
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল আত্ম ত্ো প্রবত্ম্বরাম্বের মাস চলাকালীর্ সম্বচত্র্ত্া িৃদ্ধির জর্ে 

বিদ্ধজটাল কোম্বেইম্বর্র হ াষণা কম্বরর্  

  

PSA এিং অর্োর্ে উম্ব্োগ বর্উ ইয়ম্বকনর আত্ম ত্ো প্রবত্ম্বরাম্বের প্রম্বচষ্টাগুবলম্বক 

েদ্ধিোলী কম্বর হত্াম্বল  

  

গভর্ নম্বরর প্রচার বর্উ ইয়কন রাম্বজে 10 হসম্বেেরম্বক আত্ম ত্ো প্রবত্ম্বরাম্বের ব্িস 

ব সাম্বি হ াষণা কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ সম্পরক্ন সরচত্র্ত্া বৃদ্ধির জর্য এক্টি র্তু্র্ 

থিদ্ধজিাল পাবথলক্ পথররেবার এবং অর্যার্য উর্যাগ হ ােণা ক্রররের্ এবং রাজয জরু়ে উপলব্ধ 

সম্পর্র থবের়ে থর্উ ই়েক্নবাসীর্র পরামর্ ন থ্র়েরের্। গভর্ নর হসরেম্বররক্ আত্ম ত্যা 

প্রথত্ররারধর মাস এবং 10 হসরেম্বররক্ থর্উ ই়েরক্ন আত্ম ত্যা প্রথত্ররারধর থ্বস থ রসরব স্বীকৃ্থত্ 

থ্র়ে এক্টি হ ােণাও জাথর ক্ররর্।  

  

"প্রথত্টি আত্ম ত্যা এক্টি ্ুুঃখজর্ক্  ির্া - থবরর্ে ক্রর ক্ারণ আত্ম ত্যারক্ হরাধ ক্রা যা়ে। 

হযর তু্ আমরা আত্ম ত্যা প্রথত্ররারধর মাসরক্ স্বীকৃ্থত্ থ্দ্ধি, আথম সক্ল থর্উ ই়েক্নবাসীর্র 

সত্ক্ন ক্রার লক্ষণগুথল এবং ক্ীভারব ত্ারা ত্াৎক্ষথণক্ সা ারযযর জর্য থর্রজর্র ক্ারে বা 

অর্যর্র ক্ারে হপ ৌঁোরত্ পাররর্ ত্া জার্রত্ অর্ুররাধ ক্রথে।" গভর্ নর হ াচুল িলুর্। 

"আমার্র উর্যারগর ত্রুণ থর্উ ই়েক্নবাসীর্র উপর এক্টি থর্থ ন্ষ্ট মরর্াথর্রবর্ রর়েরে, ক্ারণ 

আমরা জাথর্ হয এই গত্ বেরটি থবরর্ে ক্রর থর্শু এবং থক্রর্ারর্র জর্য ক্টির্ থেল যার্র 

হক্াথভি-19 (COVID-19) এর ক্াররণ অর্লাইর্ থর্ক্ষা়ে অংর্গ্র ণ ক্ররত্  র়েথেল। হসই জর্য 

আথম থবশ্বাস ক্থর এিা হজার হ্ও়ো খুবই গুরুত্বপূণ ন হয, এক্টি সম্প্র্া়ে এবং এক্টি রাজয 

থ সারব আমার্র সুখ এবং সাফলয থর্দ্ধিত্ ক্ররত্ সা াযয ক্রার জর্য আমার্র সন্তার্ ও 

পথরবারর্র সমি নর্ ক্রা প্রর়োজর্।"  

  

যথ্ও NYহত্ সবরচর়ে ক্ম আত্ম ত্যার  ার রর়েরে ত্বুও আমরা ্ুুঃখজর্ক্ভারব প্রথত্বের 1700 

থর্উ ই়েক্নবাসীর্র আত্ম ত্যার জর্য  ারাই। মার্থসক্ স্বারযযর অথফরসর (Office of Mental 

Health, OMH) থর্উ ই়েরক্নর আত্ম ত্যা প্রথত্ররারধর (হক্ন্দ্র (Suicide Prevention Center of New 

