
Bengali 

 

 

COVID-19 িব�বয্াপী মহামারী চলাকালীন আত্মহতয্ার িচ�া-ভাবনার 
েমাকািবলা করা 

 
COVID-19 জন�া�য্ স�ট আপনােক এবং আপনার ি�য়জনেদর মানিসক এবং আেবগ সং�া� 
সু�তা �ভািবত কের থাকেত পাের বা হয়েতা এখনও কের চেলেছ। িব�ল, দঃুখী, উদিব� এবং 
ভীত েবাধ করা �াভািবক। বহ মানষু আিথর্ক স�ট, ব�ু ও পিরবার হারােনা এবং অনয্ানয্ 
উে�খেযাগয্ চােপর কারেণর অিভ�তা করেছন COVID-19 এর ফেল যা তােদর মানিসক এবং 
আেবগজিনত স�ুতােক �ভািবত করেত পাের। আত্মহতয্া �িতেরাধ করার জনয্ িনেচ িকছু ��াব 
এবং সং�ান �দান করা হল।  
 

আপিন যিদ আত্্মহতয্া করার কথা ভােবন বা এমন কাউেক েচেনন িযিন ভাবেছন, 24/7 
কাউে�লররা উপলভয্ আেছন আপনার কথা েশানার এবং আপনােক সহায়তা �দান করার 

জনয্। 888-692-9355 কল কের NYC Well এর সােথ েযাগােযাগ করন বা nyc.gov/nycwell এ 
চয্াট করন। 

 
যিদ আপিন বা আপিন েচেনন এমন েকউ িনেজর �িত করার অথবা �া�য্ সমসয্ার বা অনয্ 

পিরি�িতর কারেণ আস� িবপেদর মুেখ আেছন, তাহেল 911 এ কল করন। 
 

আপনার মেন যিদ আত্মহতয্ার িচ�া আেস: 
 
একিট আত্মহতয্ার িনরাপত্তার পিরক�না ৈতির বা হালনাগাদ করন  

• একিট আত্মহতয্ার িনরাপত্তার পিরক�না হল িকছু িনেদর্শাবিল যা আপনােক মেন কিরেয় 
েদেব ভিবষয্েত িক করেত হেব যিদ বা যখন আপিন িনেজর �িত করার কথা ভাবেবন। 
এিট একিট পদে�েপর তািলকা যা আপিন অনুসরণ করেত পােরন যত�ণ না আপিন 
িনরাপদ েবাধ করেছন। 

• আপিন ভােলাবােসন বা িব�াস কেরন এমন কােরা সােথ আপিন কাজ করেত পােরন একিট 
আত্মহতয্ার িনরাপত্তার পিরক�না ৈতির বা হালনাগাদ করার জনয্। আপনার যিদ ইিতমেধয্ই 
একিট আত্মহতয্া িনরাপত্তা পিরক�না না থােক, আপিন এই িনরাপত্তার পিরক�নার েটমে�ট 
িনেদর্ িশকা িহেসেব বয্বহার করেত পােরন। nyc.gov/nycwell এ যান এবং "Crisis 
Services" (স�টকালীন পিরেষবা) এ ি�ক করন তারপের "Safety Plan" (িনরাপত্তার 
পিরক�না) এ ি�ক করন। 

• আপনার স�ূণর্ করা বা হালনাগাদ করা িনরাপত্তার পিরক�না েসই সব মানুেষর সােথ 
েশয়ার করন যােদর কােছ আপিন মানিসক সহায়তা চাইেত �া��য্ েবাধ কেরন অথবা 
এমন মানুষ যােদর সােথ আপিন �ায়শই েযাগােযাগ কেরন। 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/crisis-services/safety-plan/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/


 
মানিসক �াে�য্র সহায়তা খুঁজনু  

• আপনার েনিতবাচক অনুভূিতগিল িব�লকারী হেয় দাড়ঁায়, সহায়তার এবং সাহােযয্র জনয্ 
হাত বািড়েয় িদন। আপনার NYC Well, যা একিট েগাপনীয় 24/7 েহ�লাইন যা 
�িশ�ণ�া� কাউে�লররা উপলভয্ থােকন। NYC Well এর কাউে�লররা সংি�� পরামশর্ 
এবং েরফারাল �দান কেরন 200িটরও েবিশ ভাষায়। 888-692-9355 এ েফান করন, 
বা nyc.gov/nycwell এ চয্াট করন।  

o NYC Well ওেয়বসাইটিট িকছু সংখয্ক স�ুতা এবং মানিসক সহায়তার অয্াপ �দান 
কের যা আপনােক সামাল িদেত সাহাযয্ কের: nyc.gov/nycwell এ যান এবং "App 
Library" (অয্াপ লাইে�ির)-েত ি�ক করন। 

