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আত্মহত্যা তনথে কথ�যাপক�ন শুরু করযা। আত্মহত্যা হল�যা কিল�যার ও 

তরুণলের মযালে মত্ৃ্র �ীর্ষ িযারণগুল�যার এিটি। প্রলত্লিরই এিটি কিন্ন িযারণ থযালি,  

যে িযারলণ তযারযা আর বযাঁচলত চযায় নযা। কিন্তু আপনযার কনলের েীবন কনলয় যনয়যা িখলনযাই 

যিযালনযা সমযাধযান নযা। আপকন যিন এমন অনি্ব িরলেন, তযা যবযােযার েন্ সবসময়ই 

যিযালনযা নযা যিযালনযা আ�যা ও পথ রলয়লে। আপতন কীথের মধ্ তিথে যযাথছেন এবং আপনযার 

কী ধরথনর েহথযযাতিতযা প্রযাপ্, তযা যবযােযার সবলচলয় সহে উপযায় হল�যা এিেন কবশ্বস্ত 

ব্কতির সলগে িথযা ব�যা। প্রথম েখন আপকন কনলেলি আঘযাত বযা হত্যা িরযার িথযা িযাবলত 

শুরু িলরলেন, তখন এসব কনলের মলধ্ �ক্িলয় রযাখলবন নযা। এই যনকতবযাচি িযাবনযাগুল�যা 

এিযা এিযা চল� যেলত নযাও পযালর—কচকিৎসযাহীন থযািল� এগুল�যা শুধ্ ক্রলমই খযারযাপ হলব।

আত্মহত্যার েতক্ক তযা তিহ্ন। যিউ যিউ আত্মহত্যা িরযার কসদ্যান্ত খ্ব দ্রুত যনয়, যিউ আবযার অলনি সময় ধলর পকরিল্পনযা িলর। 
যে িযারলণ শুরুলতই কিে্ সতি্ষ তযা কচহ্ন �নযাতি িরযা খ্বই গুরুত্বপূণ্ষ, কবরয়টি এমন েযায়গযায় যপৌঁেযার আলগই, যেখযান যথলি আপকন আর 
যেরত আসলত পযারলবন নযা। তনথেথক তনথির প্রশ্নগুথলযা করুন। যতি আপতন এর কথেকটিথতও 'হ্যাাঁ' বথলন, তযাহথল কযাথরযা েথগে ক�যা বলযাই ভযাথলযা।

  আকম কি যিলে পড়যা, কবরণ্ন কিংবযা হতযা�যা অনি্ব িকর?

  আকম কি িখলনযা কনলেলি আঘযাত িরযার িথযা যিলবকে   
  বযা হুমকি কেলয়কে?

  আকম কি িখলনযা মড্ স্কয়ংলয়র (মলনযািযাব পকরবত্ষ ন)  
  অকিজ্ঞতযার সম্্খীন হলয়কে?

  আমযার অনিূ্কত েরূ িরলত আকম কি িখলনযা অ্যা�লিযাহ�  
  বযা যন�যাদ্রব্ ব্বহযার িলরকে?

  আকম কি িখলনযা প্রচণ্ড রযালগর মহূ্ত্ষ  অকতক্রম িলরকে 
  অথবযা অন্লের প্রকত আক্রমণযাত্মি হলয়কে?

আকম কি মত্ৃ্ কনলয় অলনি যিলবকে, ক�লখকে বযা িথযা বল�কে? 

আকম কি িখলনযা আমযার কেকনসপত্র যেল� বযা কেলয় যেয়যার  
িথযা বযা িযাউলি "কবেযায়" ব�যার িথযা যিলবকে ?

আকম কি সম্প্রকত যিযালনযা সম্পি্ষ  িযােযার (যরেি আলপর)   
মলতযা চযাপে্তি ঘটনযার মধ্ কেলয় কগলয়কে? 

আকম কি িখলনযা কনলেলি হত্যা িরযার িথযা যিলবকে?

হ্যাাঁ নযা হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা

হ্যাাঁ নযা



ক�যা বলযার েঠিক মযানষুটি 
যযভযাথব খুাঁথে পযাব।  
আপকন েতই কনঃসগে বযা এিযািী অনি্ব িলরন  
নযা যিন,  সবসময়ই যিউ নযা যিউ সহলেযাকগতযা  
িরযার মলনযািযাব কনলয় ততকর আলে। েকে আপকন 
যিযালনযা মযানকসি স্যাস্্ কবল�রলজ্ঞর সলগে িথযা  
ব�লত নযা চযান, যসটি এলিবযালরই ঠিি আলে।  
এমন এিেন কবশ্বস্ত ব্কতিলি বল� শুরু িরুন,  
েযার সলগে আপকন স্যাচ্ছন্্লবযাধ িলরন এবং  
েযালনন যস এিেন িযাল�যা য্যাতযা। 

যসই সঠিি ব্কতিটির আত্মহত্যা কনলয় যিযালনযা 
ব্কতিগত অকিজ্ঞতযা নযাও থযািলত পযালর—তযালি 
শুধ্ আপনযার িযাবনযা, অনিূ্কত এবং উলবেগটযা 
গুরুত্বসহিযালর কনলত হলব এবং আপনযালি পরবততী 
ধযালপ কনলয় যেলত সহলেযাকগতযা িরলত হলব।