York, SPCNY) ঝুুঁ থক্পূণ ন বযদ্ধির্র থচথিত্ ক্ররত্ এবং ত্ার্র থর্যুি ক্ররত্ এবং ত্ার্র ক্ষথত্র 

পি হিরক্ ্রূর রাখরত্ স া়েত্া ক্রার জর্য আমার্র সম্প্র্ার়ের প্রবণত্াগুথলরক্ সাবধারর্ 

পয নরবক্ষণ ক্রর।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=23f648e6-7c6d7184-23f4b1d3-000babd9069e-351c031d088b6cc9&q=1&e=02f7cbed-51fe-48f6-b0a5-0308cd44ec58&u=https%3A%2F%2Fwww.preventsuicideny.org%2F


  

থিদ্ধজিাল ক্যারম্পইর্টি পুররা হসরেম্বর মাস ধরর চলরব এবং আত্ম ত্যা প্রথত্ররারধ স া়েত্ার 

জর্য বযদ্ধি, পথরবার এবং সম্প্র্ার়ের সংরযারগর মাধযরম ইথত্বাচক্ সামাদ্ধজক্ সম্পক্ন তত্থরর 

গুরুরত্বর উপর হজার হ়্ে।  

  

থিদ্ধজিাল প্রচারাথভযারর্র আররক্টি অংর্ ব়েসবা্ এবং মার্থসক্ স্বারযযর উপর ত্ার প্রভারবর 

উপর মরর্াথর্রবর্ ক্ররব। সংথিষ্ট থবের়ের উপর আররা ত্িয এবং সম্পর্র জর্য ্র্ নক্র্র 

SPCNY ওর়েবরপরজ থর্র়ে যাও়োর জর্য থবজ্ঞাপর্গুথল তত্থর ক্রা  র়েরে।   

  

এো়োও ইউটিউব, হফসবুক্ এবং ইর্স্টাগ্রারমর মাধযরম ক্রাইথসস হিক্সি লাইর্ (Crisis Text Line, 

CTL)-হক্ OMH দ্বারা পুররা মাস জরু়ে প্রচার ক্রা  রি। CTL  ল এক্টি থবর্ামূরলয, হবর্ামী, 

হিক্সি থভথিক্ সমি নরর্র হর্িও়োক্ন যা 24/7 পাও়ো যা়ে। OMH এবং CTL জর্সাধাররণর জর্য 

উপলব্ধ আত্ম ত্যা প্রথত্ররারধর সম্প্ সম্পরক্ন সরচত্র্ত্া বা়োরত্ হবর্ ক্র়েক্টি উর্যারগ 

অংর্ী্ার  র়েরে।  

  

OMH ক্রাইথসস হিক্সি লাইরর্র সরচত্র্ত্া বা়োরত্ও "গি5 চযারলঞ্জ" এর মাধযরম ক্াজ ক্ররে 

থর্উ ই়েক্ন রারজযর সু্করলর হজলাগুথলর জর্য। চযারলরঞ্জ হযাগ্ার্ক্ারী সু্কল হজলাগুরলারক্ 

হসার্যাল থমথি়ো, ইরমইল, হপাস্টার এবং সাইর্ বযব াররর মাধযরম ক্রাইথসস হিক্সি লাইরর্র 

প্রচাররর ্াথ়েত্ব হ্ও়ো  রব। হমরসদ্ধজংর়ের মরধয অন্তভুনি িাক্রব SPCNY দ্বারা তত্থর ক্রা 

এক্টি থভথিও যা বযাখযা ক্রর হয CTL থক্ভারব ক্াজ ক্রর।  

  

"গি5 চযারলঞ্জ"-এ অংর্গ্র ণক্ারী প্রিম 200টি সু্কল পথরপূরক্ ক্রাইথসস হিক্সি লাইরর্র 

প্রচারমূলক্ আইরিমগুথল পারব যা সু্করল হর়্োর ক্রা যারব।  

  

মার্বসক স্বাম্বযের ্প্তম্বরর কবমের্ার িাাঃ অোর্ সুবলভার্ িম্বলর্, "প্রথত্ বের, মাথক্নর্ 

যুিরাষ্ট্র জরু়ে, প্রা়ে 50,000 জর্ বযদ্ধি আত্ম ত্যা ক্রর ত্ার্র জীবর্  ারা়ে। ্ুুঃখজর্ক্ভারব, 

