর শকোন প্রতযো�ন শনই এমন ি্যকতিতদর শশোনো অদৃশ্য কণ্ঠস্বতরর 
মতনোি্যোকধতে আরিোন্ত ি্যকতিতদর েষু লনোয অতনক শিকশ গঠনমূলক এিং সহোযক হিোর সম্োিনো েোতক। 
এই শক্তরে কণ্ঠস্বরগুকল সহোযেো এিং কদককনতদ্য শ প্রদোন কতর েোতক এিং প্রোযশই স্বরগুকলর একটো 
গুরুত্বপূর্য আধ্যোকমিক কদক েোতক।



#$*@&!কনযন্ত্রর এিং কিষযিস্তু

একটো কিষয রো কনতয মোনষুষতক প্রোযশই সংগ্োম করতে হয েো শহোতলো রখন 
এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলো শুনতে পোওযো রোয েোতক কনযন্ত্রর করোর অপোরগেো। 
কণ্ঠস্বরগুকল প্রোযশই আককমিকভোতি শুরু হয এিং েো দীঘ্য সময ধতর চলতে 
েোতক। আিোর অন্যতদর �ন্য অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকল কখন কেো িলতে শুরু করতে 
িো েো কেক্র ধতর চলতে শসটো েেটো সমস্যোর নয রেটো কণ্ঠস্বরগুকল কক 
িলতে। অে্যোৎ েোতদর কোতে এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকলর িতিতি্যর কিষযিস্তু 
পীডোদোযক - কোরর েো হযতেো অিমোননোকর, আপকত্ত�নক অেিো এমন ককেষু  
দৃকষ্টভকঙ্, কচন্তোভোিনো ককংিো অকভপ্রোয ি্যতি কতর রো এক�ন ি্যকতির কন�স্ব 
কচন্তোভোিনো শেতক খষুি আলোদো।

অন্যোন্য অনষুঘটক

অন্যোন্য আতরো শরসি কোরর এক�ন ি্যকতির শক্তরে এই পীডোদোযক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর 
শশোনোর সূরেপোে ঘটোতে পোতর েো হল: 

• রতেষ্ট ঘষুতমর অভোি
• চরম ক্ষু ধো
• মোদক �োেীয িস্তু এিং মদ
• কিপদ এিং কিপন্নেোর শিোধ
• চোপ এিং কঠিন পকরকস্কে

মোনকসক আঘোে

গতিষরোর মোধ্যতম শদখো শগতে শর ককেষু  মোনষুতষর শক্তরে অদৃশ্য 
কণ্ঠস্বর শশোনো েোঁর �ীিতনর শকোনও ঘটনোয পোওযো মোনকসক 
আঘোতের প্রকেকরিযো, কিতশষ কতর দশশতি ঘতট রোওযো শকোতনো 
ঘটনোর।  উৎপীডন, অিতহলো, এিং শোরীকরক, শরৌন ও আতিগ 
সংরিোন্ত কনর্যোেন এই ধরতনর ঘটনোর উদোহরর। �ীিতনর ককেষু  িড 
ধরতনর পকরিে্য ন, শরমন শকোনও সম্পক্য  শভতঙ্ রোওযো, চোককর 
চতল রোওযো িো গৃহহীন হতয পডো অেিো নেষু ন কিষু ল িো কতলত� 
পডোতশোনো শুরু করো ইে্যোকদও অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনোর সূচনোর 
সোতে �কডে েোকতে পোতর িতল মতন করো হয।। 

২

দশশতি প্রকেকূলেোর মষুতখোমষুকখ  
হওযোর ইকেহোস আতে এমন 
ি্যকতিতদর মতনোতরোতগ আরিোন্ত 
হিোর সম্োিনো 
প্রোয কেন গুর অকধক।   

কেন গুর

অকেকরতি 
সম্োিনো

 ১

রকদ অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো খষুিই মোমষুকল ি্যোপোর হতয েোতক েোহতল কিষযটো কোতরোর কোতরোর পতক্ পীডোদোযক একটো ি্যোপোর অেচ 
িোককতদর �ন্য েো নয শকন?

