
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

আত্মহত্ো প্রবত্ম্বরাধ বিিম্বে েম্বেত্র্ত্া িাড়াম্বত্ গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  বিবিটাল কোম্বেইর্ 
ঘ াষণা কম্বরর্  

  
আত্মহত্োর বিরুম্বে লড়াইম্বয় ঘেম্বটর অঙ্গীকার পরু্িনেক্ত কম্বরর্,  

বিম্বেষ কম্বর COVID-19 এর েময় অেুরবিত্ ও ঝুুঁ বকপণূন েম্প্রিাম্বয়র ির্ে  
  

ঘেম্বেেরম্বক NYS-এ আত্মহত্ো প্রবত্ম্বরাধ মাে বহম্বেম্বি গভর্নর ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

গভর্নম্বরর ঘ াষণা পড়ুর্ এখাম্বর্  
  

ইম্বমাের্াল োম্বপাটন  ঘহল্পলাইর্: 1-844-863-9314  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা স্টেট জমুে সমেতর্তা বাোমত ও সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক উপলভয 
আত্মহতযা প্রনতমরাধ সংস্থার্ সম্পমকন  অ্বনহত করার জর্য আজ একটি র্তুর্ নিনজটাল প্রোরানভযামর্র 
স্ট াষণা নিময়মের্। গভর্নর স্টসমেম্বরমক আত্মহতযা প্রনতমরাধ মাস এবং 10 স্টসমেম্বরমক নর্উ ইয়মকন  
আত্মহতযা প্রনতমরাধ নিবস নহমসমব স্বীকৃনত প্রিার্ কমর একটি স্ট াষণা জানর কমরর্।  
  
"উপলভয আত্মহতযা প্রনতমরামধর সংস্থার্ সম্পমকন  সমেতর্তা বাোমর্া আত্মহতযার হার স্টমাকামবলা ও 
হ্রাস করার জর্য এবং আরও নর্উ ইয়কন বাসীমক তামির প্রময়াজর্ীয় সাহাযয স্টপমত সহায়তা করার 
জর্য গুরুত্বপূণন -- যা এই মহামারীটির মমধয আরও গুরুত্বপূণন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ 
ইয়কন  স্টেট হাজার হাজার মার্ুষমক আত্মহতযার সতকন তা লক্ষণগুনল শর্াক্ত করমত এবং আমামির 
প্রনতমরামধর প্রমেষ্টামক শনক্তশালী করমত র্তুর্ ও উদ্ভাবর্ী কমনসূনে বাস্তবায়মর্র প্রনশক্ষণ অ্বযাহত 
রাখমব।"  
  
মার্বেক স্বাস্থ্ে অবিম্বের (Office of Mental Health) কবমের্ার িা. অোর্ েুবলভার্ িম্বলর্, 
"প্রনতটি আত্মহতযা একটি স্টবির্ািায়ক  টর্া যা সারা স্টেট জমুে পনরবার, বনু্ধ ও সম্প্রিাময়র 
উপর বযাপক প্রভাব স্টেমল। OMH আমামির আত্মহতযা প্রনতমরাধ প্রমেষ্টা প্রসানরত করমত এবং আশা 
প্রিার্ করমত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ, নবমশষ কমর যারা সবমেময় অ্সুরনক্ষত ও ঝুুঁ নকপণূন তামির স্টক্ষমে। আমরা 
র্তুর্ উদ্ভাবর্ী স্টপ্রাগ্রাম ও সমবনাত্তম অ্র্ুশীলর্ বাস্তবায়র্ করনে যা একটি পার্নকয ততনর করমে। 
আমামির লক্ষয হমে েলপ্রসূ সুস্থ জীবর্যাপমর্র জর্য প্রনতটি নর্উ ইয়কন বাসীর সম্পি ও মার্নসক 
স্বাস্থয স্টসবাগুনলমত তামির অ্যামেস রময়মে তা নর্নিত করা।"  

https://omh.ny.gov/omhweb/news/suicide-prevention-month-2020.pdf#_blank


 

 

