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যখন্ আমি 988-এ যোযোগোটযোগ করব তখন্ কী ঘিটব?

আপমন্ 988-এ কল 
করুন্।

আপমন্ 988-এ যোিক্সি 
করুন্।

আপমন্ 988-এ চ্্যোি 
করুন্।

আপন্োটক মজজ্োসো করো হটব যোয 
আপন্োর জন্্য একজন্ অমিজ্ যোলোক 
বো বোংলো িোষোয় মন্টবমিত পমরটষবো 

িরকোর মকন্ো।

আপন্োর এলোকোর যোকোটের উপর 
মিমতি কটর আপন্োর সটগে 

যোযোগোটযোটগর তথ্্য একটি অমিটসয়োল 
লোইিলোইন্ ক্োইটসস যোসন্োটর 

পোঠোটন্ো হয়।

আপন্োর আইলপ অ্যোড্রেটসর উপর 
মিমতি কটর আপন্োর পমরচচ্মত একটি 

অমিটসয়োল লোইিলোইন্ ক্োইটসস 
যোসন্োটর পোঠোটন্ো হয়।

একজন্ প্রশিটষিত আচ্রণগত স্োস্থ্য সংকি পরোিি্শিোতো আপন্োর সোটথ্ কথ্ো বলটবন্।

িটলো-আপ পমরটষবো  
প্রিোন্ করটবন্।

পরোিি্শিোতো মন্ম্নললশখত মবষয়গুলল করটবন্: 
• আপন্োর কথ্ো শুন্টবন্।
• মকিোটব আপন্োর সিস্যো আপন্োটক 

প্রিোমবত করটে, তো বুঝটবন্।
• ব্যটতিগত সিথ্্শন্ প্রিোন্ করটবন্। 
• আপন্োর প্রটয়োজন্ অনু্যোয়ী সোহোয্য 

করটবন্।

চ্্যোি এবং যোিক্সি বত্শ িোটন্ শুধুিোত্র ইংটরমজ িোষোয় উপলব্ধ।.
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