৩

েে্যসূরে:
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গ্োউকন্ডং শটককনক িো ধোেস্ হিোর শকৌশল পীডোদোযক অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকলর শেতক মনতক শোরীকরক িো 
শরীরিকহভূ্য ে ইক্রিয� কিষতযর কদতক কনতয শরতে সোহোর্য কতর। আপকন কেগুতলো কো� করতে পোতরন, 
রো আপনোতক আপনোর িে্য মোন মষুহূতে্য র সোতে শরোগোতরোগ স্োপন করতে এিং আপনোর মতধ্য পোকে্যি 
�গতের সোতে অকিকছিন্ন সংলগ্নেোর একটো শিোধ দেকর করতে সোহোর্য করতি । 

গ্োউকন্ডং অিত�ক্স িো ধোেস্ েোকতে সোহোর্য কতর এমন ক�কনসপরে হতছি শসই সি �ড িস্তু রো মোনষুষ 
হোতে কতর ধতর েোকো িো স্শ্য করোর মোধ্যতম েোতে মতনোকনতিশ করতে পোতর।

“আকম রখন িোকড শেতক িোইতর রোই, েখন একটো শেোট্ট পোেতরর টষু কতরো পতকতট 
কতর কনতয শিতরোই। রখনই আকম  অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকল শুনতে শুরু ককর, েখন 
ওই পোেরটোতক হোতে ধতর আমোর আঙ্ষুতলর মতধ্য কনতয নোডোচোডো করতে েোকতল 
আমোর খষুি সষুকিধো হয। িোকডতে েোকোকোলীন আকম সোধোররে শচষ্টো ককর কনত�র 
�ন্য আরোমদোযক ককেষু  প্রকরিযো শমতন চলতে, শরমন ওম শদয এমন একটো 
শখলনো ধতর েোকো  অেিো গোতয একটো গরম চোদর শনওযো । ”

গোন িো�নো পিকোস্ট এিং শ্রুকেপষুস্ক িো অকিওিই শশোনো।১

ধোেস্ েোকোর শকৌশল এিং ককেষু  সহোযক িস্তুসমূহ ২

পীডোদোযক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর িো অকভজ্ঞেোতক সোমলোতনোর নোনোন রকম উপোয আতে। এরকম পকরকস্কের সোতে শমোকোকিলো করোর �ন্য আমোতদর সংগ্হ করো শর 
েযটি শকৌশল এখোতন কদকছি েো মোনষুতষর সিতচতয শিশী কোত� শলতগতে িতল আমরো েোঁতদর শেতক �োনতে শপতরকে।  

গোন-িো�নো, পিকোস্ট, এিং শ্রুকেপষুস্ক শশোনোর মোধ্যতম এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকল শেতক আপনোর মতনোতরোগতক অন্যকদতক ঘষুকরতয 
রোখো সম্ি। এটি খষুিই কোর্যকর একটি শকৌশল কোরর এই কো�টি িোকডতে শেতক িো িোকডর িোইতর েোকো অিস্োতেও শহিতফোন ি্যিহোর 
কতর করো সম্ি।

“গোন শশোনো আমোতক অসম্ি সোহোর্য কতরতে। 
েষু লনোমূলকভোতি অতনক শিকশ শ্রুকেমধষুর শব্দ 
কদতয এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলোতক চোপো কদতে 
সোহোর্য কতর”

“ধরুন আকম িোকডতে আকে আর হঠোৎ 
অতনক অলীক কণ্ঠস্বর আমোর সোতে কেো 
িলতে শুরু করল, এমন সময আকম একটো 
অকিওিই চোকলতয শুনতে কতর কদই রোতে 
আকম ওই অলীক শব্দগুতলোর িদতল অকিও 
িইতযর কেোগুতলোই শুনতে পোই।”

“আমোর শফোতন আকম নোনোন রকতমর শলেকলস্ট 
দেকর কতর শরতখকে। শরমন, আকম রখন 
কচকন্তেভোতি শহতর হোঁটোচলো ককর এিং এই 
অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলোতক প্রকেতরোধ করোর 
�ন্য আমোর  শকতি দরকোর হয, েখনকোর 
�ন্য শমটোল কমউক�ক। এই শব্দগুতলোর 
কিরুদ্ধেো করতে চোই রখন, েখন আপকিট 
কমউক�ক। দুঃতখর গোন েখন শুকন রখন 
আকম অনষুভি করতে চোই শর শকউ এক�ন 
আমোতক িষুঝতে পোতর। আমোর অনষুভূকের 
সতঙ্ খোপ খোয নো এমন গোন আসতল আমোর 
অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলোতক আতরো পীডোদোযক 
কতর শেোতল, কোত�ই আকম দেকর েোকতে 
কশতখকে”