আত্ম ত্যা মাথক্নর্ যুিরারষ্ট্র প্রাপ্তব়েস্কর্র মরধয মৃতু্যর 10ম প্রধার্ ক্ারণ এবং 10 হিরক্ 24 

বের ব়েসী ত্রুণর্র মরধয মৃতু্যর থদ্বত্ী়ে প্রধার্ ক্ারণ। আত্ম ত্যা়ে  ারারর্া প্রথত্টি জীবর্ 

হর্াক্া ত্ বনু্ধ, পথরবাররর স্সয এবং স ক্মীর্র হপেরর্ হের়ে যা়ে। OMH আমার্র 

সম্প্র্ার়ের সারি ক্াজ ক্রর যারত্ মার্ুে আত্ম ত্যার সত্ক্নত্ার থচিগুথল বুঝরত্ এবং থচর্রত্ 

পারর এবং ঝুুঁ থক্পূণ ন বযদ্ধির্র জর্য আর্া ও স া়েত্া প্র্ার্ ক্ররত্ পারর। আপর্ার বা আপর্ার 

পথরথচত্ ক্াররার সা ারযযর প্রর়োজর্  রল অর্ুগ্র  ক্রর হযাগারযাগ ক্রুর্।"  

  

গভর্ নর হ াচুল এবং OMH ক্তৃ্নক্ হ াথেত্ অর্যার্য আত্ম ত্যা প্রথত্ররারধর উর্যারগর মরধয 

রর়েরে:  

  

2021 আত্ম ত্ো প্রবত্ম্বরাম্বের বসম্বোদ্ধজয়াম (Suicide Prevention Symposium)  

থর্উ ই়েরক্নর OMH এর সুইসাইি থপ্ররভর্র্র্ হসন্টার মঙ্গলবার, হসরেম্বর 28 হিরক্ 

বৃ স্পথত্বার, 30 হসরেম্বর পয নন্ত আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ থসরম্পাদ্ধজ়োরমর আর়োজর্ ক্ররব। 

ভাচুন়োল থসরম্পাদ্ধজ়োমটি, যার থর্ররার্াম "এইম ফর দ্ধজররা: সুইসাইি হক়্োর ইজ হ লিরক়্োর" 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6fdf08fe-3044319c-6fddf1cb-000babd9069e-ae59c171771a415b&q=1&e=02f7cbed-51fe-48f6-b0a5-0308cd44ec58&u=https%3A%2F%2Fwww.preventsuicideny.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FGot5-Challenge.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZFOLiGhnnlE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZFOLiGhnnlE&t=2s
https://aim4zerosuicides.vfairs.com/


এগুথল থর্র়ে আরলাচর্ার জর্য হর্তৃ্যার্ী়ে আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ থবরর্েজ্ঞর্র এক্দ্ধিত্ ক্ররব: 

স্বাযযরসবা বযবযা়ে দ্ধজররা সুইসাইি ক্ািারমার প্রভাব এবং গুরুত্ব, ইকু্যইটি এবং 

অন্তভুনদ্ধিমূলক্ত্ার গুরুত্ব, উচ্চ প্রভারবর স্বাযযরসবা ফলাফরলর হক্ র্লসমূ , হসই সারি 

বাস্তবা়েরর্র জর্য অত্যাধুথর্ক্ সরঞ্জামগুথল র্জরর থর্র়ে আসা।  

  

সাইরাবকউম্বজ র্তু্র্ উদ্ভাির্ী আত্ম ত্ো প্রবত্ম্বরাে কম নসূবচ চালু  ম্বি  

গভর্ নর হ াচুল এবং OMH এই র্রত্্ক্ারল সাইরাথক্উরস এক্টি র্তু্র্ আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ 

পাইলি হপ্রাগ্রাম চাল ুক্রার হ ােণা ক্রররের্, যার র্াম ই়ুেি হর্াথমরর্রিি সারপািন টিম (Youth 

Nominated Support Team, YST)। YST র্তু্র্ গরবেণারক্ বযব ার ক্রর যা থর্র ন্র্ ক্রর হয 