আপনযার তবশ্বস্ত ব্ততিটি হথত পযাথরন একেন:

যযভযাথব আথলযািনযা শুরু করব। আপকন যে কবরণ্ন অনি্ব িরলেন, তযা িযাউলি  
ব�যার েন্ যিযালনযা ঠিি বযা ি্� পথ যনই। কিন্তু আল�যাচনযাটি সহেতর ও যবক� িযাে্ষির িরযার 
েন্ কিে্ ধযাপ রলয়লে।

একটি স্যাছেন্দমে েযােিযা এবং েমে খুাঁথে যবর করুন । এটি হলত পযালর যিযালনযা িকে �প, স্্�, বযাসযা, 
অথবযা যেলিযালনযা েযায়গযা, যেখযালন মনলেযাগ নষ্টিযারী কিে্ যনই এবং আপনযালি কিে্টযা যগযাপনীয়তযা কেলব।

প্রথশ্নর েন্ তততর যহযান। েযার সলগে আপকন িথযা ব�লবন, হলত 
পযালর যস আপনযার অবস্যা সম্পলি্ষ  অলনি তথ্ চযাইলব। সৎ যহযান 
এবং আপনযার স্যাচ্ছন্্মলতযা েত যবক� সম্ভব য�য়যার িরুন।

কথ�যাপক�থন তযাড়যাহুথড়যা করথবন নযা। আপকন েযার সলগে  
িথযা ব�লেন, এই কবরয়টি তযার েন্ চ্যাল�ক্জং হলত পযালর, তযাই 
তযালি আপকন েযা ব�লেন, তযা শুনলত ও িযাবলত সময় কেন। 

েকল েমে্যা তৎক্ষণযাৎ েমযাধযাথনর যিষ্যা করথবন নযা।  
মলন রযাখলবন, এটি এিটি প্রকক্রয়যার শুরু মযাত্র।

িতব্কত যহযান। আপকন যিমন যবযাধ িরলেন এটি িযাউলি 
ব�যা সযাহলসর ব্যাপযার।

আপতন যযা বলথত িযান, তযার পতরকল্পনযা করুন।  
আপকন যিমন অনি্ব িলরন তযা ক�লখ রযাখ্ন  
অথবযা িলথযাপিথনটি আয়নযার সযামলন চচ্ষ যা িরুন।

আপনযার এলযাকযাে এই যেবযা যপথত 
তভতেট করুন JustTellOne.org  
অ�বযা য�যান করুন 716.245.6JT1 

#JT1

পতরবযাথরর েিে্ সু্ল কযাউথসেলর

িযাি্ক  তলডযার

কযাথের বনু্

তিক্ষক

প্রতিক্ষক

কথ�যাপক�ন যিথষ যযা করণীে। আ�যা িরযা েযায় আপনযার প্রথম িলথযাপিথলনর পর আপকন স্কস্ত ও আ�যার 
অনিূ্কত অনি্ব িরলবন। কনকচিন্ত যহযান যেন সবকিে্ যেন এিটি ইকতবযাচি কেলি আগযায়। 

আপনযার কবশ্বস্ত 
মযানল্রর সংস্পল�্ষ 
থযাকুন এবং  
আপনযার অনিূ্কত 
সম্পলি্ষ  তযালি 
অবগত রযাখ্ন।

েকে প্রথলমই িলথযাপিথন  
যেমনটি হলব বল� যিলবকেল�ন 
ঠিি যতমনটি নযা হয়, তযাহল� 
তিন্যা করথবন নযা বযা হযাল যেথড় 
তিথবন নযা। যচষ্টযা িরুন 
আলরিেন কবশ্বস্ত মযানর্  
খ্েঁলত কেকন হয়লতযা আলরযা  
যবক� সহযায়তযা িরলত উপে্তি।

স্যাস্্স্মমত 
েীবনযযাত্যা 
যবথে তনন
যেমন পকরকমত 
খযাওয়যা বযা 
ডযালয়ট, ব্যায়যাম  
ও ঘ্ম

েকে আপকন যরযাগ কনণ্ষয়  
ও কচকিৎসযা গ্রহণ িরযার  
েন্ পরবততী পেলষেপটি 
কনলত প্রস্তুত থযালিন,  
তযাহল� একেন  
েযাবস্্যাসে অ্যাতবউে 
যপিযােীবী অ�বযা  
েংস্যার েথগে ক�যা বলুন।

আপতন যযা বলথত পযাথরন:

"আমযার মলন হয় নযা আমযার যবলচ থযািযার 
যিযালনযা িযারণ আলে এবং আকম েযাকন নযা 
িী িরলত হলব।"

"এটি কনলয় িথযা ব�যা আমযার েন্ িঠিন,  
 কিন্তু আকম আত্মহত্যার িথযা িযাবকে।"

"আকম উকবেগ্ন যে আকম আমযার ষেকত িরকে"

"সম্প্রকত আকম আত্মহত্যা িরযার িথযা  
কচন্তযা িলরকে। আমযার মলন হয় আমযার 
সহলেযাকগতযা েরিযার।"