• সামাল েদওয়া এবং সংয�ু থাকার পরামশর্ ও তার সােথ েশাক এবং �িত স�েকর্  তথয্ 
সহ, চাপ এবং উে�গ স�েকর্  অিতির� তেথয্র জনয্, িনউ ইয়কর্  িসিটর �া�য্ ও মানিসক 
�া�য্িবিধ দ�েরর (NYC এর �া�য্ দ�র) COVID-19: েকািপং অয্া� ইমশনাল ওেয়ল-
িবং ওেয়ব েপজ েদখুন। 

• 844-863-9314 ন�ের িনউ ইয়কর্  �েজ� েহাপ ইেমাশনাল সােপাটর্  েহ�লাইন স�ােহ সাত 
িদন সকাল 8টা েথেক রাত 10টা অবিধ উপল�। এই েহ�লাইনিটেত িবেশষভােব 
�িশ�ণ�া� ে��ােসবী েপশাদাররা উপলভয্, যারা েসখােন েশানার জনয্, সহায়তা �দান 
করার জনয্ এবং পিরচযর্ার জনয্ েরফার করার জনয্ উপি�ত থােকন। সং�ানসমূহ, 
অনলাইন দল কাউে�িলং এবং আেরা অেনক িকছু েপেত nyprojecthope.org এ যান।  
 

আপিন যিদ আত্মহতয্ার কথা েভেব থােকন অথবা আত্মহতয্া করার েচ�া কের থােকন অতীেত, 
এখন আপিন ভােলা েবাধ করেলও, এই সমেয় িনেজর অিতির� যত্ন িনন: 
 
িনেজর শরীেরর যত্ন িনন 

• COVID-19 িবরে� িটকা িনন। িটকা েনওয়া হল আমােদর কােছ উপল� সরু�ার েসরা 
উপায়। আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov/covidvaccine এ যান।  

• শারীিরকভােব সি�য় থাকুন, যেথ� ঘুেমান, ভােলাভােব খাওয়া দাওয়া করন, এবং 
অতয্ািধক পিরমােণ অয্ালেকাহল, ে��াইব না করা ওষুধ এবং কয্ােফইন এিড়েয় চলুন।  

• COVID-19 স�েকর্  সাধারণ তেথয্র জনয্ েদখনু nyc.gov/health/coronavirus অথবা 
cdc.gov/covid19।  

 
আপনার মেনর েখয়াল রাখুন এবং সংযু� থাকুন 

• আপিন েয পিরমােণ িমিডয়া েদেখন ও পেড়ন তার উপর একিট সীমা িনধর্ারণ করন, 
েসাশয্াল িমিডয়া, �ানীয় বা জাতীয় খবর সহ। 

• ি�য়জন, ব�ু এবং পিরবােরর সােথ েফান, িভিডও চয্াট, এবং সশরীের সংয�ু হন যখন 
��� েবাধ করেবন। 

 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-mental-health.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-mental-health.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-mental-health.page
https://nyprojecthope.org/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-be.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main-be.page
http://cdc.gov/covid19


আপিন যিদ েকান বয্াি�েক েচেনন িযিন আত্মহতয্ার বয্াপাের ভাবেছন: 
 
সতক�করণ িচ�গিল জানুন এবং আপনার ি�য়জনেদর খবর িনন 

• একজন বয্ি� েযভােব কথা বলেছন ও আচরণ করেছন তার উপের মেনােযাগ িদন। এিট 
আপনােক িচনেত সাহাযয্ করেত পাের যখন েকউ হয়েতা আত্মহতয্ার কথা িচ�া করেছন। 
সতক�করণ িচ�গিলর অ�ভুর্ � হেত পাের:  

o মৃতুয্ অথবা আত্মহতয্ার স�েকর্  কথা বলা 
o আশাহীনতার আেবগ �কাশ করা 
o এিট বলা েয িতিন একিট েবাঝা 
o ব�ুেদর ও পিরবারেদর এিড়েয় চলা 
o কাজকেমর্ আ�হ হারােনা 
o চরম েমজােজর ৈবপরীতয্ �কাশ করা 
o িনেজর স�িত্ত দান কের েদওয়া 
o পিরবার ও ব�ুেদর িবদায় জানােনা 