আত্ম ত্যা প্রবর্ থক্রর্ার-থক্রর্ারীর্র আরর্পারর্ থবশ্বস্ত প্রাপ্তব়েস্কর্র এক্টি বৃি তত্থর ক্রা 

 রল, ত্া ্ুব নল সমর়ে ত্ার্র স া়েত্া ক্ররত্ স া়েত্া ক্রর। এটি ্ী নরম়ো্ী প্রভাব হফলরত্ 

পারর যা ত্ার্র আত্ম ত্যার ঝুুঁ থক্ ক্মা়ে।  

  

এই র্ররত্র শুরুরত্, সাইরাথক্উরজর ্ুটি  াসপাত্াল, OMH এর  াথচংস সাইথক়্োটিক্ হসন্টার 

(Hutchings Psychiatric Center) এবং আপরস্টি হমথিরক্ল ইউথর্ভাথস নটির (Upstate Medical 

University) ইর্রপরর্ন্ট টিম, যারা সংক্রি িাক্া থক্রর্ার-থক্রর্ারীর্র পথরচয না ক্রর ত্ারা YST-র 

জর্য আত্ম াত্ী থক্রর্ার-থক্রর্ারীর্র হরফার ক্ররত্ সক্ষম  রব। প্ররত্যক্ থক্রর্ার-থক্রর্ারীর 

স া়েক্ ্রল মরর্ার্ীত্ 3-4 জর্ প্রাপ্তব়েস্কর্র জর্য এক্টি প্রািথমক্ ওথরর়েরন্টর্র্ হসর্র্ 

থিসচারজনর পূরব ন পথরচাথলত্  ়ে। এক্জর্ YST প্রথর্থক্ষত্ সমাজক্মী ত্ারপর থক্রর্ার-

থক্রর্ারীর্র 3 মারসর জর্য থক্ভারব সারপািন ক্ররবর্ হস থবের়ে সাপ্তাথ ক্ হক্াথচং ক্ল প্র্ার্ 

ক্রর। YST-র প্রভারবর মূলযা়ের্ ক্রা এক্টি ক্রিার গরবেণা়ে হ্খা হগরে হয ইন্টাররভর্র্র্ 

গ্র ণক্ারী ক্ম থক্রর্ার-থক্রর্ারীর গ়ে 12 বের ধরর অধয়ের্ অংর্গ্র ণক্ারীর্র অর্ুসরণ 

ক্রার পর ওভাররিাজ এবং আত্ম ত্যার ক্াররণ মারা যা়ে।  

  

SPCNY YST হিরভলপার এবং এক্টি প্রযুদ্ধি সংযার সারি অংর্ী্াথরত্ব ক্ররে যা এক্টি 

হফিাররল যুব আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ অর্ু্ারর্র অংর্ থ সারব প্রমাণ-থভথিক্ ইন্টাররভর্র্র্ প্র্ার্ 

ক্রা়ে থবরর্েজ্ঞ।  

  

েদ্ধির উৎম্বসর জর্ে OMH ত্ বিল বিপন্ন ত্রুণ-ত্রুণীম্ব্র সা ায্ে কম্বর  

OMH সম্প্রথত্ রাজয জরু়ে  াই সু্কলগুথলরত্ এবং ত্রুণ-ত্রুণীর্র সংগির্গুথলরত্ জাত্ী়েভারব 

স্বীকৃ্ত্ আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ ক্ম নসূচী "হসারস নস অফ হরংি" বাস্তবা়েরর্র জর্য 700,000 মাথক্নর্ 

িলারররও হবথর্ ত্ থবল উপলব্ধ িাক্ার ক্িা হ ােণা ক্রররে। "হসারস নস অফ হরংি"  ল এক্টি 

সাব নজর্ীর্ সু্কল-থভথিক্ আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ ক্ম নসূচী যা োির্র এক্টি তবথচিম়ে হগাষ্ঠীরক্ 

সমব়েসী হর্ত্া থ সারব প্রথর্ক্ষণ হ়্ে এবং ত্ার্র সু্করল এবং সম্প্র্ার়ের থবশ্বস্ত প্রাপ্তব়েস্ক 

উপর্ষ্টার্র সারি সংযুি ক্রর। সত্ীি ন হর্ত্ারা সরাসথর বযদ্ধিগত্ হযাগারযাগ এবং উপযাপর্ার 

