আত্মহত্যা - েশত্ে সারর্
দমা াশবিা

ো

এই ফ্যাক্টশিটটট দেখায় দে েখন দ ানও শিয়জন আত্মহত্যা রে মাো োয় ত্খন ী
সমর্নথ পাওয়া োয়। এটট ঘটরত্ পারে এমন ত্েন্ত এবং আত্মহত্যাে দ্বাো দিা াহত্
াউর
ীভারব সমর্নথ
ো োয় দস সম্পর ও
থ ত্র্য সেবোহ রে। এই ত্র্যটট
আত্মহত্যাে দ্বাো িভাশবত্ দে দ ানও বযক্তিে জনয।
এই ফ্যাক্টশিরট েরয়রে:
•
•

েে ােী ত্র্য সেবোহ রে এমন ওরয়বসাইটগুশিে শিঙ্কগুশি এবং
শেশর্ঙ্ক দমন্টাি ইিরনস দ্বাো উত্্পাশেত্ অনযানয ফ্যাক্টশিটরত্ সাইনরপাস্ট।

এই ওরয়বসাইটগুশি এবং অনযানয ফ্যাক্টশিট ইংরেক্তজ ভাষায় েরয়রে। েশে আপনাে
দসগুশি পডাে জনয সাহারেযে িরয়াজন হয়, ত্রব আপশন দ ানও শবশ্বস্ত বযক্তির
আপনাে জনয দসগুশি অনুবাে েরত্ বিরত্ পারেন।

• আত্মহত্যাে জনয াউর হাোরনা অিশত্রোধ্য ি এবং েুুঃরখে
ো ঘরটরে ত্া দমা ারবিা ো আপনাে পরে টিন হরত্ পারে।
• আপশন মানুষ এবং শবরিষজ্ঞ সংস্থাে

াে দর্র

ােণ হরত্ পারে।

সমর্নথ দপরত্ পারেন।

• েখন দ উ মাো োয়, ত্খন ত্াো ত্ারেে অরর্েথ মরত্া সমাধ্ান োে জনয বযবহাশে
ক্তজশনসগুশি দফ্রি দেরখ দেরত্ পারে। এটট োে জনয আপনাে সাহারেযে িরয়াজন
হরত্ পারে এবং এমন সংস্থা েরয়রে োো আপনার সমর্নথ
েরত্ পারে।
• েশে সরেহ ো হয় দে দ উ ত্াে শনরজে জীবন শনরয়রে, ত্রব এ টট অনুসন্ধান
হরব। আেও শ েু ত্েন্ত হরত্ পারে।
• আপশন অনুভব েরত্ পারেন দে মানশস স্বাস্থয পশেরষবাগুশি আপনাে শিয়জনর
মৃত্ুযে আরে পোপ্ত
থ সহায়ত্া দেয়শন। আপশন এ টট অশভরোে েরত্ পারেন বা
শিশন াি অবরহিাে োশবে জনয এ টট মামিা হরত্ পারে।
• আপশন র্া শুরন বা বযবহাশে
পারেন শেশন দ ানও শিয়জনর

সহায়ত্া িোন রে এমন াউর
আত্মহত্যাে জনয হাশেরয়রেন।

সমর্নথ

এই ফ্যাক্টশিটটট কভার করর:
1. আমাে শিয়জরনে আত্মহত্যা
2. আশম

ীভারব মানশস

3. আশম

ীভারব বযবহাশে

4. ত্ারেে মৃত্ুয শনরয় শ

ীভারব আমার

সমর্নথ এবং

িভাশবত্

েরত্ পারে?

র্া বিাে দর্োশপ দপরত্ পাশে?

সমর্নথ দপরত্ পাশে?

দ ারনা অনুসন্ধান বা অনয দ ারনা ত্েন্ত হরব?

5. আশম ীভারব এমন াউর সাহােয
আত্মহত্যাে ােরণ হাশেরয়রেন?
6. শেশর্ঙ্ক দমন্টাি ইিরনস

েরত্ পাশে শেশন দ ারনা শিয়জনর

ী ধ্েরনে সহায়ত্া িোন

রে?

েরত্

ী

1. আমার শিয়জরের আত্মহত্যা কীভারে আমারক িভাশেত্ কররত্ পারর?
আপশন োর ভািবারসন ত্ার হাোরনা সবসময়ই টিন। ত্রব আত্মহত্যাে জনয
াউর হাোরনা অশত্শেি মানশস সমসযা শনরয় আসরত্ পারে।
আশম কী ভােশি?
এটা আপনাে বযক্তিেত্ শবষয় হরব। শিয়জন আত্মহত্যা রে মাো োওয়াে পে
িরত্যর েই আিাো আিাো শিন্তা র্া রব। ত্রব আপনাে শনম্নশিশখত্ শ েু শিন্তাভাবনা
র্া রত্ পারে:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

আশম ত্ারেে সমর্নথ
োে জনয েরর্ষ্ট দিষ্টা শেশন
আশম দত্া পশেশস্থশত্র আেও খাোপ রে ত্ু রিশে
আশম দত্া ত্ারেে র্ামারত্ পােত্াম
আমাে দত্া ত্ারেে এ া দেরড দেওয়া উশিত্ হয়শন
আশম দত্া বুঝরত্ পাশেশন দে ত্াো ত্টা খাোপ দবাধ্ েরে
ত্াো ীভারব আমার দেরড িরি োওয়াে সাহস রে
আশম দত্া বুঝরত্ পােশে না দ ন ত্াো এটা রেরে
দ ন ত্াো আমাে সারর্ র্া বরিশন?
আশম ত্ারেে সাহােয োে জনয আেও দবশি শ েু েরত্ পােত্াম

এই শিন্তাগুরিা খুবই সাধ্ােণ।
আশম ককমে অেুভে কররত্ পাশর?
স্বাভাশব অনুভূশত্ বরি শ েু দনই। েুুঃখ এ টট বযক্তিেত্ অশভজ্ঞত্া। সাধ্ােণ
অনুভূশত্গুশি হি:1
•
•
•
•
•
•

ি এবং অসাডত্া,
িিন্ড েুুঃখ,
িাশন্ত বা গ্নাশন,
দরাধ্, এটট দসই বযক্তিে িশত্ হরত্ পারে শেশন মাো দেরেন, ঈশ্বে, বা ত্ারেে
অসুস্থত্া বা অনযানয ক্তজশনস বা মানুরষে িশত্ হরত্ পারে,
অপোধ্রবাধ্, সম্ভবত্ আপশন ীভারব অনুভব রেন, বা এমন শ েু ো আপশন
রেরেন বা রেনশন ত্া সম্পর ,থ এবং
এ া ীরেে ত্ীব্র অনুভূশত্।

এই অনুভূশত্গুশি াটটরয় ওিাে বা সমরয়ে সারর্ সারর্ দমা াশবিা ো আেও সহজ
হওয়াে সম্ভাবনা েরয়রে। ো ঘরটরে ত্া দমা ারবিা োে জনয শনরজর সময় শেন।
মানশস সমর্নথ আপনার আপনাে আরবেগুশি দ্রুত্ দমা ারবিা েরত্ সহায়ত্া
েরত্ পারে। আেও ত্রর্যে জনয এই ফ্যাক্টশিরটে শবভাে 2 দেখুন।
আশম কখে সমর্েথ পাওয়ার কর্া ভােরত্ পাশর?2
দ ানও শিয়জন আত্মহত্যা রে মাো দেরি েুুঃখ অনুভব ো স্বাভাশব । আপশন
দেভারব অনুভব রেন ত্া েশে আপনাে জীবনর িভাশবত্ রে ত্রব এমন শ েু ক্তজশনস
েরয়রে ো আপশন দিষ্টা েরত্ পারেন ো সাহােয েরত্ পারে।
আপশন সমর্নথ পাওয়াে শবষরয় শিন্তা
•