• শারীিরক দরূ� সতকর্ তা িচ�গিলর পযর্েব�ণ করা কিঠন কের িদেত পাের। িনয়িমত 
আপনার ি�য়জনেদর েখাঁজ িনন তারা িকভােব েমাকািবলা করেছন জানার জনয্, িবেশষ 
কের যােদর আত্মহতয্া, িবষ�তা, উি��তা অথবা অনয্ানয্ মানিসক অসু�তার ইিতহাস আেছ 
অথবা তােদর যারা স�িত �িতর স�ুখীন হেয়েছন। 

• আত্মহতয্ার ঝঁুিকেত থাকা তরণেদর জীবেন সহায়ক �া�বয়�রা একিট গর�পূণর্ ভূিমকা 
পালন কেরন। আেরা তথয্ জানেত, NYC �া�য্ দ�েরর আত্মহতয্া �িতেরাধ ওেয়ব েপজিট 
পড়ুন অথবা nyc.gov/health –এ যান এবং "Suicide Prevention" (আত্মহতয্া �িতেরাধ) 
খুঁজনু। িকভােব েলসিবয়ান, েগ, উভকািম, �া�েজ�ার অথবা কুইয়ার (LGBTQ) তরণ-
তরণীেদর সহায়তা করেত হয় তা সহ এই পৃ�ায় পরামশর্ এবং সং�ানসমূহ অ�ভুর্ �। 
 

শনুন এবং আত্মহতয্া স�েকর্  কথা বলেত ভয় পােবন না 
• ভােলা ে�াতা হন। কােরার সােথ তার দিু��া, মেনর চাপ এবং ভয়গিল স�েকর্  কথা 

বলার জনয্ আপনােক েকান মানিসক �া�য্ িবেশষ� হেত হেব না। সি�য়ভােব েশানা 
স�েকর্  আেরা জানেত NYC Well-এর "Helping Friends or Family in Crisis" (স�েট 
পরা ব�ু ও পিরবারেক সাহাযয্ করা) েদখনু। nyc.gov/nycwell এ যান এবং "Crisis 
Services" (স�টকালীন পিরেষবা) এ ি�ক করন এবং তারপের "Helping Friends or 
Family in Crisis" (স�েট পরা ব�ু ও পিরবারেক সাহাযয্ করা)-েত ি�ক করন। 

• েকান বয্ি� আত্মহতয্া স�েকর্  ভাবেছন িকনা তা তােক িজ�াসা করেত ভয় পােবন না। 
একিট সাধারণ ভুল ধারণা হে� েয আত্মহতয্ার স�েকর্  কথা বলা কাউেক িনেজেদর �িত 
করার ধারণা েদেব। এিট সিতয্ নয়। এই কথা িজ�াসা কের আপিন কাউেক একিট সুেযাগ 
িদে�ন তার িনেজেক �কাশ করার এবং আপনােক সাহাযয্ করার সুেযাগ েদওয়ার। 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/suicide-prevention.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/crisis-services/helping-friends-or-family-in-crisis/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/


তােদর েপশাগত মানিসক �াে�য্র সমথর্েনর েখাঁজ করেত পরামশর্ িদন অথবা তােদর সহায়তার 
সােথ েযাগােযাগ করেত সাহাযয্ করন 

• যখন আপনার পিরিচত কােরা সমথর্েনর �েয়াজন, তারা যা করেত পােরন তা হল: 
o তােদর �া�য্ পিরেষবা �দানকারীর সােথ কথা বলুন এবং উপল� সং�ান স�েকর্  

িজ�াসা করন। 
o 888-692-9355 এ কল কের, অথবা nyc.gov/nycwell এ অনলাইন চয্াট কের 

একজন �িশ�ণ�া� কাউে�লেরর সােথ সংযু� হন। 
o NYC �া�য্ িবভােগর COVID-19: েকািপং অয্া� ইমশনাল ওেয়ল-িবং ওেয়ব েপজ 

েদখুন। 
o NY �েজ� েহাপ ইেমাশনাল সােপাটর্  েহ�লাইন 844-863-9314 এ কল করন বা 

nyprojecthope.org এ যান আেরা তেথয্র জনয্। 
 
 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের। 9.17.21 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-mental-health.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-mental-health.page
https://nyprojecthope.org/
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