
 
 
 
 
 

আতঙ্কজনক ঘটনাগুলির সঙ্গে মালনঙ্গে ননওো 
 
আতঙ্কজনক ঘটনাগুলির সাক্ষী হওয়ার অথবা অলিজ্ঞতা করার পরর িীত, অসুরক্ষিত অথবা 
অসহায় ববাধ করা স্বাভাক্ষবক৷ বেখানে পক্ষরবার এবং বনু্ধরা মাক্ষেনয় ক্ষেনত আমানের সাহােয করনত 
পানরে, বকােও বকােও সমনয় অক্ষতক্ষরক্ত সহায়তার প্রনয়াজে হয়৷  
 
কী প্রতযাশা করঙ্গত হঙ্গে 
 
একটি আতঙ্কজনক ঘটনার অনলতলবিম্ব পররই, মােক্ষসক চাপ আপক্ষে বকমে অেভুব কনরে, ক্ষচন্তা 
কনরে এবং ক্ষিয়া কনরে বসটিনক সংক্ষিপ্তভানব প্রভাক্ষবত করনত পানর৷ সমনয়র সানপনি তাৎিক্ষিক 
মােক্ষসক চানপর প্রক্ষতক্ষিয়াগুক্ষি কনম োয় এবং অপসাক্ষরত হয়৷ েখে মােক্ষসক চাপলিলিক 
প্রলতলিয়াগুলি দীঘঘ সময় স্থায়ী হয় অথবা লিয়াশীিতার ক্ষক্ষরে লবঘ্ন ঘটায়, তখে আপোর বপশাোক্ষর 
সহায়তার প্রনয়াজে হনত পানর৷  
 
মানলসক চাঙ্গের সাধারণ প্রলতলিোগুলি 
 
মানষু মানলসক চারপর প্রলত লবলিন্নিারব প্রলতলিয়া ক্ষদখায়। মানলসক চারপর প্রলত প্রলতলিয়ার 
ক্ষকানও ঠিক অথবা িুি পন্থা নাই৷ লকছু সাধারণ মানলসক চারপর প্রলতলিয়ার মরধে অন্তিুঘ ক্ত হয়: 

শারীলরক: ক্লান্ত বা লনিঃরশলষত ক্ষবাধ করা৷ ঘুমারনা এবং খাওয়ার ক্ষক্ষরে সমসো হওয়া৷ মাথার 
যন্ত্রণা, দ্রুত হৃেস্পন্দে, মাথা ব ারা, শীতভাব,  াম হওয়ার অক্ষভজ্ঞতা করা, অথবা একটি 
ক্ষবেযমাে ক্ষচক্ষকৎসাগত অবস্থার অবেক্ষত  টা৷  

আঙ্গেগগত: অলিঘাত, অক্ষবশ্বাস, একাকীত্ব, েুুঃখ, অসাড়তা, ভীক্ষত এবং ক্ষিাধসহ শলক্তশািী 
আরবগগুলির অলিজ্ঞতা করা৷ 

আচরণগত: “আপোর মত” আচরি ো করা৷ অক্ষস্থরতা এবং তকক প্রবি, অক্ষতসক্ষিয় অথবা 
প্রতযাহৃত ববাধ করা৷ বাক্ষড়নত অথবা কমকস্থনি আনবগক্ষভক্ষিক ক্ষবনফারি  টা৷  

লচন্তা: মরনারযাগ প্রদারন, মনে রাখার এবং ক্ষসদ্ধান্ত গ্রহনির বিনে অসুক্ষবধা৷ 
আধযালিকতা: প্রাথলমক মূিেরবাধ সম্পরকঘ  প্রশ্ন করা৷ হঠাৎ আধোলিক সহায়তার ক্ষথরক লবমখু 

হওয়া অথবা লনিঘ রশীি হরয় পডা৷  
 
আেনার লনঙ্গজর নেোি রাো 
 
আপলন কররত পাররন এমন লকছু সহজ লজলনস আরছ ক্ষযগুলি আপনারক মালনরয় লনরত সাহাযে  
কররত পারর: 

আেনার অনভুেগুলিঙ্গক স্বীকার করুন: আপনার লনরজর গলতরত এবং আপনার লনরজর মত 
করর আররাগে িাি করুন৷  

লনঙ্গজর নেোি রােুন৷ রুটিন অনসুরণ করার ক্ষচষ্টা করুন৷ আপনার লনজস্ব সময় লনন, এবং 
ভানিা খাওয়ার, বযায়াম করা ক্ষেক্ষিত করুে এবং পেকাপ্ত ক্ষবশ্রাম ক্ষেে৷ মাক্ষেনয় বেওয়ার 
জেয ধূমপাে করা, মেযপাে করা অথবা মােক্ষকর ক্ষনশা করা এলডরয় যান৷ 

নকানও মানুঙ্গের সাহায্য লনন৷ আপনার আস্থািাজন ক্ষকানও বেলক্তর সরে কথা বিুন এবং 
আপনার অনিুবগুলি প্রকাশ করুন৷ আমার মরনর মরধে কী চিরছ ক্ষসটি বিা আরামদায়ক 
হরত পারর৷ 

Bengali 

 



একটি লেরাম গ্রহণ করুন৷ আপনার লনরজর জনে লকছু সময় লদন৷ এমন লকছু করুন যা 
আপনার পূণঘতা প্রদান করর৷ 