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলো শেতক আপনোর মতনোতরোগ সকরতয শনওযোর একটো ভোতলো উপোয হতছি 
ি্যোযোম িো শরীরচচ্য ো কতর ককেষু টো শকতি ক্য করো অেিো আপনোর কনত�র শদতহর সোতে সংরষুতি 
শিোধ করো। কককিকক্ং িো শ্যোতিো িকক্ংতযর মে শোরীকরক চচ্য োগুকল শকতিশোলী অনষুভূকেতক প্রকোশ 
করতে অতনকতক সোহোর্য কতর। ককন্তু সকলতকই প্রচষু র শকতিক্যী শরীরচচ্য ো করতে হতি এমন 
নয, মৃদ শ্রেকচং এক্োরসোই� িো সোধোরর হোঁটোচলো মোধ্যতম অন্য ককেষু তে মতনোকনতিশ কতরও 
কনত�র মতনোতরোগ এই শব্দগুতলো শেতক সকরতয রোখো সম্ি।

“অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পোন আপকন রকদ শেমন শকউ হন, 
েোহতল আপনোর কোতে পোঞ্চ ি্যোতগর উপতরোকগেো অতনক।  
শুধষুমোরে শর রোতগর িকহ:প্রকোশ করতে এটি সোহোর্য কতর েোইই 
নয, এটি আমোতক এও মতন রোখতে সোহোর্য কতর শর আমোর একটি 
সিল শদহ আতে এিং আকম এক�ন শতিসমে্য ি্যকতি। ”

“এমন কী সপ্তোতহ শুধষু দকদতনর শরীরচচ্য োর একটো রুটিন আমোতক সকে্যই দোরুর সোহোর্য 
কতরতে - আমোর কোতে এটো শরোগোসতনর উপোদোনসহ একটো শোরীকরক ভোরসোম্য রক্োর লিোতসর 
মে।”

ি্যোযোম করো ৩

কররীয ককেষু  কোত�র উদোহরর রো আপকন অনষুসরর 
করতে পোতরন: 

 
৫-৪-৩-২-১ শকৌশল। এমন পোঁচটি ক�কনতসর নোম করুন রো 
আপকন শদখতে পোন, চোরটি ক�কনস রো আপকন শুনতে পোন, 
কেনটি ক�কনস রোর গন্ আপকন শুঁকতে পোতরন, দটি ক�কনস 
রো আপকন অনষুভি করতে পোতরন আর একটি ক�কনস আপকন 

রোর স্বোদ গ্হর করতে পোতরন।

ধীতর ধীতর দশটি লম্বো শ্বোস কনন। প্রতে্যকিোর কনুঃশ্বোস শনওযো 
এিং প্রশ্বোস েোডোর পদ্ধকের ওপর সমূ্পর্যভোতি মতনোকনতিশ 
করুন। প্রশ্বোস েোডোর সময শ্বোতসর সংখ্যোটি মষুতখ িলতে 

েোকুন। 

হোঁটতে রোন। হোটোর সময রখন আপনোর পো মোটিতক স্শ্য 
কতর েখন পোতয কক অনষুভূকে হতছি েোতে গভীরভোতি 

মতনোকনতিশ করুন।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বতরর সোতে মোকনতয শনওযো



শুনতে পোওযো অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকলতক সঠিকভোতি শদখো, �োনো, ভোিো, ও অনষুধোিন করোর প্রযোতস এিং শসই স্বরগুতলো 
কনত�র মতধ্য কক কক কচন্তোভোিনো, ধ্যোন-ধোররো এিং অনষুভূকের উতদ্ক ঘটোয শসটো �োনতে কগতয অতনতকই শলখোতলকখ, 
আঁকো, হোতের কো�, ও অন্যোন্য সৃকষ্টশীল কোত�র সোতে কনত�তক রষুতি কতরতেন।