আপশন অনুভব
বা

েরত্ পারেন েশে:

রেন দে আপনাে িেণগুশি খুব দবশি সময় ধ্রে স্থায়ী হরয়রে,
2

•

ত্াো আপনাে জীবরন এ টট বড িভাব দফ্িরে।

আপনাে জীবরন এ টট বড িভাব হরত্ পারে:
•
•
•
•
•
•

এশেরয় দেরত্ না পাো,
আপশন সাধ্ােণত্ ো রেন ত্া েরত্ সেম না হওয়া, দেমন
শ েু ো ো আপশন সাধ্ােণত্ উপরভাে রেন,
স্ব-অবরহিা, দেমন দধ্ায়া বা না খাওয়া,
মানুরষে সারর্ আপনাে সম্পর ে
থ উপে িভাব,
াজ বা পডারিানাে িশত্ আগ্রহ হাোরনা, এবং
আপনাে স্বপ্নগুরিাে িশত্ উরেযাম হাশেরয় দফ্িা।

াজ

ো বা এমন

সমর্নথ সম্পর থ আেও ত্রর্যে জনয এই ফ্যাক্টশিরটে শবভাে 2 দেখুন।
আপশন NHS দর্র 'দিা বা েশত্ে পরে েুুঃখ' সম্পর থ এখারন আেও পডরত্ পারেন:
www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-andsymptoms/grief-bereavement-loss
আমার সাাংস্কৃশত্ক পটভূ শম কীভারে আত্মহত্যার মাধ্যরম আমার কিারকর
অশভজ্ঞত্ারক িভাশেত্ কররত্ পারর?3
আপশন ারিা, এিীয়, বা সংখযািঘু জাশত্েত্ (BAME) সম্প্রোয় বা েুিোরজযে বাইরেে
দ ানও জাত্ীয়ত্া দর্র হরত্ পারেন। আত্মহত্যাে জনয াউর হাোরনা আপনাে পরে
শবভ্রাশন্ত ে এবং জটটি হরত্ পারে, ােণ এটট আপনাে শনরজে ধ্ম বা
থ শবশ্বারসে সারর্
সাংঘশষ থ হরত্ পারে।
আপনাে সম্প্রোরয়ে মরধ্য মানশস স্বাস্থয এবং আত্মহত্যা শনরয় গ্লাশন র্া রত্ পারে। এটট
আপনাে েশত্ে শবষরয় দখািাখুশিভারব দপ ৌঁোরনা এবং সাহােয িাইরত্ আেও টিন রে
ত্ু িরত্ পারে।
গ্লাশনে ফ্রি আপনাে িজ্জা, ভয়, িত্যাখযান এবং শবক্তিন্নত্াে অনুভূশত্ বাডরত্ পারে।
এে ফ্রি আপশন অনযর বিরত্ সেম দবাধ্ েরত্ পােরবন না দে আপনাে েশত্
আত্মহত্যাে ােরণ হরয়শেি। এটট আপনার আপনাে পাশেবাশে দনটওয়ার ে
থ শভত্রে
বা বাইরে আপনাে েশত্ সম্পর থ র্া বিরত্ বাধ্া শেরত্ পারে।
আপনাে এ টট বশধ্ত্থ পাশেবাশে
•
•

সহায়ত্া দনটওয়ার ে
থ ও অভাব হরত্ পারে

ােণ:

আপশন ির্ম বা শদ্বত্ীয় িজরেে পশেবাে, বা
আপনাে পশেবাে অনয দেরি আরে।

জাশত্েত্ ববষময এবং জাশত্েত্ সশহংসত্া দ ন BAME সম্প্রোরয়ে দিার ো ত্ারেে
শনজস্ব জীবন দনয় ত্াে জনয অবোন োখরত্ পারে। এটট আপনাে দিা এবং েুুঃখর
পশেিািনা ো আেও টিন রে ত্ু িরত্ পারে।
ভাষাে বাধ্াে ােরণ আপনাে সমর্নথ পশেরষবাগুশি অযারেস ো টিন হরত্ পারে।
এোডাও, পশেরষবাগুশি দর্র দবাঝাে এ টট অনুভূত্ বা ি ৃ ত্ অভাব র্া রত্ পারে:
•
•
•

আপনাে সাংস্কৃশত্ পটভূ শম,
ীভারব আপশন অরন্তযটষ্টক্তরয়াে বযবস্থা সহ এ জন শিয়জরনে মৃত্ুযরত্ দিা
ি াি রেন এবং
আপনাে েশত্ সম্পর থ আপশন দ মন দবাধ্ রেন।
3

আপনাে েশত্ সম্পর থ দখািাখুশিভারব র্া বিরত্ সেম হওয়াে জনয আপনাে জনয
সটি সহায়ত্া সন্ধান ো অত্যন্ত গুরুেপূণ এবং
থ
িরত্যর ে জনয ত্া আিাো হরব।
শ েু দিা ত্ারেে শনজস্ব সম্প্রোরয়ে মরধ্য দর্র সমর্নথ অযারেস েরত্ িাইরব।
অনযো শবরিষজ্ঞ সহায়ত্া পশেরষবাগুশি অযারেস েরত্ িাইরব এবং দ উ দ উ উভয়ই
অযারেস েরত্ িাইরব।
আপশন www.rethink.org ‘ব্ল্যাক, এশিয়াে, ো মাইরোশরটট এর্শেক (BAME)
মােশসক স্বাস্থ্য’ সম্পর থ আেও ত্র্য দপরত্ পারেন। বা 0121 522 7007 এ আমারেে
সাধ্ােণ অনুসন্ধান েির
ি রুন এবং আপনার আমারেে ফ্যাক্টশিরটে এ টট
অনুশিশপ পািারত্ বিুন।
টপ
2. আশম কীভারে মােশসক সমর্েথ এোং কর্া েলার কর্রাশপ কপরত্ পাশর?
আশম ককার্ায় মােশসক সমর্েথ কপরত্ পাশর?
আপশন ীভারব অনুভব েরেন দস সম্পর থ আপশন মানুরষে সারর্ র্া বিরত্ পারেন
এবং এটট অরন দিার ে জনয দিা িক্তরয়াে এ টট গুরুেপূণ পেরেপ।
থ
আপশন েখন
িস্তুত্ দবাধ্ রেন ত্খন আপশন এই পেরেপটট শনরত্ পারেন।
আপশন এরেে দর্র
•
•
•
•
•
•

মানশস

সমর্নথ দপরত্ পারেন:

আত্মীয় ও বন্ধু,
উপাসনাে স্থান এবং দসখারন আপনাে সম্প্রোরয়ে দনটওয়া ,থ
োত্বয সংস্থা, মানশস সমর্নথ িাইন এবং সমর্নথ গ্রুপ সহ,
শমউশনটট দনটওয়া থ এবং সামাক্তজ বৃত্ত,
শবরিষজ্ঞ BAME সহায়ত্া দসবা, এবং
শবরিষজ্ঞ আত্মহত্যা দিা সমর্নথ দসবা।

মানশস সমর্নথ িাইনগুশি াউরেশিং পশেরষবাগুশিে মরত্া নয়। এগুশি খনওখনও 'শ্রবণ পশেরষবা' বিা হয় এবং ত্াো েে এবং িশিশেত্ দশ্রাত্ারেে দ্বাো
পশেিাশিত্ হয়।
আপশন েশে র্া বিাে জনয এ টট দোপনীয় এবং অ-শবিােমূি
ত্রব ত্াো আপনার সমর্নথ
েরত্ পারে। শবরিষ রে েশে:
•
•