  
নর্উ ইয়মকন  এই স্টিমশর মমধয আত্মহতযার হার সবমেময় কম। যাইমহাক, স্টেট প্রনত বের প্রায় 
1,700 নর্উ ইয়কন বাসীমক আত্মহতযার জর্য হারায়। নর্উ ইয়মকন র মার্নসক স্বামস্থযর সুইসাইি 
নপ্রমভর্শর্ স্টসন্টার অ্নেস (Suicide Prevention Center of New York, SPC-NY) স্টেমটর 
প্রনতমরামধর স্টপ্রাগ্রানমংমক প্রসানরত করমত এবং যতটা সম্ভব স্টলামকর কামে স্টপ ুঁোমর্ার জর্য এই 
প্রবণতাগুনল অ্র্ুসরণ কমর।  
  
NY ঘকয়ারে (NY Cares) প্রোরণা  
  
আত্মহতযা প্রনতমরাধ প্রমেষ্টার গুরুত্ব তুমল ধরমত OMH ও SPC-NY, NY স্টকয়ারস প্রোরণা শুরু 
করমে। পাবনলক সানভন স স্ট াষণাগুনল ও স্টসাশযাল নমনিয়া গ্রানেমের একটি নসনরজ আত্মহতযা সম্পমকন  
গুরুত্বপূণন তর্য স্টশয়ার করমব, যার মমধয রময়মে সাহাযয পাওয়ার গুরুত্ব ও সােলয। পাবনলক 
সানভন স স্ট াষণা নর্নিনষ্ট লক্ষযসহ িইুজর্ প্রধার্ স্টরাতামক লক্ষযবস্তু করমব:  
NY ঘকয়ারে টুম্বগিার (NY Cares Together): (https://youtu.be/syPOb6sdcv4)  
  
এই প্রোরণা নর্উ ইয়কন বাসীমির মমর্ কনরময় স্টিয় স্টয আত্মহতযার নেন্তা তামির নেন্তার স্টেময় স্টবনশ 
সাধারণ নকন্তু যারা সংগ্রাম করমে তামির সাহাযয করার জর্য সবাই নকেু পিমক্ষপ নর্মত পামর।  
  
আত্মহত্ো প্রবত্ম্বরাধ েেম্বকন  NY ঘকয়ারে: (https://youtu.be/6jnbcaIwntY)  
  
এই প্রোরানভযার্টি সাহাযয োওয়ার আেরণ স্বাভানবক করমত োয় এবং এই বাস্তবতার নিমক ইনিত 
কমর স্টয 90 শতাংশ পযনন্ত যারা নবষণ্ণতার জর্য সাহাযয পায় তারা ভামলা হময় যায়।  
  
মার্নসক স্বাস্থয িেতর (The Office of Mental Health) নর্উ ইয়কন বাসীমির আত্মহতযার প্রভাব, 
কীভামব  মর বমস আত্মহতযার নর্রাপি পনরমবশ ততনর করমত পামর স্টস সম্পমকন  সতকন তার লক্ষণ 
আরও নশখমত সহায়তা করমত একানধক তর্যমূলক গ্রানেে োলামব। একটি নিনমং নিনজটাল স্টরনিও 
নবজ্ঞাপর্ আত্মহতযার নেন্তার প্রবণতামক হাইলাইট করমব। এোোও একটি NY স্টকয়ারস ওময়বসাইট 
আমে স্টযখামর্ নর্মজর জর্য, অ্র্যমির জর্য, আত্মহতযার স্টেষ্টা ও স্টবুঁমে যাওয়া এবং ক্ষয়ক্ষনত স্টর্মক 
স্টবুঁমে যাওয়া বযনক্তমির সংস্থার্ আমে।  
  
র্তু্র্ ও উদ্ভাির্ী কমনেূেীম্বত্ একির্ িাত্ীয় ঘর্ত্া  
  
নর্উ ইয়মকন র আত্মহতযা প্রনতমরামধ উদ্ভাবমর্র ইনতহাস আমে, যার মমধয রময়মে গভর্নর কুওমমার 
2017 সামলর র্মভম্বর মামস নর্উ ইয়কন  স্টেট সুইসাইি নপ্রমভর্শর্ টাস্ক স্টোসন (New York State 
Suicide Prevention Task Force) প্রনতষ্ঠা। নকভামব উচ্চ ঝুুঁ নকপূণন িমলর স্টসবা করা যায় স্টস 
নবষময় টাস্ক স্টোসন মমর্ামযাগ প্রিার্ কমরমে, যার মমধয রময়মে কৃষ্ণাি ও লযাটির্া তরুণ, LGBTQ 
সম্প্রিাময়র সিসয, প্রবীণ এবং স্টেমটর গ্রামাঞ্চমলর বানসন্দা। টাস্ক স্টোমসনর কামজর েমল এই 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cebdaab4-929b9e00-cebf5381-000babd9fe9f-8a9364d1e574a2b8&q=1&e=a83300cc-f352-43fe-b1c1-4f41ee2d0c18&u=https%3A%2F%2Fwww.preventsuicideny.org%2F#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cebdaab4-929b9e00-cebf5381-000babd9fe9f-8a9364d1e574a2b8&q=1&e=a83300cc-f352-43fe-b1c1-4f41ee2d0c18&u=https%3A%2F%2Fwww.preventsuicideny.org%2F#_blank
https://youtu.be/syPOb6sdcv4#_blank
https://youtu.be/6jnbcaIwntY#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-suicide-prevention-task-force#_blank


 

 

িলগুমলামক সাহাযয করার জর্য র্তুর্ উমিযামগর উন্নয়র্ এবং কৃষ্ণাি ও লযাটির্া তরুণমির সামর্ 
সাংসৃ্কনতক ভামব উপযকু্ত উপাময় স্টযাগামযাগ এবং সমৃ্পক্ত করা হয়।  
  
অ্র্যার্য উমেখমযাগয স্টপ্রাগ্রামমর মমধয রময়মে:  
  

• একটি প্রর্ম পাইলট স্টপ্রাগ্রাম যার র্াম ASSIP, আত্মহতযার সংনক্ষপ্ত হস্তমক্ষপ স্টপ্রাগ্রাম 
(Attempted Suicide Short Intervention Program, ASSIP)। এই প্রনতশ্রুনতবদ্ধ 
হস্তমক্ষপটি সুরক্ষার জর্য একটি পনরকল্পর্া ততনর করমত এবং ভনবষযমতর জর্য 
স্টমাকানবলার িক্ষতা প্রনতষ্ঠায় সহায়তা করমত বযনক্তর নর্জস্ব গল্পটি বযবহার কমর। 
একটি গমবষণায় স্টিখা স্টগমে স্টয ASSIP আমগর প্রমেষ্টায় স্টবুঁমে যাওয়া বযনক্তমির 
র্তুর্ আত্মহতযার প্রমেষ্টা 80 শতাংশ কনমময় নিময়মে।  

• সুইসাইি োটানলটি নরনভউ (Suicide Fatality Review, SFR) অ্র্ুিার্ প্রকল্প 
োরটি কাউনন্ট (এনর, অ্র্র্িাগা, সামোক ও ওময়েমেোর) এ শুরু হময়মে। 
পযনামলাের্া হস্তমক্ষপ সুপানরশ কমর; স্টযমর্- পশু আরয়মকমে প্রনশক্ষণ কমীরা 
গমবষণার পর তুমল ধমরমে স্টয আত্মহতযার পনরকল্পর্া করার সময় মার্ুষ কতবার 
স্টপাষা প্রাণীর কামে আত্মসমপনণ কমর।  

• নর্উ ইয়কন  নজমরা সুইসাইি উমিযামগর প্রোমর একজর্ স্টর্তা এবং মার্নসক স্বাস্থয 
স্টসটিংস, মার্নসক জরুনর স্টপ্রাগ্রাম এবং পিার্ন বযবহার স্টসটিংমস মমিলটি বাস্তবায়র্ 
কমরমে। স্টেট এখর্ এই মমিলমক নেনকৎসা জরুনর নবভাগ এবং প্রার্নমক যত্ন 
অ্র্ুশীলমর্ সম্প্রসানরত করমে। নিনর্কযাল স্টসটিংস, সু্কল, উচ্চনশক্ষা ও কনমউনর্টি 
সংস্থার সামর্ স্টয র্ভামব, আমরা আশা কনর আমামির আধুনর্ক তরুণ-স্টকনেক 
আত্মহতযা প্রনতমরাধ অ্র্ুিার্ পাুঁে বেমরর মমধয 35,000 তরুমণর কামে স্টপ ুঁমে 
যামব।  

  
আত্মহত্ো প্রবত্ম্বরাধ প্রবেিণ  
  
OMH-এর আত্মহতযা প্রনতমরাধ অ্নেমসর (Suicide Prevention Office, SPO) মাধযমম গত িইু 
বেমর 20,000 এরও স্টবনশ নর্উ ইয়কন বাসী আত্মহতযা প্রনতমরাধ প্রনশক্ষণ গ্রহণ কমরমে।  
  
যখর্ COVID-19 নর্উ ইয়মকন  অ্নবরত প্রভাব স্টেলমত র্ামক, তখর্ SPO র্তুর্, গুরুত্বপূণন উপাময় 
সম্প্রিাময়র সামর্ স্টযাগামযাগ কমর বযনক্তমির প্রনশক্ষমণর গুরুত্ব উপলনি কমরনেল:  
  

• স্টলামকরা যখর্ COVID-19 ভময়স আত্ম াতী নেন্তার দ্বারা প্রভানবত হয়নেল তখর্ 
কীভামব প্রনতনিয়া জার্ামত হয় স্টস নবষময় SPO, NYS এর স্বাস্থয নবভামগর 650 
জর্ কন্টযাক্ট স্টেসারমক প্রনশক্ষণ নিময়নেল।  

• 10 স্টসমেম্বর - আন্তজন ানতক আত্মহতযা প্রনতমরাধ নিবস - আত্মহতযা প্রনতমরাধ 
প্রনশক্ষমণর শুরুটিমক মূলযায়র্ কমর যা স্টশষ পযনন্ত 6,000 জরুনর স্টমনিমকল কমীমির 
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জর্য উপলভয করা হমব। এই প্রনশক্ষণ সামমর্র সানরর কমীমির তামির সহকমীমির 
সতকীকরণ নেহ্ন নের্মত এবং তামির প্রময়াজর্ীয় সাহাযয স্টপমত সাহাযয করমব।  

মহামারীর সময় নর্উ ইয়কন বাসীমির সমর্নমর্ স্টেট অ্সাধারণ পিমক্ষপ গ্রহণ কমরমে, যার মমধয 
রময়মে NY প্রমজক্ট স্টহাপ ইমমাশর্াল সামপাটন  স্টহল্পলাইর্ (NY Project Hope Emotional Support 
Helpline) ততনর করা। নবর্ামূমলয, স্টগাপর্ীয় স্টহল্পলাইর্ কলারমির সমসযা স্টমাকানবলার পরামশন স্টিয়, 
তামির সংস্থার্গুনলর সামর্ সংযুক্ত কমর এবং স্বাস্থযমসবা ও অ্র্যার্য ফ্রন্টলাইর্ কমীমির জর্য একটি 
নবমশষ লাইর্ আমে। স্টহল্পলাইর্টি হমলা: 1-844-863-9314.  
  
মহামানরর েূোন্ত পযনাময়, গভর্নর কুওমমা স্টকট স্টেি নর্উ ইয়কন  এবং িাইনসস স্টটেট লাইর্ (Kate 
Spade New York and Crisis Text Line) এর সামর্ একটি অ্ংশীিানরত্ব স্ট াষণা কমরর্ 
ফ্রন্টলাইর্ NY (FRONTLINENY) কীওয়ািন  ততনর করার জর্য, যা COVID-19 দ্বারা প্রভানবত 
প্রর্ম সানরর কমীমির জর্য নর্নিনষ্ট।  
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