
988 প্রায়শই  
জিজ্রাসিত প্শ্রাবলী

988 কী?
988 হল নতুন জতন-ডিজিটের িংখ্্যরা, যরা মরানুষটক 
িরাতীয় আত্মহত্যরা প্জতটররাধ লরাইফলরাইটনর িরাটে 
িংযুক্ত কটর৷ এই পজরটষবরাসে িকটলর িন্য 
যরাররা:

• আত্মঘরাতী
• মরানসিক স্রাস্থ্য বরা মরাদকদ্রটব্যর ব্যবহরার-িম্পজককি ত িংকটের 

িমু্খ্ীন হওয়রা
• কোকরাটনরা ধরটনর মরানসিক কটটের িমু্খ্ীন হওয়রা

988 শুধুমরাত্র একসে িংখ্্যরার কোেটয় কোবশশ। এসে িহরানুভূজতশীল এবং 
অ্্যরাটসেিটযরাগ্্য পজরটষবরার িরাটে িররািজর িংটযরাগ্। আপজন যখ্ন 
988 এ কল কটরন, কোেসেে কটরন বরা ে্যরাে কটরন তখ্ন আপজন 
প্শশসষিত পররামশকিদরাতরাটদর িরাটে িংযুক্ত েরাটকন যরাররা িরাতীয় 
আত্মহত্যরা প্জতটররাধ লরাইফলরাইন কোনেওয়রাটককি র অ্ংশ। 988-এ 
যরাওয়রার অ্েকি এই নয় কোয 1-800-273-8255 নম্বরসে েটল যরাটব৷ 
কোযটকরাটনরা একসে নম্বর ব্যবহরার করটল মরানুষ একই কোিবরা পরাটব।

অ্ন্যরান্য ভরাষরায় জক পজরটষবরা কোদওয়রা হটব? 
লরাইফলরাইন বতকি মরাটন লরাইভ ক্রাইসিি কোিন্রাটর ইংটরজি 
এবং স্্যরাজনশ ভরাষরায় কোফরান পজরটষবরা এবং 150 সেরও 
কোবশশ অ্জতজরক্ত অ্নুবরাদ পজরটষবরা প্দরাটনর িন্য ভরাষরার 
লরাইন িলু্যশন ব্যবহরার কটর।

আমরাটদর 988 কোকন দরকরার? 
মরানসিক স্রাস্থ্য শরারীজরক স্রাটস্থ্যর মটতরাই গুরুত্বপূর্কি।  
এখ্ন মরানসিক স্রাস্থ্য িরুরী অ্বস্থরার িন্য একসে জতন-
িংখ্্যরার নম্বর রটয়টছ যরা মটন ররাখ্রা িহি! 988 New 
York-কোক িরাহরায্য কটর জনট্নরাক্ত করাটি:

• যরাররা আেরর্গ্ত স্রাস্থ্য (মরানসিক স্রাস্থ্য এবং/অ্েবরা মরাদকদ্রটব্যর 
ব্যবহরার) উটবেটগ্র িরাটে িংগ্রাম করটছন তরাটদর িরাটে যত 
তরাড়রাতরাডড় িম্ভব িংটযরাগ্ ঘেরাটত, 24/7। 

• িংকে প্জতসক্য়রায় আইন প্টয়রাগ্করারী িংস্থরা এবং অ্ন্যরান্য 
িুরষিরা িংস্থরানগুললর অ্প্টয়রািনীয় ব্যবহরার হ্রাি করটত।

• িংকটের হস্তটষিটপর ক্মবধকিমরান প্টয়রািনীয়তরা পূরর্ করটত 
কোযখ্রাটন এসে িবটেটয় কোবশশ প্টয়রািন। 

• যরাররা তরাটদর মরানসিক স্রাটস্থ্যর িরাটে লড়রাই কটর তরাটদর িম্পটককি  
মরানসিকতরা পজরবতকি ন করটত। 

• আটররা ব্যয়-িরাশ্রয়ী প্রারসম্ভক হস্তটষিপ িহ স্রাস্থ্যটিবরা ব্যয় হ্রাি 
করটত।

ে্যরাে এবং কোেসেে বতকি মরাটন শুধুমরাত্র ইংটরজি ভরাষরায় উপলব্ধ।.