শনোপে স্থান িান

আপশন অনযরেে সারর্ র্া বিরত্ অসুশবধ্া দবাধ্ েরেন োো েশত্ে
অশভজ্ঞত্া অজথন রেরেন, বা
আপশন এমন অনুভূশত্ অনুভব েরেন ো আপশন মরন রেন দে অনয
দিার ো এে সারর্ এ মত্ নাও হরত্ পারে।

মানশস সমর্নথ িাইন এবং আপনার সমর্নথ
েরত্ পারে এমন অনযানয সংস্থাে
শবিরেে জনয এই ফ্যাক্টশিরটে েে ােী দোোরোে শবভােটট দেখুন।
আপশন www.rethink.org ‘ব্ল্যাক, এশিয়াে, ো মাইরোশরটট এর্শেক (BAME)
মােশসক স্বাস্থ্য’ সম্পর থ আেও ত্র্য দপরত্ পারেন। বা 0121 522 7007 এ আমারেে
সাধ্ােণ অনুসন্ধান েির
ি রুন এবং আপনার আমারেে ফ্যাক্টশিরটে এ টট
অনুশিশপ পািারত্ বিুন।
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আশম কীভারে কর্া েলার কর্রাশপ কপরত্ পাশর?
আপশন এে মাধ্যরম
•
•
•
•
আশম

াউরেশিং দপরত্ সেম হরত্ পারেন:

NHS,
িাইরভট দর্োশপ,
আপনাে শনরয়াে ত্থাে মাধ্যরম এ টট
োত্বয সংস্থা।

মিােী
থ
সহায়ত্া দিাগ্রাম, বা

ীভারব NHS-এ টশ ং দর্োশপ দপরত্ পাশে?

আপনাে GP আপনার NHS-এ দিার ে পোমি শেরত্
থ
বা অনয দ ানও সংস্থাে সারর্
স্থানীয় দিা পশেরষবারত্ আপনার উরেখ েরত্ সেম হরত্ পারে। এোডাও, আপশন
এই ফ্যাক্টশিরটে েে ােী দোোরোে শবভারে দিা পশেরষবাগুশিে শবিে খুরুঁ জ দপরত্
পারেন বা www.ataloss.org-এ ত্ারেে জনয অনুসন্ধান েরত্ পারেন
দিা আপনার শবষণ্নত্া বা উরদ্বরেে অনুভূশত্রত্ অবোন োখরত্ পারে। আপশন
আপনাে স্থানীয় NHS টশ ং দর্োশপ পশেরষবা দর্র দর্োশপ অযারেস েরত্ পারেন।
ত্াো দিার ে াউরেশিংও সেবোহ েরত্ সেম হরত্ পারে।
এটট খনও- খনও 'IAPT' পশেরষবা শহসারব পশেশিত্। IAPT এে অর্ হি
থ
ইম্িুশভং
এরেস টু সাইর ািক্তজ যাি টিটরমন্ট।
আপশন আপনাে স্থানীয় NHS টশ ং দর্োশপ পশেরষবা টট খুরুঁ জ দপরত্ পারেন:
•
•
•
আশম

শনম্নশিশখত্ NHS ওরয়বসাইরট অনুসন্ধান ো হরি: www.nhs.uk/mentalhealth/talking-therapies-medicine-treatments/talking-therapies-andcounselling/nhs-talking-therapies ,
NHS 111 এ ি ো, বা
আপনাে GP-দ ক্তজজ্ঞাসা রুন।
ীভারব বযক্তিেত্

র্া বিাে দর্োশপ দপরত্ পাশে?

িাইরভট দর্োশপ হি দর্োশপ ো NHS দ্বাো সেবোহ ো হয় না বা অর্ায়ন
থ
ো হয় না।
আপনার শনরজই এে জনয অর্ িোন
থ
েরত্ হরব বা আপনাে বীমা পশিশসে মাধ্যরম
ভাে র্া রত্ পারে।
সাো দেরি এবং দর্োশপরস্টে দ্বাো দর্োশপে খেি আিাো হরব। আপশন আপনাে দর্োশপ
দসিনগুশি শুরু োে আরে িাজথ সম্পর থ ক্তজজ্ঞাসা েরত্ পারেন এবং এ টট মূিযরত্
সম্মত্ হরত্ পারেন।
আপশন শনম্নশিশখত্ ওরয়বসাইটগুশিরত্ আপনাে স্থানীয় এিা ায় বযক্তিেত্ দর্োশপস্টরেে
জনয অনুসন্ধান েরত্ পারেন:
•
•
•
আশম

শিটটি অযারসাশসরয়িে অফ্ কাউরেলর এোং সাইরকারর্রাশপস্ট:
www.bacp.co.uk/search/Therapists;
UK কাউন্সেল ফ্র সাইরকারর্রাশপ: www.psychotherapy.org.uk/
কাউরেশলাং শিররক্টশর: www.counselling-directory.org.uk
ীভারব োত্বয সংস্থা দর্র

টশ ং দর্োশপ দপরত্ পাশে?

আপশন শবনামূরিয বা ম খেরি র্া বিাে দর্োশপ সেবোহ রে এমন দ ানও োত্বয
সংস্থা খুরুঁ জ দপরত্ পারেন শ না ত্া দেখরত্ আপশন অনিাইরন অনুসন্ধান েরত্ পারেন।
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আপশন ক্রুজ কিাক সমর্েথ দর্র দিার ে াউরেশিং এবং অনযানয সহায়ত্া দপরত্
সেম হরত্ পারেন। ত্ারেে ওরয়বসাইরট এ টট দহল্পিাইন এবং ত্র্য েরয়রে। এোডাও,
ত্ারেে শ েু স্থানীয় িাখায় আত্মহত্যাে ােরণ দিা াহত্ বযক্তিরেে জনয সমর্নথ গ্রুপ
েরয়রে। আপশন এই ফ্যাক্টশিরটে েে ােী দোোরোে শবভারে ত্ারেে শববেণ খুরুঁ জ দপরত্
পারেন।
মিােী
থ
সহায়ত্া দিাগ্রামশ

শ ?

আপনাে শনরয়াে ত্থা এ টট মিােী
থ
সহায়ত্া দিাগ্রাম (EAP) িোন েরত্ পারেন োে
মরধ্য এ টট াউরেশিং পশেরষবা অন্তভুি
থ েরয়রে। আপশন আপনাে শনরয়াে ত্থার
ক্তজজ্ঞাসা েরত্ পারেন দে আপশন বযবহাে েরত্ পারেন এমন দ ানও EAP পশেরষবা
আরে শ না ত্া দেখরত্।
আপশন www.rethink.org ‘টশকাং কর্রাশপ’ সম্পর থ আেও ত্র্য দপরত্ পারেন। বা 0121
522 7007 এ আমারেে সাধ্ােণ অনুসন্ধান েির
ি রুন এবং আপনার আমারেে
ফ্যাক্টশিরটে এ টট অনুশিশপ পািারত্ বিুন।
টপ
3. আশম কীভারে েযেহাশরক সমর্েথ কপরত্ পাশর?
ােও মৃত্ুযে পরে আপনাে ারে দমা ারবিা োে জনয বযবহাশে সমসযা র্া রত্
পারে, দেমন মৃত্ুয শনবন্ধন ো বা আপনাে শিয়জরনে আশর্ থ দিনরেন ো।
সে াশে ওরয়বসাইরট আপনার অনুসেণ োে জনয ধ্ারপ ধ্ারপ এ টট োইড েরয়রে
োে নাম 'দ উ মাো দেরি ী েরত্ হরব'। এটট এ টট মৃত্ুযে পরে ী েরত্ হরব দস
সম্পর থ ত্র্য দেয়। আপশন এটট www.gov.uk/when-someone-dies-এ খুরুঁ জ দপরত্
পারেন।
পোমরিেথ জনয আপশন কিাকসন্তপ্ত পরামি থককন্দ্র-এে সারর্ দোোরোে েরত্
পারেন।
এটট এ টট জাত্ীয় পশেরষবা ো মৃত্ুযে পরে ী েরত্ হরব দস সম্পর থ শবনামূরিয
বযবহাশে পোমি িোন
থ
রে। আপনাে ওরয়বসাইরট অনুসেণ োে জনয ত্ারেে
ারে োইড উপিব্ধ েরয়রে। আপশন এই ফ্যাক্টশিরটে েে ােী দোোরোে শবভারে
ত্ারেে শববেণ খুরুঁ জ দপরত্ পারেন।
আশম ককার্ায় ঋণ সম্পরকথ পরামি থকপরত্ পাশর?
আপশন ঋণ সংস্থাগুশিে
•
•

