
সাহায্য দরকার?
NY প্রজেক্ট হহাপ ইজ�াশনাল সাজপার্ট লাইন  
(NY Project Hope Emotional Support Line): 1-844-863-9314
ক্াইসসস হরক্সর লাইন (Crisis Text Line): Text GOT5 to 741741
ন্যাশনাল সুইসাইড সপ্রজেন্সন লাইফলাইন: 1-800-273-TALK (8255)
হরেের লাইফলাইন: 1-866-488-7686 or Trevor টেক্সে:  678678-এ START লিখে টেক্সে করুন
OMH’s গ্াহক পসরজেবা: 1-800-597-8481

আপসন সক োজনন?

1,700 New Yorkর প্রসি বছর আত্মহি্যা কজরন।

10� �ুখ্য 
কারণ

�াসক্ট ন 
যুক্তরাজ্রে �ৃি্্যর

10 হেজক 34 বছর  
বয়সী �ানুজের �ৃি্্যর।

1/2 েজনর ক� প্রাপ্তবয়স্করা যাজদর �ানসসক স�স্যা আজছ 
এবং 1/4 েজনর ক� সশশু এবং সকজশার হসই সিসকৎসা পায় 

যা িাজদরজক োজলা হবাধ করজি সহায়িা কজর।

প্রাপ্তবয়স্ক বরাচ্রা ও 
লকখ�রার

আপসন সক োজনন?

ডিপ্রেশন থাকা 80% থথপ্ক 90% মানুষ ডিডকৎসায়  
ভাপ্�াভাপ্ে সাড়া থেয়। রোয় সমস্ত থ�াগী ডনপ্েপ্ে�  

উপসগ্গ থথপ্ক ডকছু অে্াহডি পায়।

যডে আপডন মানডসক সমস্ায় থভাপ্গন, আপনা� আশাডবিি হওয়া� েহু কা�ণ আপ্ছ।

সিসকৎসা খুেই সফ� হপ্ি পাপ্�। বনু্জদর সহায়িা খুেই কায্গক�ী হপ্ি পাপ্�।

মানডসক স্াস্্ পুনরুদ্াপ্�� ে্াপাপ্� আ�ও িপ্থ্� েন্ থেখুন https://www.mhanational.org/recovery-support

পদজষেপ সনন

আপনার গল্প োগ কজর সনন। থেশী�ভাগ মানষু িাপ্ে� েীেপ্ন� 
থকান একটি সমপ্য় িাপ্ে� মানডসক স্াস্্ ডনপ্য় ভুপ্গপ্ছ। আপনা� 
ডনপ্ে� গপ্পে� ে্াপাপ্� থখা�াখডু� কথা ে�া অন্প্ে�প্ক কম 
একা থোধ ক�প্ি সাহায্ ক�প্ে।

স্পরলাইজর রজয়জছ: �ানসসক স্াস্্য
ওহজ�র স্পরলাইর সসসরজে সবসেন্ন New Yorkর বাসসন্াজদর হয স�স্ত স�স্যার �ুজখা�ুসখ হজি হয় হসটি উজলেখ করা আজছ।

আ�রা �ানসসক স্াজস্্যর সজগে সম্পসক্ট ি অনন্য স�স্যাগুসল সিসনিি কসর এবং আপনাক আরও হশখার েন্য আ�ন্ত্রণ োনাই।

প্রসি বছর New Yorkর 5 েজনর �জধ্য অন্তি 1 েন 
প্রাপ্তবয়স্ক �ানুে �ানসসক স্াজস্্যর স�স্যায় হোজগন।

2য় �ুখ্য 
কারণ

NAMI, CDC, APA এবং U.S Department of Health and Human Services থেকে পাওয়া তে্য

�ানসসক স্াজস্্যর ব্যাপাজর কো বলা হক স্াোসবক কজর 
ি্লুন। অন্প্ে� খে� ডনন এেং িা�া থকমন থোধ ক�প্ছ িা 
স�াসড� ডেজ্াসা করুন। যডে িা�া ডনপ্েপ্ে� সমস্া� কথা 
আপনাপ্ক োনান িাপ্ে�প্ক ধন্োে ডেন। িাপ্ে� সমাধান ক�প্ি 
অথো িাপ্ে� উপ্বেগ উডড়প্য় ডেপ্ি থিষ্া ক�প্েন না; ে�ং িাপ্ে� 
অনভূুডিপ্ক সম্ান োনান এেং িাপ্ে�প্ক থোঝান আপডন শুনপ্ছন।

কাজের োয়গায়

আপনা� সংস্া ডক সমস্ায় থভাগা মানুষপ্ে� কথা ে�া� েন্ সুপ্যাগ কপ্� থেয়? একটি থেনাডম সমীক্া ডেপ্েিনা করুন অথো অন্ান্ 
উপাপ্য় োনুন আপনা� কমমী�া ডকভাপ্ে সহায়িা থপপ্ি িাইপ্েন।

ডকভাপ্ে আপনা� থকাম্াডন িা� কমমীপ্ে� ডনপ্ে� মানডসক স্াপ্স্্� যত্ন থনওয়া� েন্ সময় থনওয়া� ে্াপাপ্� নমনীয় হপ্ি পাপ্�?

স�স্ত স�জয় �ানসসক স্াজস্্যর উৎসগুসলজক উপলব্ধ রাখুন, কাপ্�া সমসা হপ্� িপ্ে সাহায্ ক�া� েন্ অপ্পক্া ক�া� িাইপ্ি। 
আপনা� সাপ্াডহক অথো মাডসক খেপ্�� েুপ্�টিপ্ন মানডসক স্াপ্স্্� একটি অংশ থযাগ ক�া� কথা ডেপ্েিনা করুন।

https://www.mhanational.org/recovery-support