আপনোতক কনযন্ত্রর করতে চোইতে এমন কণ্ঠস্বরগুকলতক নো িলতে পোরো, আপনোর শভেতরর শকতি এিং কনযন্ত্রতরর উৎস হতে পোতর। রকদ সরোসকর নো িলতে পোরোটো খষুি কঠিন 
মতন হয, েোহতল “এখন নো” এমন ককেষু  একটো িতল েোৎক্করকভোতি প্রকেকরিযো �োনোতনো িো েোতদর আতদশ অনষুরোযী কো� করোর প্রকরিযোটো কিলকম্বে করো সম্ি। দরূহ িো কষ্টকর 
অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকলর শমোকোকিলো করতে আতরো কতযকটো ক�কনস খষুি কোত� লোগতে পোতর রো কনতচ শদওযো হল:

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকলতক প্রকেতরোধ করো ৪

সৃকষ্টশীল কোত� �কডে েোকো৫

• িোস্কিকেো পরখ করো। এই কো�টো করতে কগতয আপনোতক েষু ল্যমূল্য কিচোর কতর শদখতে হতি 
কণ্ঠস্বরগুকল রো িলতে েোর িোস্িকভকত্ত িো সে্যেো। শরমন ধরুন ভরসো কতরন এমন শকোন িন্ষু তক িো 
পকরকচে�নতক কিষযটো �োকনতয ক�তজ্ঞস কতর শদখতে পোতরন েোতদর কক মতন হতছি।

• অদৃশ্য কণ্ঠস্বতরর সোতে সোক্োৎকোতরর একটো সময ঠিক কতর শনওযো অেিো একটো সমতঝোেো চষু কতিতে 
আসতে পোতরন। এই কেোগুতলো িতল শদখতে পোতরন শরমন, “আকম কিতকলতিলোয শকিলমোরে এক ঘন্টোর 
�ন্য শেোমোর কেো শুনতিো” অেিো “সকোতল কো� শুরু করোর আতগ আকম শেোমোতক আমোর সময এিং 
মতনোতরোগ কদতে পোরি, ককন্তু আকম রখন কো� করি আমোতক েষু কম শমোতটই কিরতি করতে পোরতি নো।” 

• অনষুপোে কমোতনো। প্রকেকদন এিং প্রকে সপ্তোতহ শর মতনোতরোগ এিং সময কণ্ঠস্বরগুকলতক শদওযো হয েো 
আতস্ আতস্ রিমোন্বতয কমোতে েোকো।

“এতকক সময রখন এই কণ্ঠস্বর গুতলো 
েীব্রেম হতয ওতঠ, আকম সোধোররে েকি 
আঁকক িো রং ককর। অেিো আকম আমোর আঁকোর 
মতধ্য কদতয েোতদর শকমন শদখতে হতে 
পোতর এটোও ফষু টিতয শেোলোর শচষ্টো কতরকে।”

“কনত�র এই অকভজ্ঞেো সম্পতক্য  
শলখোতলকখ করো আমোর �ন্য এই 
কিষযটোর প্রকরিযো প্রকররতক শিোঝো 
এিং এ কিষতয গভীরভোতি কচন্তো করোর 
শক্তরে একটো খষুিই শকতিশোলী পন্ো হতয 
উতঠতে।”

“আমোর অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুতলো অতনক শোন্ত 
হতয রোয রখন আকম হোতে কতর ককেষু  
একটো শসলোই করতে শুরু ককর। এটো একটো 
কচকনিেকরর এিং কনত�র মতধ্যকোর (এিং 
েোতদরও অন্তি্যেী) আতিগগুতলোতক শির 
কতর আনোর পন্ো মোরে।”

কপযোর সোতপোট্য  গ্রুতপর মোধ্যতম অতন্যর সোতে শরোগোতরোগ স্োপন করো এিং কনত�র অকভজ্ঞেো অদৃশ্য 
কণ্ঠস্বর শুনতে পোন এমন অন্যোন্য ি্যকতির সোতে ভোগ কতর শনওযো, ১:১ কতেোপকেন অেিো একটো 
অনলোইন শফোরোম এই অকভজ্ঞেোলধি রোেোে্যপ্রমোতরর একটো পন্ো কহতসতি শুধষু কোর্যকরীই হিোর সোতে 
সোতে একটো �রুরী সহোযেো দোতনরও উৎস।

“আমোতদর সোক্োৎ করিোর শগোষ্ীগুতলো খষুিই কোর্যকর হতে পোতর এিং রো কিকছিন্নেো 
কমোতেও সোহোর্য করতে পোতর … রকদও এগুতলো মোনকসক স্বোস্্যসংরিোন্ত শস্সই হতে 
হতি এমনটো নো।”

অন্যতদর সোতে শরোগোতরোগ স্োপন করো ৬
কনতচর কলঙ্গুতলোতে আপনোর এলোকোর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর 
শ্রিরকোরীতদর শগোষ্ী এিং অনলোইন সমকক্ সহোযেো 

সম্পতক্য  কিশতদ �োনো রোতি।

ইউতক কহযোকরং ভতযতসস শনটওযোক্য : 
hearing-voices.org

ভতযস কোতলকক্ভ: 
voicecollective.co.uk

পীডোদোযক অদৃশ্য কণ্ঠস্বতরর সোতে মোকনতয শনিোর নোনোন 
উপোয সম্পতক্য  অতনক ধোররো এখোতন পোওযো রোতি: 

understandingvoices.com/coping-with-voices

“আমোর মতন হয, একই রকতমর অকভজ্ঞেো হতছি এমন মোনষুষতদর কোেোকোকে রকদ েোকো রোয  েোহতল কনত�তক 
আর েেটো একলো লোতগ নো। আমোর এও মতন হয শর এটোও মোনষুতষর শিোঝো দরকোর শর প্রতে্যতক কভন্ন কভন্ন ভোতি 
েোতদর কন�স্ব অদৃশ্য কণ্ঠস্বতরর সতঙ্ শমোকোকিলো কতর েোতক - এমন শকোন একটো সমোধোন শনই রো সকতলর �ন্য 
একই রকম ভোতি প্রতরো�্য। সষুেরোং শকোন একটো কিষয রকদ শেোমোর �ন্য কো� নো কতর েোহতল শসটো শকোনও 
ি্যোপোর নো - েোর মোতন এই নয শর শকোন ককেষুই শেোমোর �ন্য কো� করতি নো। শেোমোর �ন্য কক কো� কতর এক�ন 
ি্যকতি কহতসতি শসটো শেোমোয খষুঁত� শির করতে হতি।”

http://hearing-voices.org 
http://voicecollective.co.uk 
http://voicecollective.co.uk 
http://understandingvoices.com/coping-with-voices


‘সংখ্যোেোক্বিক ভোতি দশশতি ঘতট রোওযো শকোনও দভ্য োগ্য�নক ঘটনোর সোতে ভকিষ্যতে দেকর হওযো মোনকসক ি্যোকধসংরিোন্ত কিপর্যতযর প্রমোর 
ধূমপোতনর সোতে লোং ক্যোন্সোর হিোর সম্পতক্য র মতেোই শকতিশোলী।’

করচোি্য  শিনটল, প্রতফসর, কলিকনক্যোল সোইতকোলক�, ইউকনভোকস্যটি অফ শশকফল্।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুকল আমোতদর “কন�স্ব অভ্যন্তরীর স্বতরর” সোতে সম্পক্য রষুতি। ১

দিজ্ঞোকনকরো অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনোর শপেতন নোনোন কোরর শদকখতযতেন এিং ি্যোখ্যো কতরতেন। এই ি্যোখ্যো গুতলোর শকোন কনকদ্য ষ্ট রিম শনই, একটি ি্যোখ্যো আতরকটিতক নস্যোৎ 
কতর নো, এিং এই ি্যোখ্যোগুতলোর প্রতে্যকটোরই  ভোতলো এিং মদি দটি কদকই আতে।