মাধযরম আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ ক্ায নক্রম পথরচালর্া ক্রর যা স্বাযযক্র হমাক্াথবলার থর়্েম এবং যুব-

প্রাপ্তব়েস্কর্র সংরযাগগুথলরক্ উৎসাথ ত্ ক্রর, যার মরধয থবপন্ন হবাধ ক্রা এবং আত্ম ত্যার 

উরদ্বরগর জর্য সা াযয চাও়ো আরে।  

  



ত্রুণর্র মরধয থযথত্যাপক্ত্া এবং আত্ম ত্যা হরারধ OMH এর বৃ ির প্ররচষ্টা়ে "হসারস নস অফ 

হরংি" এক্টি গুরুত্বপূণ ন উপা্ার্। ত্ থবল সু্করলর হগ্রি 9-12 ত্রুণ-ত্রুণীর্র ক্ারে "হসারস নস 

অফ হরংি" ক্ম নসূথচ হপ ৌঁরে থ্রত্ সা াযয ক্ররব অিবা অর্যার্য যুব-সংক্রান্ত পথররবরর্।  

  

র্তু্র্ এিং উদ্ভাির্ী কম নসূবচম্বত্ একজর্ জাত্ীয় হর্ত্া  

থর্উ ই়েরক্নর আত্ম ত্যা প্রথত্ররারধর হক্ষরি র্তু্র্রত্বর ইথত্ াস আরে, যার মরধয র্রভম্বর 2017 

সারল থর্উই়েক্ন হস্টি সুইসাইি থপ্ররভর্র্র্ িাস্ক হফাস ন (New York State Suicide Prevention 

Task Force, SPTF) প্রথত্ষ্ঠাও রর়েরে। এই িাস্করফাস নটি থক্ভারব উচ্চ ঝুুঁ থক্পূণ ন হগাষ্ঠীগুথলরক্ 

সরব নািমভারব পথররেবা প্র্ার্ ক্রা হযরত্ পারর ত্ার উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূত্ ক্রর, যার মরধয 

আরের্ কৃ্ষ্ণাঙ্গ এবং লাথত্র্া ত্রুণ-ত্রুণী, হলসথব়োর্ হগ বাইরসক্্সু়োল িান্সরজন্ডার কু্ই়োর 

(LGBTQ) সম্প্র্ার়ের স্সয, হসই সারি রারজযর গ্রামীণ অঞ্চরলর যুি-প্রবীণ এবং বাথসন্দারা। 

SPTF এর ক্াজ এই হগাষ্ঠীগুথলরক্ সা াযয ক্রার জর্য এবং সাংসৃ্কথত্ক্ভারব সক্ষম পিথত্রত্ 

সক্ল যুবক্র্র সারি থবজথ়েত্ র্তু্র্ উর্যারগর থবক্ারর্র থ্রক্ পথরচাথলত্ ক্রর।  

  

অর্যার্য উরেখরযাগয হপ্রাগ্রামগুথলর মরধয রর়েরে:  

• হ্রর্র এক্টি প্রিম পাইলি হপ্রাগ্রাম, যার র্াম আত্ম ত্যার প্ররচষ্টা সংথক্ষপ্ত  স্তরক্ষপ 

হপ্রাগ্রাম (Attempted Suicide Short Intervention Program, ASSIP)। এই আর্াবযঞ্জক্ 

ইন্টাররভর্র্র্ বযদ্ধির থর্রজর ক্াথ র্ী বযব ার ক্রর থর্রাপিার জর্য এক্টি পথরক্ল্পর্া 

তত্থর ক্রার জর্য এবং ভথবেযরত্র জর্য হমাক্াথবলার ্ক্ষত্া প্রথত্ষ্ঠা়ে সা াযয ক্রার 

জর্য। এক্টি গরবেণা়ে হ্খা হগরে হয ASSIP আরগর প্ররচষ্টা-রিরক্-রবুঁরচ-যাও়ো 

বযদ্ধির্র মরধয আত্ম ত্যার র্তু্র্ প্ররচষ্টা 80% হ্রাস ক্রররে। মাথক্নর্ যুিরারষ্ট্র ASSIP এর 

প্রিম মূলযা়ের্ হরারচস্টার এবং সাইরাথক্উজ, NY এর সাইিগুথলর সারি শুরু  র়েথেল।  

• থর্উ ই়েক্ন হ লি ফাউরন্ডর্র্ (New York Health Foundation) এবং OMH দ্বারা স্পর্সর 

ক্রা সুইসাইি ফযািাথলটি থরথভউ (Suicide Fatality Review, SFR) অর্ু্ার্ প্রক্ল্পটি চারটি 

ক্াউথন্টরত্ (এথর, ওর্র্িাগা, সারফালক্ এবং ওর়েস্টরচস্টার) ক্ায নক্র এবং হসটি চূ়োন্ত 

পয নার়ে প্ররবর্ ক্ররে। এই বেররর হর্রে হসই ক্াউথন্টগুথলরত্ 400-টিরও হবথর্ আত্ম ত্যা 

সংক্রান্ত মৃতু্যর পয নারলাচর্া হিরক্ সংগৃ ীত্ ত্িয থবরিেণ ক্রা  রব। অর্য এক্টি রারজয 

প্রর়োগ ক্রা এক্ই পিথত্র ক্াররণ হবর্ ক্র়েক্টি ইন্টাররভর্র্রর্র সুপাথরর্ ক্রা 

 র়েথেল, হযমর্ পশুর আশ্র়েরক্রন্দ্রর ক্মীর্র প্রথর্ক্ষণ হ্ও়ো, গরবেণার পর যখর্ 

র্জরর আরস হয মার্ুে আত্ম ত্যার পথরক্ল্পর্া ক্রার সম়ে ক্ত্  র্  র্ হপাো প্রাণীর্র 

আশ্রর়ে থ্র়ে আরস।  

•  দ্ধজররা সুইসাইি মরিল প্রচাররর হক্ষরি থর্উ ই়েক্ন এক্টি হর্তৃ্রত্বর যারর্ আরে, এটি এক্টি 

স্বাযয এবং আচরণগত্ স্বাযযরসবা বযবযা়ে আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধরক্ সং ত্ ক্রার এক্টি 

পিথত্। মার্থসক্ স্বারযযর পথররবর্, সাইথক়্োটিক্ জরুরীক্ালীর্ হপ্রাগ্রাম এবং প্াি ন 

বযব াররর পথররবর্ হিরক্ শুরু ক্রর, রাজয এখর্ এই মরিলটিরক্ হমথিরক্ল এমারজনদ্ধন্স 

থিপািনরমন্ট এবং প্রাইমাথর হক়্োর প্রযাক্টিরস প্রসাথরত্ ক্ররে। শুধু থচথক্ৎসাগত্ পথররবরর্ 

র়্ে, সু্কল, উচ্চথর্ক্ষা এবং সাম্প্র্াথ়েক্ সংযার সারিও অংর্ী্াথররত্বর মাধযরম আমরা আর্া 

ক্থর আমার্র যুবরক্দ্ধন্দ্রক্ আত্ম ত্যা প্রথত্ররাধ অর্ু্ার্ পাুঁচ বেরর 35,000 ত্রুণ-

ত্রুণীর্র ক্ারে হপ ৌঁোরত্ পাররব।  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5fdfe3c9-0044daab-5fdd1afc-000babd9069e-0b4891b2ce1fdb61&q=1&e=02f7cbed-51fe-48f6-b0a5-0308cd44ec58&u=https%3A%2F%2Fwww.preventsuicideny.org%2Fproviders-health-care-systems%2F
https://apps.cio.ny.gov/apps/mediaContact/public/view.cfm?parm=D873C443-D3F4-29A2-824B88C919A8E693&backButton


আত্ম ত্ো প্রবত্ম্বরাম্বের প্রবেক্ষণ  

2019 সাল হিরক্, 84,000এরও হবথর্ আত্ম ত্যা-থর্থ ন্ষ্ট প্রথর্ক্ষরণর অি না়ের্ ক্রররে মার্থসক্ 

স্বাযয ্প্তর এবং সম্প্র্ার়ের স্সযর্র ক্ারে, স্বাযয পথরচয নাক্ারীর্র ক্ারে, সু্করলর ক্ম নচারীর্র 

ক্ারে, এবং োির্র ক্ারে ত্া প্র্ার্ ক্রররে রাজয জরু়ে।  
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