আেনার উন্মুক্ততা সীলমত করুন৷ যলদ ঘটনাটি সংবারদ উপলস্থত হরত থারক, তাহনি বটক্ষিক্ষভশে 
এবং কক্ষিউটার বন্ধ কনর ক্ষেে, এবং সংবােপেগুক্ষি পড়া পক্ষরহার করুে৷  

নগাষ্ঠীর অংশ হন। আরিাচনা এবং পলরকল্পনা করার জনে ক্ষগাষ্ঠীর সদসেরদর সরে ক্ষযাগদান 
করা একটি বলহপঘথ হরত পারর এবং লনরজরক পুনগঘঠরনর ক্ষক্ষরে আপনারক সাহাযে কররত 
পারর৷  

ভারসাঙ্গমযর জনয সঙ্গচষ্ট হন৷ আপনার জীবরনর অনোনে গুরুত্বপূণঘ লবষয়গুলির সম্পরকঘ  লচন্তা 
করার জনে সময় লনন, এবং আপলন কী উপনভাগ কনরে এবং ভানিা ববাধ কনরে বসগুক্ষি 
ক্ষেনজনক মনে করাে৷  

সাহায্য চান যলদ আপলন হতিম্ব অথবা লবহ্বি হরয় পরডন৷  
  
কেন সাহায্য চাইঙ্গত হঙ্গে 
 
ক্ষকানও ক্ষকানও সমরয় মানলসক চারপর ক্ষমাকালবিা করা কঠিন হরয় ওরঠ৷ মরন রাখরবন, েক্ষে 
আপোর প্রনয়াজে হয়, তাহনি সাহােয উপিব্ধ৷ বপশাোক্ষর সাহােয গ্রহি করুে, েক্ষে: 

 আপলন কাজ কররত অক্ষম অনিুব কররন, অথবা েক্ষে প্রাথক্ষমক দেেক্ষন্দে কােককিাপগুক্ষি 
করা একটি চযানিনে পক্ষরিত হয়৷  

 মালনরয় ক্ষনওয়ার জনে আপলন মাদকদ্রবে, তামাক, অথবা অযািনকাহি বযবহার করনেে 
অথবা অেয বকােও িক্ষতকারক আচরনি ক্ষেক্ষবষ্ট হনেে৷  

 আপলন লবষণ্ণ হরয় পডরছন; িমাগতিারব দিুঃলখত, ক্লান্ত, আশাহত অথবা মিূযহীে ববাধ 
করনেে; আপক্ষে উপনভাগ করনতে এমে ক্ষবষয়গুক্ষিনত আগ্রহ হাক্ষরনয়নেে, ক্ষেদ্রা এবং খাওয়ার 
বিনে পক্ষরবতক ে  নটনে; মনোনোগ বেওয়ার, ক্ষজক্ষেসগুক্ষি মনে রাখার অথবা ক্ষসদ্ধান্ত গ্রহি 
করার বিনে অসুক্ষবধা হনে; অথবা মতুৃয অথবা আত্মহতযার লবষরয় লচন্তা কররছন৷  

 
আেনার লনঙ্গজর অথো আেনার লপ্রে নকান মানুঙ্গের জনয সাহাঙ্গয্যর অনুসন্ধান করুন 
 

NYC ওঙ্গেি (NYC Well) হি আপোর ক্ষবোমনূিযর এবং বগাপে মােক্ষসক স্বাস্থয সহায়তার সনে 
সংনোগ৷ পরামশকোতারা আপোনক, মােক্ষসক চাপ, ক্ষবষণ্ণতা, উনেগ এবং মােকদ্রবয অথবা 
অ্যািরকাহি বেবহাররর মত সমসোগুলির জনে প্রচলিত থাকা সহায়তার সরে সংযুক্ত কররত পাররন৷  
 
নীরচরগুলির জনে NYC ওরয়ি-এর সনে বোগানোগ করুে:  

 সাহাযে এবং আরবগগত সহায়তা 
 পরামশঘদাতাগণ যাাঁরা ক্ষকানও লকছু লবচার না কররই প্রলতলিয়া ক্ষদখারবন 
 আপনার লনরজর অথবা আপনার লপ্রয় ক্ষকান মানরুষর জনে সংরযাগ  

 
কথা েিুন: 888-692-9355  
চযাট করুন: nyc.gov/nycwell 
 
ইংররলজ, স্পযাক্ষেশ এবং পরিরাগত চীো ভাষায় ক্ষটক্সট করা এবং িাইভ চযাট পক্ষরনষবাগুক্ষি 
উপিব্ধ৷ ব ানের-মাধযনম 200টিরও অলধক িাষায় লবনামরূিের অনবুাদলিলিক পলররষবাগুলি উপিব্ধ৷ 
 

যলদ আপনার মানলসক চারপর উপসগঘগুলি এতটাই তীব্র হরয় ওরঠ ক্ষয আপনার আশু সাহারযের 
প্ররয়াজন, অথবা আপলন লনরজরক অথবা অনে কাররার ক্ষলত করার লবষরয় লচন্তা কররছন, তাহনি 

911-এ কি করুে৷ 
 
েলরলিলতর উদ্ভে হওোর নেঙ্গে NYC স্বাস্থ্য বিভাগ (NYC Health Department) সুপাবিশগুবিি পবিির্ত ন কিতর্ 
পাতি৷    8.23.21 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/