আমোতদর মতধ্য শিকশরভোগই মতন মতন কনত�তদর সোতে কেো িকল। শরমন ধরুন সকোলতিলো িোকড শেতক শিতরোতনোর সময আপকন কনত�তক িলতলন “মতন কতর দধ ককতন আনতে হতি।” এই 
ধরতনর কেোগুতলোতকই আমোতদর কন�স্ব অভ্যন্তরীর স্বর িলো হয এিং শকোন শকোন দিজ্ঞোকনক মতন কতরন শর এই স্বরগুতলোর সোতে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনোর ঘটনো �কডে। েোক্বিক মে এই শর 
শকোনও ি্যকতি অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পোন রখন েোঁরো আসতল অভ্যন্তরীর কণ্ঠস্বতরর মোধ্যতম কনত�তদর সোতে মতন মতন কেো িতলন ককন্তু শকোন কোররিশে এই িোচ্যতক েোঁরো েোঁতদর কনত�র 
িতল িষুঝতে পোতরন নো। এর ফতল রো হয েো হতছি  অভ্যন্তরীর কণ্ঠস্বতরর একোংশ, শরটো আসতল আপকন কনত�ই মতন মতন িতলতেন, েোর মোকলকোনো কগতয পতড অন্য শকোনও ি্যকতি িো অদৃশ্য 
কণ্ঠস্বতরর উপর।

এমন ককেষু  অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আতে কনকচিেভোতি রোর কভকত্ত  �ীিতন ঘতট রোওযো শকোন মোনকসক 
আঘোে�কনে মৃিকে , কিতশষ কতর দশশতি ঘতট রোওযো শকোন দভ্য োগ্য�নক অনকভতপ্রে ঘটনো।

অতনতক এমন ককেষু  অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শ্রির এিং অন্যোন্য অস্বোভোকিক অকভজ্ঞেোর কেো িতলতেন 
রো অতনকটো “ফ্্যোশি্যোক” িো মৃিকেচোরতরর মতেো রো সরোসকর অেীতের শকোন মোনকসক 
আঘোেমূলক ঘটনোতক পষুনুঃপ্রদকশ্যে  িো অনষুরকরে কতর। অন্য ককেষু  মোনষুতষর �ন্য এই শরোগসষুরে 
আতরো অতনক �টিল। শরমন ধরুন দশশতি কনপীডতনর কশকোর হতযতেন এমন এক�ন 
ি্যকতি করকন লজ্জো এিং অন্যোন্য কষ্টকর অনষুভূকের সোতে সংগ্োম করতেন কেকন হযতেোেোঁ র 
কনপীডতকর কণ্ঠস্বতর কেকন শর কে মূল্যহীন এমন কেো ধ্বকরে হতে শুনতে শপতে পোতরন িো 
েোঁতক শকোনও কিপজ্জনক অেিো আপকত্তকর কো� করতে আতদশ করতে।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শকোনও মোনকসক আঘোতের প্রকেকরিযো  ২

রকদ অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গুকল আমোতদর কন�স্ব অভ্যন্তরীর স্বরই হয, েোহতল মোনষুষ েোতক  েোঁতদর 
কনত�র স্বর িতল কচনতে পোতরন নো শকন?

• অতনকসময কোরুর কোরুর কোতে অভ্যন্তরীর স্বর েোঁর কনত�র মতেো শুনতে লোতগ নো। 
এমন ঘতট রখন, েখন সহত�ই শিোঝো রোয শর শকন শসই ি্যকতির এই কেোগুতলো অন্য 
শকোন সূরে শেতক আসতে িতল মতন হয। 

• মোনকসক চোপ অেিো ধকল।  ঠিকমতেো ঘষুম নো হওযো, মোদক অেিো মদ শসিন এিং 
দদনকদিন �ীিতন গুরুের চোতপর পকরকস্কে কচন্তোভোিনোর শক্তরে সহত�ই ভ্োকন্তর সৃকষ্ট 
করতে পোতর।

• মোনষুতষর কন�স্ব অভ্যন্তরীর কণ্ঠস্বর অনকধকোরপ্রতিশমূলক হতে পোতর। হঠোৎ কতর রখন 
ককেষু  কচন্তো মোেোর মতধ্য উদয হয েখন শস কচন্তোগুতলোতক অন্য কোরুর িতল চোকলতয 
শদওযোটো অকধকরূতপ সম্িপর িতল মতন হয।

• গ্হরতরোগ্য নয এমন ধোররো। কখতনো কখতনো মোনষুতষর কোতে কনত�র ককেষু  কচন্তো ভোিনো 
এেটোই অগ্হরতরোগ্য হয শর েোরো কনকচিে হতয রোয এই ধোররোগুতলো ককেষু তেই “আকম 
নই।”

অভ্যন্তরীর কণ্ঠস্বর েত্বির সমে্যন।
 
• মকস্কে পরীক্োসংরিোন্ত চচ্য োতে শদখো শগতে শর 

মতন মতন কনত�র সোতে কেো িলোসহ অদৃশ্য 
কণ্ঠস্বর শশোনোর ঘটনোিলী আমোতদর মকস্তকের 
শসই অংশতক সকরিয কতর শেোতল রো আমরো 
কেো িলোর সময ি্যিহোর ককর। 

• শকোনও ি্যকতি রখন অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে 
পোতছিন িতল �োনোতছিন শস সময েোঁর মষুতখর 
চোরপোতশর মোংসতপকশর সঞ্চোলন লক্্য করো 
শগতে। এই একই ক�কনস ঘতট রখন শকোন ি্যকতি 
কনত�র সোতে মতন মতন কেো িতলন

“আকম ভোিেোম আকম খষুি খোরোপ কোরর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গুতলো আমোতক খষুি 
গোকলগোলো� করতেো। পতর আকম িষুঝতে পোরলোম শর ওই কণ্ঠস্বরগুতলোর সোতে 
আমোর শোরীকরক কনগ্তহর একটো সম্পক্য  আতে কোরর এই আওযো�গুতলোর চকররে 
রোরো আমোতক কনগ্হ করতেো েোতদর মে।”

শর সি ি্যকতিতদর অিতহলো, উৎপীডন, শোরীকরক, শরৌন এিং 
মোনকসক অে্যোচোর ইে্যোকদর বিোরো দশশি কোতল মোনকসক আঘোে 

পোিোর ইকেহোস আতে েোতদর ভকিষ্যতে প্রোয 

৩
গুর

শিকশ মতনোতরোগ হিোর সম্োিনো ।

মোনষুষ অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পোয শকন?



আপকন কক �োতনন?
শকোনও শকোনও দিজ্ঞোকনক এখন মোনষুতষর মকস্কেতক 

“পূি্যোভোসদোনকোরী রন্ত্র” িতল মতন কতরন রোর প্রধোন কো� 
িোইতর শেতক আসো েে্য প্রকরিযোকরর নো হতয িরং িোইতরর 
চোরপোতশর �গতে কক হতছি েোর পূি্যোভোস শদওযো এিং এই 

পূি্যোভোসগুকলতক নেষু ন পোওযো েতে্যর কভকত্ততে অকভতরোক�ে 
কতর সোক�তয রোখো।

এই মেিোদ অনষুসোতর মতন করো হয শর আমোতদর মকস্তকের 
পতক্ গ্হর করো সম্ি েোর শচতয অতনক শিকশ েে্য আমোতদর 
কোতে রিমোগে আসতে েোকোয আমরো সংতক্তপ কো� সোরোর 
শসো�ো পে িো “শূন্যস্োন পূরর করোর” রোস্ো গ্হর কতর েোকক। 

ককভোতি আমরো এই শূন্যস্োন পূরর ককর েো অতনকোংতশই 
কনভ্য র কতর পূি্য অকভজ্ঞেোর ওপতর িো পোকরপোকশ্যক �গৎ শেতক 

আমোতদর কক প্রে্যোকশে শসই শিোতধর ওপর কভকত্ত কতর।

এর অে্য এই শর রকদ আপকন আপনোর পোকরপোকশ্ব্যক 
পকরকস্কেতে ককেষু  কিপতদর সম্োিনো িো আসন্ন অমঙ্তলর 

সংতকে  সম্পতক্য  ওযোককিহোল হতয েোতকন, - শরমন  
কিদ্রুপোমিক মন্তি্য,  চষু কপসোতর আপনোর আডোতল কেো িলো 

িো সরোসকর আরিমর ও কটূকতি - আপনোর মকস্কি েখন এই 
প্রে্যোকশে ি্যিহোতরর সোতপতক্ শূন্যস্োন পূরর করতে েোতক। 

শকোন শকোন শক্তরে েো অপ্রীকেকর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনো শুরু 
হওযোর কোরর হতয দোঁডোয। অন্যোন্য ককেষু  শক্তরে এর ফলস্বরূপ 