াে দর্র

শবনামূরিয, শবরিষরজ্ঞে পোমি দপরত্
থ
পারেন েশে:

মৃত্ বযক্তিে ঋণ আরে, বা
ত্ারেে মৃত্ুয আপনার আশর্ থ

ষ্ট শেরয়রে।

আপশন এই ফ্যাক্টশিরটে েে ােী দোোরোে শবভারে ঋণ পোমি সংস্থাগুশিে
থ
জনয
শবিে খুরুঁ জ দপরত্ পারেন।
আপশন শনম্নশিশখত্ ওরয়বসাইরট স্থানীয় ঋণ উপরেষ্টারেে জনয অনুসন্ধান েরত্ পারেন:
https://advicefinder.turn2us.org.uk ড্রপডাউন দমনু দর্র 'ঋণ' শনবািন
থ
রুন এবং
আপনাে দপাস্টর ারড পপ রুন।
ত্ারেে ওরয়বসাইরট, েযািোল কিশেটলাইরে 'মৃত্ুযে পরে ঋণ' নাম েে ােী ত্র্য
েরয়রে:
www.nationaldebtline.org/EW/factsheets/Pages/dealing-with-debt-whensomeone-dies/bereavement-and-debt.aspx
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টপ
4. ত্ারের মৃত্যয শেরয় শক ককারো অেুসন্ধাে ো অেয ককারো ত্েন্ত হরে?
েখন দ উ ত্াে শনরজে জীবন দনয় ত্খন ত্াে মৃত্ুযে
এই ত্েন্তগুশি আপনার
সহায়ত্া েরত্ পারে।

পশেশস্থশত্ সম্পর থ আপনাে

মপরে এ টট ত্েন্ত হরব।
ারে র্া া িশ্নগুশিে উত্তে দপরত্

এ টট অনুসন্ধান অবিযই র্া রত্ হরব। এ টট NHS দ স দনাট পোরিািনা
থ
এবং এ টট
শনোপত্তা ঘটনা ত্েন্ত শহসারব পশেশিত্ ত্েন্তও হরত্ পারে।
একটট অেুসন্ধাে শক?
এ টট অনুসন্ধান অনুটিত্ হরব েশে মরন হয় দে দ উ ত্াে শনরজে জীবন শনরয়রে।4
এ টট অনুসন্ধান হি এ টট আোিরত্ে শুনাশন দেখারন এ জন দ ারোনাে ােও
মৃত্ুযে ত্েন্ত রে। এ জন রোনাে সাধ্ােণত্ এ জন ডািাে বা সশিশসটে হন।
এ টট অনুসন্ধারনে শের
•
•
•
•

ত্া ারনা হয়: 5

দে মাো দেরে,
দেখারন ত্াো মাো দেরেন,
েখন ত্াো মাো োয়, এবং
শ ভারব ত্াো মাো দেি।

অনুসন্ধারন বিা হরব দে ত্াো ীভারব মরন রে দে িমারণে শভশত্তরত্ দ উ মাো দেরে।
ত্াো শসদ্ধান্ত শনরত্ পারে দে মৃত্ুযটট আত্মহত্যাে মাধ্যরম হরয়শেি বা ত্াো অনয দ ানও
শসদ্ধারন্ত দপ ৌঁরেরে।6
আপশন www.rethink.org-এ ‘ইেরকারয়স্টস’ সম্পর থ আেও ত্র্য দপরত্ পারেন। বা
0121 522 7007 এ আমারেে সাধ্ােণ অনুসন্ধান েির
ি রুন এবং আপনার
আমারেে ফ্যাক্টশিরটে এ টট অনুশিশপ পািারত্ বিুন।
একটট NHS ককস কোট পর্ারলাচো
থ
কী?
NHS-এে দ স দনাট পোরিািনা
থ
শহসারব পশেশিত্ ো বহন
•
•

ো উশিত্ েখন: 7

এ জন দোেী ত্ারেে েরে মাো দেরে, এবং
ত্ারেে পশেবাে NHS এ জন দোেীর দে েে শেরয়শেি দস সম্পর থ এ টট
'উরেখরোেয উরদ্বে' উত্থাপন রে।

8
উরেখরোেয উরদ্বরেে অর্ হি:
থ

•
•

পশেবাে দ্বাো উত্থাশপত্ দ ানও উরদ্বে ো দসই সমরয় উত্তে দেওয়া োয় না, বা
এমন শ েু ো পশেবারেে সন্তুটষ্টে উত্তে দেয় না।

এটট ঘটরত্ পারে েশে মৃত্ুযটট আ ক্তি , আ ক্তি

বা অিত্যাশিত্ হয়।

এ টট দ স দনাট পোরিািনাে
থ
অর্ হি
থ
দে এ জন শিশ ত্্স মাো দেরেন এমন
বযক্তিে দ স দনাটগুশি দেখরবন। শিশ ত্্স সাধ্ােণত্ NHS-এে জনয াজ েরবন,
ত্রব ত্াো বযক্তিে েরেে সারর্ জশডত্ র্া রবন না।

7

দে বযক্তি মাো দেরেন ত্ার
ত্টা ভািভারব েে দেওয়া হরয়শেি ত্া ত্াো দেখরব। েশে
পোরিািনাটট
থ
ত্ারেে িাপ্ত েরেে সারর্ দ ানও সমসযা খুরুঁ জ পায় ত্রব এটট শনরয়
আরিািনা োে জনয আপনাে সারর্ দোোরোে ো উশিত্।
এোডাও, NHS িাস্টগুশির ত্ারেে েরে দোেীরেে মৃত্ুযে শবষরয় ত্াো ীভারব
িশত্ক্তরয়া জানায় এবং ত্ারেে াে দর্র শিখরত্ পারে দস সম্পর থ শবিে ি াি ো
উশিত্।9 আপশন িারস্টে ওরয়বসাইরট শবস্তাশেত্ জানরত্ পারেন, বা আপশন এটট সম্পর থ
ত্ারেে সারর্ দোোরোে েরত্ পারেন।
একটট শেরাপত্তা ঘটো ত্েন্ত কী?10
এ টট শনোপত্তা ঘটনা ত্েন্ত
হয়।

ো দেরত্ পারে েশে মৃত্ুয এ টট 'শনোপত্তা ঘটনা'

ােরণ

এ টট শনোপত্তা ঘটনা এমন এ টট ঘটনা, ো স্বাস্থযরসবা গ্রহণ ােী দোেীরেে েশত্
েরত্ পারে, বা হরত্ পারে। ঘটনাটট অনা াঙ্ক্ষিত্ বা অিত্যাশিত্ হরব।
এ টট শনোপত্তা ঘটনা ত্েন্ত হওয়া উশিত্ েশে উরদ্বে র্ার দে এ টট শনোপত্তা ঘটনা
এ টট দোেীে মৃত্ুযে জনয অবোন োখরত্ পারে। ত্েরন্তে উরেিয হি ভুি দর্র শিো
দনওয়া এবং দোেীরেে জনয ভশবষযরত্ে ঝু ুঁ শ হ্রাস ো।
ত্েন্তটট বাশহয