988 ব্যবহরার করটত জক েরাকরা লরাটগ্?
জবনরামূটল্য 988-এ কোযরাগ্রাটযরাগ্ কররা যরাটব।

988-এ কোক কোযরাগ্রাটযরাগ্ করটত পরাটরন?
988 িবরার িন্য এবং এসে একসে 'আত্মহত্যরা'-এর 
লরাইটনর কোেটয় কোবশশ জকছু। 988 নম্বটর কোযরাগ্রাটযরাগ্ 
করুন, যজদ আপজন:

• আত্মঘরাতী 
• মরানসিক স্রাস্থ্য বরা মরাদকদ্রটব্যর ব্যবহরার-িম্পজককি ত িংকটের 

িমু্খ্ীন হওয়রা 
• কোকরাটনরা ধরটনর মরানসিক কটটের িমু্খ্ীন হওয়রা 
• কটটে েরাকরা করাটররা িন্য ডেসতিত। 

988 িব বয়ি, ললঙ্গ, প্টভদ, িরাজত, কোগ্রাত্র, ধমকি, কোযৌন অ্জভমুখ্ীতরা এবং 
আেকি-িরামরাজিক অ্বস্থরার কোলরাটকটদর িন্য। আপজন যজদ একিন অ্জভজ্ 
বরা স্্যরাজনশ ভরাষরাবরাদী হন, তরাহটল 988-এ আপনরার িন্য কোিডিটকটেি 
লরাইন রটয়টছ। 

যখ্ন আজম 988-এ কোযরাগ্রাটযরাগ্ করব তখ্ন 
কী ঘেটব?

988 নম্বটর কোযরাগ্রাটযরাগ্ করটল, আপনরাটক প্েটম 
আপনরার এলরাকরার কোকরাটির উপর জভজতি কটর একসে 
স্থরানীয় লরাইফলরাইন ক্রাইসিি কোিন্রাটর জনটয় যরাওয়রা হটব। 

একিন প্শশসষিত িংকেকরালীন পররামশকিদরাতরা উতির জদটবন এবং 
শুনটবন জকভরাটব আপনরার িমি্যরা আপনরাটক প্ভরাজবত করটছ। তরাররা 
তখ্ন িহরায়তরা প্দরান কটর এবং প্টয়রািটন িম্পদ িহভরাগ্ কটর 
কোনয়। যজদ একসে স্থরানীয় িংকে কোকন্দ্র কলসে জনটত অ্ষিম হয়, 
তরাহটল আপনরাটক স্য়ংসক্য়ভরাটব একসে িরাতীয় ব্যরাকআপ িংকে 
কোকটন্দ্র পরাঠরাটনরা হটব। 988-এর িরাটে িমস্ত কোযরাগ্রাটযরাগ্ কোস্চ্রামুলক। 

988 এবং 911 এর মটধ্য পরােকিক্য জক?
988 িরাতীয় আত্মহত্যরা প্জতটররাধ লরাইফলরাইন কোনেওয়রাককি  
এবং িম্পজককি ত িংকটের উপকরর্গুললটত িহি অ্্যরাটসেি 
িরবররাহ কটর৷ এসে 911 কোেটক জভন্ন , কোযখ্রাটন প্টয়রািটন 

ইমরাটিকি ন্সি কোমডিক্যরাল পরাঠরাটনরার পজরটষবরা, ফরায়রার এবং পুললশটক 
িরাকরা যরায়৷ 988-এর লষি্য হল ক্মবধকিমরান আত্মহত্যরা এবং 
মরানসিক স্রাস্থ্য-িম্পজককি ত িংকে যটনের েরাডহদরা কোমেরাটনরা।

988 িম্পটক 
আরও িরানন:

কি
ু

এই নসের অ্নুবরাটদর 
অ্নুটররাধ কররার িন্য:


