
কখ্ন 988 ে্যেহযার 
করয়ি হয়ে কনটচিি 

নন?
�যারযা 988 নম্বয়র চ�যাগ্যায়�যাগ্ কয়রন 

িযায়দর ককছু অ্নুভূকি রয়়েয়ছ: 

"আকম একযা  "আকম  
অ্নুভে করচছ" কনয়জর ময়িযা 

অ্নুভে ককর 
নযা"

"আমযার  
 কেযা েলযা 

"আকম  দরকযার"
 অ্কভভূি"

চ� কযারয়ণ চলযায়করযা চ�যাগ্যায়�যাগ্  
করয়ি পযায়র:

• আত্মহি্যযার ভযােনযা
• আসটক্ত
• কযারও জন্য দুটচিন্যাগ্রস্থ
• খ্যাও়েযা ও িযারীকরক ম�্শযাদযার সমস্যযা
• সম্পয়ক্শ র সমস্যযা
• সযাধযারণ দুটচিন্যা
• চকযাকভড-19 জকনি েযাপ
• কনগ্রহ
• ট্রমযা
• একযাকীত্ব
• অ্কনদ্যা েযা ঘুয়মর সমস্যযা
• পকরষ্যারভযায়ে চেন্যা করয়ি সমস্যযা
• িীব্র চমজযাজ পকরেি্শ ন

988 একটি সংখ্্যযার 
চেয়়ে চেশি ককছু

এটি সহযানুভূকিিীল এেং অ্্যযায়সেসয়�যাগ্্য 
চসেযার সযায়ে একটি সরযাসকর সংয়�যাগ্।

আপকন �খ্ন 988 এ কল কয়রন, চিসেি কয়রন 
েযা ে্যযাি কয়রন িখ্ন আপকন প্রশিটষিি 

পরযামি্শদযািযায়দর সযায়ে সং�ুক্ত েযায়কন �যারযা 
জযািী়ে আত্মহি্যযা প্রকিয়রযাধ লযাইফলযাইন 

চনিও়েযায়ক্শ র অ্ংি।

988 
সংকি 
লযাইফলযাইন
New York -এর জন্য একটি 
নিুন সংকয়ির উপকরণ
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প্রযা়েিই কজজ্যাটসি প্রশ্যােলী
988 এেং 911 এর ময়ধ্য 988 ে্যেহযার করয়ি কক  

988 কী? পযাে্শক্য কী? িযাকযা লযায়গ্?

988 হল নিুন কিন-চডকজয়ির সংখ্্যযা, �যা 
মযানষয়ক জযািী়ে আত্মহি্যযা প্রকিয়রযাধ 
লযাইফলযাইয়নর সযায়ে সং�ক্ত কয়র৷ এই 
পকরয়ষেযাটি সকয়লর জন্য �যারযা:

• আত্মঘযািী
• মযানটসক স্যাস্থ্য েযা মযাদকদ্য়ে্যর 

ে্যেহযার-সম্পককি সংকয়ির সম্খ্ীন 
হও়েযা

• চকযায়নযা ধরয়নর মযানটসক কয়টের 
সম্খ্ীন হও়েযা

988 জযািী়ে আত্মহি্যযা প্রকিয়রযাধ কেনযামূয়ল্য 988-এ চ�যাগ্যায়�যাগ্ করযা �যায়ে।
লযাইফলযাইন চনিও়েযাক্শ  এেং সম্পকক্শ ি 
সংকয়ির উপকরণগুললয়ি সহজ অ্্যযায়সেস 
সরেরযাহ কয়র৷ এটি 911 চেয়ক কভন্ন , চ�খ্যায়ন 
প্রয়়েযাজয়ন ইমযায়জ্শ ন্সি চমচডক্যযাল পযাঠযায়নযার 
পকরয়ষেযা, ফযা়েযার এেং পললিয়ক ডযাকযা �যা়ে৷ 
988-এর লষি্য হল চদয়ির ক্মেধ্শমযান 
আত্মহি্যযা এেং মযানটসক স্যাস্থ্য-সম্পককি 
সংকয়ির চসেযার েযাচহদযা চমিযায়নযা। 
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�খ্ন আকম 988-এ চ�যাগ্যায়�যাগ্ করে িখ্ন কী ঘিয়ে?

আপকন 988-এ কল করুন। আপকন 988-এ ে্যযাি করুন।

আপনযায়ক কজজ্যাসযা করযা হয়ে চ� 
আপনযার জন্য একজন অ্কভজ্ চলযাক েযা 

েযাংলযা ভযাষযা়ে কনয়েকদি পকরয়ষেযা 
দরকযার ককনযা।

আপনযার এলযাকযার চকযায়ডর উপর কভকতি 
কয়র আপনযার সয়গে চ�যাগ্যায়�যায়গ্র িে্য 

একটি অ্কফটস়েযাল লযাইফলযাইন ক্যাইটসস 
চসন্যায়র পযাঠযায়নযা হ়ে।

একজন প্রশিটষিি আেরণগ্ি স্যাস্থ্য সংকি পরযামি্শদযািযা আপনযার সযায়ে কেযা েলয়েন।

পরযামি্শদযািযা কনম্নললশখ্ি কেষ়েগুলল করয়েন: 
• আপনযার কেযা শুনয়েন।
• ককভযায়ে আপনযার সমস্যযা আপনযায়ক প্রভযাকেি করয়ছ, িযা েুঝয়েন।
• ে্যটক্তগ্ি সমে্শন প্রদযান করয়েন। 
• আপনযার প্রয়়েযাজন অ্নু�যা়েী সযাহযা�্য করয়েন।

আপনযার আইলপ অ্্যযাড্রেয়সর উপর কভকতি 
কয়র আপনযার পকরচেকি একটি 

অ্কফটস়েযাল লযাইফলযাইন ক্যাইটসস 
চসন্যায়র পযাঠযায়নযা হ়ে।

ফয়লযা-আপ পকরয়ষেযা প্রদযান 
করয়েন।

ে্যযাি এেং চিসেি েি্শ মযায়ন শুধুমযাত্র 
ইংয়রকজ ভযাষযা়ে উপলব্ধ।.

আপকন 988-এ চিসেি করুন।

আত্মহি্যযার 

সিক্শ  সংয়কি 
গুলল 
শিখু্ন: 

কযারণগুলল খঁু্য়জ চের 
করুন:
অ্নুভূকি - আিযাহীনিযা, অ্কিকরক্ত চেন্যা, ভযারসযাম্য, 
চেযাঝযা, মূল্যহীনিযা

প্রকিটক়্েযা - আয়েগ্প্রেণিযা, আত্ম-ষিকি, মযাদক েযা 
অ্্যযালয়কযাহয়লর ে্যেহযার েচৃধি, সম্পদ কেিরণ, ওষুধ নযা খ্যাও়েযা, 
েনু্য়কর অ্্যযায়সেস লযাভ, েযা অ্নলযাইয়ন অ্নুসন্যান করযার মি মযারযা 
�যাও়েযার উপযা়ে চখ্যঁাজযা

পকরেি্শ ন - কেয়িষ কয়র অ্ন্যযান্য সিক্শ িযা চেয়নের 
উপচস্থকিয়ি; ময়নযাভযাে, চমজযাজ, আেরণ, েযা সযামযাকজক 
সংয়�যায়গ্ পকরেি্শ ন; ঘুম েযা খ্যাদ্যযাভ্যযায়স হঠযাৎ পকরেি্শ ন 

 হুমকক - কনকদ্শ টে েযা অ্স্পটে েক্তে্য েযা মিুৃ্য েযা আত্মহি্যযার 
চকযায়নযা অ্কভে্যটক্ত ; ললশখ্ি হয়ি পযায়র, কে্য, চসযাি্যযাল কমচড়েযা়ে 
কযা�্শকলযাপ, েযা অ্-চমৌশখ্ক হুমকক

 পকরচস্থকি - জীেয়নর পকরেি্শ ন �যা ে্যটক্তয়ক অ্কভভূি, 
অ্প্রস্তুি কয়র চিযায়ল , েযা শট্রগ্যার করযা, চ�মন ে্যটক্তগ্ি ষিকি, 
মৃিু্যর সযায়ে সংয়�যাগ্, ধমক েযা অ্পে্যেহযার, ে্যে্শিযা েযা 
সমস্যযা়ে পড়যা