ত্েন্ত ােী বা NHS দ্বাো পশেিাশিত্ হরত্ পারে।

আপনার বিা উশিত্ েশে দ ানও শনোপত্তা ঘটনাে ত্েন্ত ঘটরত্ িরিরে এবং িক্তরয়াটট
আপনার বযাখযা ো উশিত্। আপনার ক্তজজ্ঞাসা ো উশিত্ দে আপশন জশডত্ হরত্
িান শ না।
আশম শক NHS ত্েন্ত িন্সিয়া সম্পরকথ আরও ত্র্য কপরত্ পাশর?
মানশস স্বাস্থয িাস্টগুশি ীভারব ত্ারেে েরে দোেীরেে মৃত্ুযে ত্েন্ত রে দস সম্পর থ
নীশত্ র্া া উশিত্। আপশন এ টট িাস্টর ত্ারেে নীশত্ে এ টট অনুশিশপে জনয
ক্তজজ্ঞাসা েরত্ পারেন। আপনার ত্রর্যে স্বাধ্ীনত্াে অনুরোধ্ োে িরয়াজন হরত্
পারে।
আপশন এখারন ত্রর্যে স্বাধ্ীনত্া সংরান্ত অনুরোধ্ সম্পর থ আেও ত্র্য দপরত্ পারেন:
www.gov.uk/make-a-freedom-of-information-request
িারস্টে দোেীে পোমি এবং
থ
শিয়ারজাুঁ পশেরষবা (PALS) আপনার নীশত্টটে এ টট
অনুশিশপ দপরত্ সহায়ত্া েরত্ সেম হরত্ পারে। আপশন এখারন PALS অশফ্স
অনুসন্ধান েরত্ পারেন:
www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services(pals)/locationsearch/363
আশম র্শে মরে কশর কর্ আমার শিয়জরের র্ত্ন এোং শচশকত্্সা ত্ারের মৃত্যযরত্
অেোে কররখরি ত্রে আশম কী কররত্ পাশর?
্ া ত্ারেে মৃত্ুযরত্ অবোন দেরখরে এমন উরদ্বে
আপনাে শিয়জরনে েে বা শিশ ত্স
র্া রি আপশন NHS-দ ত্েরন্তে জনয ক্তজজ্ঞাসা েরত্ পারেন। আপশন দোেীে
উপরেষ্টা এবং শিয়ারজাুঁ পশেরষবা (PALS) এে সারর্ দোোরোে েরত্ পারেন।
PALS হি NHS-এে অংি। ত্াো দোেীরেে এবং ত্ারেে পশেবাের
ত্র্য এবং পোমি িোন
থ
রে।
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দোপনীয় সহায়ত্া,

আপশন এখারন PALS অশফ্স অনুসন্ধান েরত্ পারেন:
www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services(pals)/locationsearch/363
আশম

ী NHS-এে

ারে অশভরোে

েরত্ পাশে?

আপশন েশে দ ানও শবষরয় সন্তুষ্ট না হন ত্রব আপশন NHS-এে
পারেন। উোহেণস্বরূপ, আপশন মরন েরত্ পারেন দে:
•
•

ারে অশভরোে

েরত্

দ স দনাট পোরিািনা
থ
বা শনোপত্তা ঘটনা ত্েন্ত আপনাে সমস্ত উরদ্বরেে উত্তে
দেয়শন, বা
ত্েন্ত িক্তরয়া সটি ভারব অনুসেণ ো হয়শন।

আপশন www.rethink.org ‘NHS ো সামান্সজক কসো সম্পরকথ অশভরর্াগ’ সম্পর থ
আেও ত্র্য দপরত্ পারেন। বা 0121 522 7007 এ আমারেে সাধ্ােণ অনুসন্ধান েির
ি রুন এবং আপনার আমারেে ফ্যাক্টশিরটে এ টট অনুশিশপ পািারত্ বিুন।
আশম েশে মরন

শে দে েশত্পূেণ দেওয়া উশিত্ ত্রব আশম

ী

েরত্ পাশে?

আপশন ভাবরত্ পারেন দে NHS-এে ত্েরফ্ আপনার বা অনযর েশত্পূেণ দেওয়া
উশিত্ ােণ ত্ারেে বযর্ত্াগুশি
থ
আপনাে শিয়জরনে মৃত্ুযে শের পশেিাশিত্ রে।
NHS দ স দনাট পোরিািনা
থ
বা এ টট শনোপত্তা ঘটনা ত্েরন্তে পরে েশত্পূেণ িোন
েরব না।
আপনার শিশন াি অবরহিাে জনয এ টট োশব েরত্ হরব। শিশন াি অবরহিা হি
েখন স্বাস্থযরসবা দপিাোেো আপনার িােীশে বা মানশস ভারব আঘাত্ রে ােণ
ত্াো আপনার দেওয়া স্বাস্থযরসবাে মানেরেে ােরণ।
শিশন াি অবরহিাে জনয এ টট োশব এ টট আইশন িক্তরয়া, ত্াই েশে আপশন এ টট
বত্শে েরত্ িান ত্রব এ জন সশিশসটরেে াে দর্র পোমি দনওয়া
থ
ভাি। এোডাও,
আপশন শচশকৎসা েুঘটোর
থ
শেরুরে পেরেপ দর্র পোমি দপরত্
থ
পারেন। আপশন
এই ফ্যাক্টশিরটে েে ােী দোোরোে শবভারে ত্ারেে উত্তোশধ্ ােী পশেশিশত্ে শববেণ
খুরুঁ জ দপরত্ পারেন।
আপশন সম্পর থ আেও জানরত্ পারেন:
•
•

শিশন াি অবরহিা
আইশন পোমি থ

www.rethink.org এ। বা 0121 522 7007 এ আমারেে সাধ্ােণ অনুসন্ধান েির
রুন এবং আপনার আমারেে ফ্যাক্টশিরটে এ টট অনুশিশপ পািারত্ বিুন।

ি
টপ

5. আশম কীভারে এমে কাউরক সাহার্য কররত্ পাশর শর্শে ককারো শিয়জেরক
আত্মহত্যার কাররণ হাশররয়রিে?
এটট সাহােয
•
•
•

েরত্ পারে:

ত্ারেে জানরত্ শেন দে আপশন ত্ারেে সম্পর থ েেিীি এবং ত্াো এ া নয়
ত্াো েশে িায় ত্রব ত্ারেে র্া বিরত্ উত্্সাশহত্ রুন
ত্ারেে িশত্ সহানুভূশত্িীি হরয় এমন শ েু বিুন, 'আশম ল্পনাও েরত্ পাশে না
দে এটট আপনাে জনয ত্টা দবেনাোয় , ত্রব আশম দবাঝাে দিষ্টা েরত্ িাই',
9

•
•
•
•
•
•

শুনুন
অ-শবিােমূি হন
আপশন দে শুনরেন এবং দসগুশি সটি ভারব বুঝরত্ দপরেরেন ত্া দেখারনাে
জনয আপনাে শনরজে ভাষায় ত্ারেে র্াগুশি পুনোবৃশত্ত রুন
মৃত্ুযে পরে বযবহাশে
াজগুশিরত্ ত্ারেে সহায়ত্া োে িস্তাব শেন
ত্ারেে সারর্ দোোরোে োখুন
ত্ারেে সারর্ এ ই ে ম আিেণ রুন দেমনটট আপশন েুুঃশখত্ দে দ ানও
বযক্তিে সারর্ আিেণ েরবন

এটট সাহােয নাও
•
•
•
•
•
•
•

েরত্ পারে েশে আপশন:

দিষ্টা রুন এবং ত্ারেে জনয এ টট সহজ সমাধ্ান খুরুঁ জ দবে
শবষয় পশেবত্থন রুন
শনরজে সম্পর থ র্া বিুন
ত্ারেে শবিাে রুন, বা দে বযক্তি মাো দেরে
ত্ারেে বিুন দে ত্ারেে এমন মরন ো উশিত্ নয়
ত্ারেে বিুন দে দবা াশম ো হরি
আপনাে িশত্শ্রুশত্গুশি অনুসেণ েরবন না

রুন

মরন োখরবন দে আপনার দ ানও উত্তে খুরুঁ জ দপরত্ হরব না, বা এমনশ ত্াো দ ন
ত্ারেে মরত্া রে ত্া অনুভব রে ত্া বুঝরত্ হরব না। ত্ারেে র্া শুনুন, অন্তত্ ত্ারেে
দবাঝারত্ হরব দে আপশন েেিীি।
আত্মহত্যা দ্বারা কিাক কর্রক কেেঁ রচ র্াওয়া (SOBS) এে ারে ীভারব আপশন
আত্মহত্যাে দ্বাো দিা াহত্ াউর সমর্নথ
েরত্ পারেন দস সম্পর থ ত্র্য েরয়রে:
https://uksobs.org/we-can-help/suicide-bereavement/supporting-thebereaved/supporting-friends-andfamily/?doing_wp_cron=1646911125.0830760002136230468750

টপ

6. শরশর্ঙ্ক কমন্টাল ইলরেস কী ধ্ররের সহায়ত্া িোে করর?
বত্থমারন শেশর্ঙ্ক মানশস অসুস্থত্া আত্মহত্যাে দ্বাো দিা াহত্ বযক্তিরেে জনয 3টট
শবরিষজ্ঞ সহায়ত্া পশেরষবা সেবোহ রে। এই পশেরষবাগুশি আপনাে দিার ে মাধ্যরম
আপনার সহায়ত্া োে জনয বযবহাশে এবং মানশস সহায়ত্াে এ টট পশেসীমা
সেবোহ রে।
েশে আপনাে ির্ম ভাষা ইংরেক্তজ না হয় ত্রব আমারেে পশেরষবাগুশি আপনাে জনয
এ টট দোভাষীে সুশবধ্া রে শেরত্ পারে।
আমারেে পশেরষবাগুশি হি:
িাইটে SOS পশররেো
18 বেে বা ত্াে দবশি বয়সী োো আত্মহত্যাে দ্বাো দিা াহত্ ত্ারেে জনয সহায়ত্া িোন
রে। ত্াো ব্রাইটন এবং দহাভ, ইস্ট সারসরেে ব্রাইটন এবং দহারভরত্ ত্ারেে শনজস্ব
আত্মঘাত্ী অনুভূশত্রত্ আরান্ত বযক্তিরেেও সমর্নথ
রে।
কটশলরফ্াে: 01273 709060
ইরমল: sos.mendos@rethink.org
ওরয়েসাইট: www.rethink.org/brighton-sos
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আত্মহত্যা পরেত্ী গ্লুরচস্টারিায়ার সমর্েথ পশররেো
18 বেে বা ত্াে দবশি বয়সী োো ে্িুরিস্টােিায়ারে বসবাস ােী ও আত্মহত্যাে
দিা াহত্ ত্ারেে জনয সহায়ত্া িোন রে।

ােরণ

কটশলরফ্াে: 07483 375516
ইরমল: glossupportaftersuicide@rethink.org
ওরয়েসাইট: www.rethink.org/glossupportaftersuicide
ের্ থকসন্ট্রাল লন্ডরের আত্মহত্যার পর সহায়ত্া
যামরডন, ইসশিংটন, বারনট,
থ এনশফ্ল্ড এবং হাশেশিে িন্ডন বরোরস আত্মহত্যাে ােরণ
দিা াহত্ দে দ ানও বয়রসে দিা রেে জনয সহায়ত্া িোন রে। বরোগুশিে মরধ্য
আত্মহত্যাে ঘটনা ঘটরি পশেরষবাটট বরোে বাইরেে দিা রেে সমর্নথ
েরত্ পারে।
কটশলরফ্াে: 07483 368 700
ইরমল: supportaftersuicide@rethink.org
ওরয়েসাইট: www.rethink.org/ncl-supportaftersuicide
আশম র্শে এমে ককােও অঞ্চরল োস কশর কর্খারে আপোর ককােও সুইসাইি
সারপাটথ সাশভথস কেই?
আপশন www.ataloss.org ওরয়বসাইটটট অনুসন্ধান েরত্ পারেন। এটট এ টট
শবনামূরিয সাইনরপাশস্টং সাইট ো আপনার আপনাে এবং আপনাে পশেবারেে জনয
সবরিরয় উপেুি সমর্নথ খুরুঁ জ দপরত্ সহায়ত্া রে।
ত্াো িশত্টট দিা সন্তপ্ত বযক্তিে জনয সমর্নথ খুরুঁ জ দবে োে িেয োরখ েখন এবং
দেখারন ত্ারেে এটটে িরয়াজন হয়। ড্রপডাউন শব ল্প ‘মৃত্ুযে পশেশস্থশত্’ এখারন দেখুন:
www.ataloss.org/Pages/FAQs/Category/organisations-that-can-help?Take=24।
'আত্মহত্যা' শনবািন
থ
োে জনয এ টট শব ল্প আরে। এই শব ল্পটট িয়ন োে মাধ্যরম
আপনার এমন সংস্থাগুশি খুরুঁ জ দপরত্ সহায়ত্া েরব ো আপনার আত্মহত্যাে সারর্
দমা াশবিা েরত্ সহায়ত্া েরত্ পারে।

এই ফ্যাক্টশিরটর উৎপােে সম্পরকথ ত্র্য
শেশর্ঙ্ক দমন্টাি ইিরনস আত্মহত্যা দিা দসবা শডপাটথ রমন্ট অফ্ দহির্ দসািযাি দ য়াে
সুইসাইড শিরভনিন ফ্ান্ড দর্র এ টট অনুোন দপরয়রে। অনুোনটট আমারেে এই
ফ্যাক্টশিরটে ইংরেক্তজ সংস্কেণটট েুিোরজযে ইংরেক্তজ নয় এমন 10 টট সবাশধ্
থ
র্য
ভাষায় অনুবাে েরত্ সহায়ত্া রেশেি। এটট শনক্তিত্ োে জনয দে BAME
সম্প্রোরয়ে দিার ো ত্ারেে শনজস্ব ভাষায় দিার ে ত্র্য অযারেস েরত্ পারে। BAME
মারন হরি ারিা, এিীয় বা সংখযািঘু জাশত্েত্।
এই ফ্যাক্টশিটটট www.rethink.org-এ আমারেে ওরয়বসাইরট শবনামূরিয ডাউনরিাড
দেরত্ পারে।

ো

টপ
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দহল্প আফ্টাে সুইসাইড পাটথ নােশিপ শিপাটথ রমন্ট অফ্ কহলর্ ত্ারেে ওরয়বসাইরট
এ টট পুক্তস্ত া েরয়রে োে নাম 'দহল্প ইজ অযাট হযান্ড'। এটট এমন দিা রেে জনয োো
আত্মহত্যাে দ্বাো দিা াহত্ হরয়রে এবং এটট েুুঃরখে মানশস এবং বযবহাশে উভয়
শে সম্পর থ পোমি িোন
থ
রে: https://supportaftersuicide.org.uk/resource/helpis-at-hand

আত্মহত্যার মাধ্যরম কিারকর কেেঁ রচ র্াকা (SOBS)
SOBS 18 বেরেে দবশি বয়সীরেে জনয এ টট সংস্থা ো আত্মহত্যাে জনয াউর
হাশেরয়রে। ত্ারেে এ টট জাত্ীয় দহল্পিাইন েরয়রে ো সহায়ত্া িোন রে। ত্ারেে গ্রুপ
শমটটং এবং ত্র্য ফ্যাক্টশিটও েরয়রে।
কটশলরফ্াে: 0300 111 5065
টিকাো: েয ফ্ল্যামরস্টড দসন্টাে, অযািবাটথ শিট, ইির স্টন, ডাশবিায়াে
থ
DE7 5GU
ইরমল: email.support@uksobs.org
ওরয়েসাইট: www.uksobs.org
আত্মহত্যার পর সমর্েথ অাংিীোশরত্ব
নযািনাি সুইসাইড শিরভনিন অযািারয়রেে এ টট শবরিষ আগ্ররহে েি োো
আত্মহত্যায় দিা াহত্ বা েশত্গ্রস্থরেে সমর্নথ
োে শের মরনাশনরবি রে।
ইরমল: অনিাইন দোোরোরেে ফ্ম:থ https://supportaftersuicide.org.uk/contact/
ওরয়েসাইট: www.supportaftersuicide.org.uk
ক্রুজ কিাক সমর্েথ
্ েুজ দিা সন্তপ্ত বযক্তিরেে শবনামূরিয, দোপনীয় সহায়ত্া িোন রে। ত্ারেে শ েু
স্থানীয় িাখায় আত্মহত্যাে ােরণ দিা াহত্ বযক্তিরেে জনয সমর্নথ গ্রুপও েরয়রে।
কটশলরফ্াে: 0808 808 1677
টিকাো: PO বে 800, শেিমন্ড, সারে, TW9 1RG
স্থ্ােীয় িাখাগুশলর জেয অেুসন্ধাে করুে: www.cruse.org.uk/get-help/localservices
ওরয়েসাইট: www.cruse.org.uk
অেুসন্ধাে
জশডত্ র্া াে জনয পশেবারেে অশধ্ াে সহ অনুসন্ধান সম্পর থ ত্র্য সেবোহ রে।
এটট 'েয ইনর ারয়স্ট হযান্ডবু ' ও বত্শে রেরে। ইনর ারয়স্ট দিা সন্তপ্ত পশেবারেে
জনয এ টট শবনামূরিয শপ দেয় বা আপশন ত্ারেে ওরয়বসাইরট এটট পডরত্ পারেন।
এটট এ টট পোমি দটশিরফ্ান
থ
এবং ইরমি পশেরষবাও িািায়
কটশলরফ্াে: 020 7263 1111
টিকাো: 3য় ত্িা, 89-93 ফ্ন্টশহি দোড, িন্ডন, N4 3JH
ইরমল: www.inquest.org.uk/forms/help-and-advice-form-এ অনিাইন ফ্ম থ
ওরয়েসাইট: www.inquest.org.uk
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কিাক পরামি থককন্দ্র
এটট এ টট জাত্ীয় পশেরষবা ো শবনামূরিয বযবহাশে
হরব দস সম্পর থ ত্র্য সেবোহ রে।

পোমি এবং
থ
মৃত্ুযে পরে

ী

েরত্

কটশলরফ্াে: 0800 634 9494.
টিকাো: দহেন হাউস, টটরমাশর্ে শব্রজ দোড, িযাটরফ্াডথ-আপন-অযাভন, CV37 9BX
ওরয়েসাইট: www.bereavementadvice.org
সহােুভূশত্িীল েন্ধুরা
এই পশেরষবাটট এ টট সন্তারনে েশত্ে জনয দিা সন্তপ্ত বাবা-মা এবং ত্ারেে পশেবাের
সমর্নথ
রে।
কটশলরফ্াে: 0345 123 2304
ইরমল: info@tcf.org.uk
ওরয়েসাইট: www.tcf.org.uk
SOS েীরেত্া
SOS নীেবত্া আত্মহত্যাে দ্বাো িভাশবত্ দে াউর এ ক্তিত্ রে, ত্াো দিা াহত্
দহা না দ ন, আত্মহত্যাে শিন্তা রে বা আত্মহত্যাে দিষ্টা রে শ না। ত্াো এ টট শ্রবণ
সমর্নথ দসবা আরে, এবং বযক্তিেত্ভারব সমর্নথ গ্রুপ।
কটশলরফ্াে: 0300 1020 505
ইরমল: support@sossilenceofsuicide.org
ওরয়েসাইট: https://sossilenceofsuicide.org
সামাশরটাে
সামাশেটানো মানুষর দোপনীয় মানশস সমর্নথ দেয়। শ েু এিা ায় ত্ারেে স্থানীয়
িাখা েরয়রে দেখারন আপশন সমর্রনে
থ
জনয দেরত্ পারেন।
কটশলরফ্াে: 116 123 (UK) (24 ঘন্টা)
টিকাো: PO বে RSRB-KKBY-CYJK, P.O. বে 90 90, স্টাশিংথ FK8 2SA
ইরমল: jo@samaritans.org
ওরয়েসাইট: www.samaritans.org
সযারেলাইে
ত্াো দোপনীয় মানশস সমর্নথ িোন রে। ত্াো দটেটর য়াে নারম এ টট শবনামূরিয
পািয-শভশত্ত সহায়ত্া পশেরষবাও সেবোহ রে। এবং এ টট অনিাইন সহায় দফ্াোম
সম্প্রোয় দেখারন দে দ উ মানশস স্বারস্থযে ত্ারেে অশভজ্ঞত্া ভাে রে শনরত্ পারে।
কটশলরফ্াে: 0300 304 7000
কটক্সটরকয়ার: www.sane.org.uk/what_we_do/support/textcare
সারপাটথ কফ্ারাম: www.sane.org.uk/what_we_do/support/supportforum
ওরয়েসাইট: www.sane.org.uk
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সমর্েথ লাইে
সারপাটথ িাইন দটশিরফ্ান, ইরমি এবং দপারস্টে মাধ্যরম দোপনীয় মানশস
িোন রে।

সহায়ত্া

কটশলরফ্াে: 01708 765200
টিকাো: সারপাটথ িাইন, PO বে 2860, েমরফ্াডথ, এরসে RM7 1JA
ইরমল: info@supportline.org.uk
ওরয়েসাইট: www.supportline.org.uk
শচশকৎসা েুঘটোর
থ
শেরুরে পেরেপ (AvMA)
(AvMA) েুিোরজযে এ টট োত্বয সংস্থা ো শবনামূরিয এবং দোপনীয় পোমি দেয়
থ
এবং
কটশলরফ্াে: 0845 123 2352
টিকাো: শিডমযান হাউস, ক্তররস্টাফ্াে দেন ইয়াডথ, 117 হাই শিট,
রয়ডন, CR0 1QG
ই-কমইল: িারয়ন্ট ফ্ম বযবহাে
থ
েরত্ ওরয়বসাইট শভক্তজট রুন ওরয়েসাইট:
www.avma.org.uk
ঋণ এোং অর্ পরামি
থ
থ
জাত্ীয় ঋণ
স্ব-সহায়ত্াে শভশত্তরত্ শবনামূরিয, স্বাধ্ীন, দোপনীয় পোমি থিোন রে। আপশন
দটশিরফ্ারন, ই-দমি বা শিটিে মাধ্যরম ত্ারেে সারর্ দোোরোে েরত্ পারেন।
কটশলরফ্াে: 0808 808 4000
Webchat: webchat বযবহাে েরত্ ওরয়বসাইট শভক্তজট
ওরয়েসাইট: www.nationaldebtline.org

রুন

কস্টপরচঞ্জ
েুিোরজযে অনযত্ম িধ্ান ঋণ োত্বয িশত্িান। ত্াো শবনামূরিয এবং
পোমি এবং
থ
বযবহাশে সমাধ্ান িোন রে।

াে থ ে ঋণ

কফ্াে: 0800 138 1111
ওরয়েসাইরটর মাধ্যরম Webchat: www.stepchange.org/contact-us.aspx
ওরয়েসাইট: www.stepchange.org
অর্ থপরামি থকসো
অরর্েথ শবষরয় মুি ও শনেরপে পোমি।থ
কফ্াে: 0800 011 3797
ওরয়েচযাট এোং ওরয়ে-শভশত্তক কর্াগারর্াগ ফ্ম:থ
www.moneyhelper.org.uk/en/contact-us/pensions-guidance
ওরয়ে: www.moneyadviceservice.org.uk/en
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মােশসক স্বাস্থ্য এোং অর্ থপরামি থওরয়েসাইট
আপনাে মানশস স্বাস্থয এবং অরর্েথ সমসযাগুশি বুঝরত্, পশেিািনা এবং উন্নত্
আপনার সহায়ত্া ো। অর্ এবং
থ
ঋণ সংরান্ত শবষরয় টটপস এবং ত্র্য।

েরত্

ওরয়েসাইট: www.mentalhealthandmoneyadvice.org

NHS। দিার ে সরি মাশনরয় দনওয়া। www.nhs.uk/conditions/stress-anxietydepression/coping-with-bereavement/ (19দি দসরেম্বে 2019 অযারেস ো হরয়রে)।
2 NHS। দিার ে সরি মাশনরয় দনওয়া। www.nhs.uk/conditions/stress-anxietydepression/coping-with-bereavement/ (19দি দসরেম্বে 2019 অযারেস ো হরয়রে)।
3 পশিন শেভাটথ ও অনযানযো। জাশত্েত্ সংখযািঘু দোিীগুশিে আত্মহত্যাে দিার ে অশভজ্ঞত্া:
এ টট গুণেত্ অনুসন্ধানমূি েরবষণা। ইন্টােনযািনাি জানাি
থ অফ্ এনভায়েনরমন্টাি শেসািথ
অযান্ড পাবশি দহির্। 2021. 18 (11860). পৃিা 1-11।
4 S1(2),
রোনাস থঅযান্ড জাশস্টস অযাক্ট 2009 c.25.
5 S5(1),
রোনাস থঅযান্ড জাশস্টস অযাক্ট 2009 c.25.
6 হাউস অফ্
মে িাইরব্রশে। রোনােস ত্েন্ত এবং অনুসন্ধান শব্রশফ্ং দপপাে। নম্বে 03981; 7ই
দম 2019। পৃিা 11।
7
NHS ইংিযান্ড। এ টট দিা অনুসেণ রে পশেবােগুশিে জনয ত্র্য - আমারেে েরে মৃত্ুযে
পোরিািনা
থ
www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-familiesfollowing-a-bereavement.pdf পৃিা 5 (10ই মািথ 2022 অযারেস ো হরয়রে)।
8 NHS ইংিযান্ড। এ টট দিার ে পরে পশেবােগুশিে জনয ত্র্য। www.england.nhs.uk/wpcontent/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-bereavement.pdf পৃিা 6 (16ই
শডরসম্বে 2019 অযারেস ো হরয়রে)।
9 NHS। মৃত্ুযে দর্র
দিখাে ািারমা বাস্তবায়ন: িাস্ট দবাডথগুশিে জনয মূি িরয়াজনীয়ত্া।
https://improvement.nhs.uk/documents/1747/170921__Implementing_LfD__information_for_boards_JH_amend_3.pdf পৃিা 17 (19ই শডরসম্বে 2019 অযারেস ো
হরয়রে)।
10 NHS ইংিযান্ড। এ টট দিা
অনুসেণ রে পশেবােগুশিে জনয ত্র্য – ত্েন্ত
www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-following-abereavement.pdf পৃিা 5 (10ই মািথ 2022 অযারেস ো হরয়রে)।
1
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© মানশস

অসুস্থত্া 2014 পুনশবরবিনা
থ

রুন

সবরিষ
থ
আপরডট শডরসম্বে 2019
পেবত্ী আপরডট শডরসম্বে 2022
সংস্কেণ 6.1

বড শিরন্ট এই ফ্যাক্টশিটটট
উপিভয।
মানশস অসুস্থত্া পোমি থদসবা পুনশবরবিনা
থ
দফ্ান 0808 801 0525
দসামবাে দর্র শুরবাে, স াি 9:30 টা দর্র
(বযাং েুটটে শেন বযত্ীত্)
ইরমি advice@rethink.org
এটা শ সাহােয রেরে?
আমো জানরত্ িাই দে এই ত্র্যটট আপনার

রুন
শব াি 4 টা পেন্ত
থ

সাহােয

রেরে শ না।
আমারেে এখারন এ টট িাইন ড্রপ
feedback@rethink.org
অর্বা আমারেে দ
শিখুন:
RAIS
দপাস্ট বে 17106
বাশমংহাম
থ
B9 9LL

দেশর্নর

রুন:

দমন্টাি ইিরনস এ

আরো সাহােয িরয়াজন?
উপসে,থ শিশ ত্্সা, অর্ এবং
থ
সুশবধ্া এবং আপনাে
অশধ্ াে সম্পর থ ত্রর্যে জনয www.rethink.org-দত্োন।
ওরয়রব অযারেস দনই?
0121 522 7007-এ আমারেে ি রুন। আমো দসামবাে
দর্র শুরবাে দখািা র্াশ । স াি 9 টা দর্র শবর ি 5
টা পেন্ত,
থ এবং আমো আপনার দপারস্ট আপনাে
িরয়াজনীয় ত্র্য পািাব।

এ জন উপরেষ্টাে সারর্ র্া বিরত্ হরব?
আপনাে েশে বযবহাশে পোমরিেথ িরয়াজন হয় ত্রব
অর্বা 0808 801 0525-এ আমারেে ি রুন
0808 801 0525 এ স াি 9:30 দর্র শব াি 4 টাে মরধ্য
আমো স াি 9:30 দর্র শব াি 4টা পেন্ত
থ দখািা আরে
আমারেে ি রুন। দসামবাে দর্র শুরবাে। আমারেে
দসামবাে দর্র শুরবাে (বযাং েুটটে শেন বযত্ীত্)
শবরিষজ্ঞ উপরেষ্টাো আপনার দবশনশফ্রটে জনয ীভারব
আরবেন েরত্ হয়, েরে অযারেস দপরত্ বা অশভরোে
দেশর্নর দমন্টাি ইিরনস।
োে মরত্া িরশ্নে সারর্ আপনার সহায়ত্া েরত্ পারে।
গুরুত্ে মানশস

অসুস্থত্ায় আরান্ত িরত্যর ে জনয

উন্নত্ মারনে জীবনোিাে শের

পশেিাশিত্

ো।

দেশর্নর দমন্টাি ইিরনরসে শবষরয় আেও ত্রর্যে
জনয দফ্ান 0121 522 7007
ইরমি info@rethink.org

আপশন শ আমারেে এশেরয় দেরত্ সাহােয েরত্ পারেন?
আপনাে মরত্া মানুরষে াে দর্র আমো দ বি
অনুোরনে ােরণ
মানুষর সাহােয েরত্ পাশে। আপশন েশে োন েরত্
পারেন ত্রব েয়া রে www.rethink.org/donate-দত্ োন
বা উপহাে দেওয়াে জনয 0121 522 7007-এ ি রুন।
আমো আমারেে সমস্ত োত্ারেে উোে সমর্রনে
থ
জনয
ৃ ত্জ্ঞ।