শলোতক একটো কোতলো েোযোও প্রে্যক্ কতর েোতক অেিো কখতনো 
কখতনো এমন একটো অনষুভূকেও হতে পোতর শর শকউ আপনোতক 

স্শ্য করতে অেিো ধোক্ো কদতছি।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনোর সোতে প্রোে্যকহক �ীিতনর চোপ 
এিং ধকতলর একটো সষুগভীর সম্পক্য  আতে। অে্যসংরিোন্ত 
দকচিন্তো, কশক্ো এিং কোত�র সষুতরোগ আর সোমোক�ক সমস্যো 
এই সিককেষুই প্রোে্যকহক �ীিতনর চোপ এিং ধকতলর 
অন্তভষু্য তি।

লন্ডতন অনষুকষ্ে সোম্প্রকেক গতিষরোয শদখো শগতে শর 
দোকরদ্্য এিং িঞ্চনো শকোনও ি্যকতির মতনোতরোতগ আরিোন্ত 
হওযোর সম্োিনো িৃকদ্ধ কতর ঠিক শরমন ভোতি গ্োমীর 
এলোকোয িসিোস করোর পকরিতে্য  শহতর িসিোস করো কতর। 
সোমোক�ক দিষম্যও এই পকরস্কে সৃকষ্টর কপেতন অন্যেম 
আতরকটি কোরর।

সোমোক�ক এিং পকরতিশগে কোররগুকলও একটো ভূকমকো পোলন কতর।৩

মকস্কে পরীক্োসংরিোন্ত চচ্য োতে (ফোংশোনোল ম্যোগতনটিক শরত�োতনন্স ইতমক�ং অেিো এফএমআরআই 
প্ররষুকতি ি্যিহোর করোর মোধ্যতম) শদখো শগতে শর মকস্তকের ককেষু  ককেষু  অংশ অন্যোন্য অংতশর শেতক 
অকেকরতি সকরিয েোতক রখন অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গুকল শকউ শুনতে পোয। এই অংশগুকল হতছি:

মকস্তকে ঘতট চলো কিষযগুতলোও4

রষুতিরোত�্য িসিোসকোরী সংখ্যোলঘষু �োকে সম্প্রদোতযর মোনষুষ�নতদর শশ্বেোঙ্ কব্রটিশ �োকেপকরকচকের 
মোনষুষতদর শচতয মতনোতরোগ অেিো ককিৎতসোতরেকনযোতে আরিোন্ত হিোর সম্োিনো অকধকের।

সোমোক�ক ি�্য ন, দিষম্যমূলক আচরর, প্রোে্যকহক এিং প্রোকেষ্োকনক ির্যকিতবিষ এই সমস্যোগুকল 
দেরীর শক্তরে গুরুত্বপূর্য ভূকমকো পোলন কতর।

শব্রোকো-র শক্রে
ভোষো ি্যিহোর করো এিং মতন মতন কনত�র সতঙ্ কেো 
িলোর (উদোহরর: অভ্যন্তরীর িোচ্য িো স্বর) শক্তরে এই 
অংতশর ি্যিহোর হয।

ওযোকন্যতকর শক্রে 
ভোষো িো কেোিোে্য ো শিোঝোর শক্তরে এই 

শক্রেটি গুরুত্বপূর্য।

শটতম্পোতরোপোকরতযটোল সকন্ 
(টিকপত�) 

 এই অংতশর ি্যিহোর হয অনষুভূকে 
এিং শোরীকরক সংতকে সংহে িো 

একীভূে কতর স্বসৃষ্ট কোর্যকলোতপর 
ওপর কন�স্ব কেৃ্য তত্বর ভোি প্রকেষ্ো 

করোর শক্তরে। 

মষুখ্য শ্রির-সংরিোন্ত িকহ:স্র 
সি সময নয ককন্তু কখনও কখনও 
মোনষুতষর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শশোনোর সময এই 
অংশটি সকরিয হতয ওতঠ।

৪.৬ 
 গুর শিকশ সম্োিনো

ব্্যোক ক্যোকরকিযোন

৪.১ 
গুর শিকশ সম্োিনো

২.৩ 
 গুর শিকশ সম্োিনো

ব্্যোক আকরেকোন পোককস্োকন
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