
 

 

English বাাাাংলা  / Bengali 

Getting help with your suicidal 
thoughts 

Suicide  

If you're dealing with suicidal thoughts or thinking about self-harm, 

you can get help now. 

If you're experiencing suicidal thoughts or thinking about self-harm, 

it's important to know that you're not alone. 

আপনার আত্মহত্যার চিন্তার ব্যাপারর 

সহায়ত্া পাওয়া 

আত্মহত্যা 

আপনার মনন যদি আত্মহত্যা করার  দিন্তা আসনে বা আপদন দননের 

ক্ষদত্ করার কথা ভাবনেন, ত্াহনে আপদন এখনই সহায়ত্া পপনত্ পানরন। 

আপনার মনন যদি আত্মহত্যা করার দিন্তা আসনে বা আপদন দননের 

ক্ষদত্ করার কথা ভাবনেন, ত্াহনে পেনন রাখুন আপদন একা নন। 

Finding the right service 

Are you experiencing thoughts like this? 

"I can't cope." 

সঠিক পরিষেবা খ ুঁষে নেওয়া 

আপনার মনন কি এরিম কিন্তা ভাবনা আসনে? 

"আকম আর সামলানে পারকে না।" 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali/illnesses-and-conditions/long-term-effects-of-covid-19-long-covid-bengali/
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"Am I suicidal?" 

"I can't do this anymore." 

"I want to die." 

Please reach out to one of the services below. 

"আকম কি আত্মহেযা প্রবণ?" 

"আকম আর এটা িরনে পারকে না।" 

"আকম মনর যেনে িাই।" 

রেষেি নে নকােও একঠি পরিষেবাি সাষে নোগাষোগ করুে। 

Services available 24/7 

NHS 24 mental health hub 

 
The 111 service provides urgent mental health assessment and 
support 24/7. 

Phone: 111 
 

Samaritans 

A helpline for anyone feeling low or considering suicide. 

Phone: 116 123 

Website: samaritans.org 
 

Childline 

A service for young people under 19 struggling with mental health 

issues, or any other problem. 

24/7 উপলভ্য পরিষেবা  

NHS 24 নেন্টাল নেলে োব 

111 পকরনেবা 24/7 জরুকর মানকসি স্বাস্থ্য মূলযায়ন ও সহায়ো প্রদান 

িনর।  

য ান: 111 

Samaritans 

মানকসিভানব কবেন্ন বা আত্মহেযার কিন্তা িরা যে িানরার জনয এিটট 

যহল্পলাইন। 

য ান: 116 123 

ওনয়বসাইট: samaritans.org 

tel:111
https://www.samaritans.org/
tel:111
tel:116%20123
https://www.samaritans.org/
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Phone: 0800 1111 

Webchat: childline.org.uk/get-support/1-2-1-counsellor-chat/ 

Website: http://www.childline.org.uk/ 

YoungMinds crisis messenger 

• A 24/7 text messaging service for young people in crisis. 

• The YoungMinds Crisis Messenger is run by Shout. 

Text: Text YM to 85258 

Website: youngminds.org.uk/find-help/get-urgent-

help/youngminds-crisis-messenger/ 

 

Childline 

19 বেনরর িমবয়সী োনদর মানকসি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমসযা বা অনয 

সমসযা আনে োনদর জনয এিটট পকরনেবা। 

য ান: 0800 1111 

ওনয়বিযাট: childline.org.uk/get-support/1-2-1-counsellor-chat/ 

ওনয়বসাইট: http://www.childline.org.uk/ 

 

YoungMinds Crisis Messenger 

সঙ্কনট পডা েরুণ-েরুণীনদর জনয 24/7 এিটট যটক্সট যমনসজজং 

পকরনেবা। 

Shout-এর পকরিালনায় িলা “YoungMinds Crisis Messenger”। 

যটক্সট: YM কলনে 85258 নম্বনর যটক্সট িরুন 

ওনয়বসাইট: youngminds.org.uk/find-help/get-urgent-

help/youngminds-crisis-messenger/ 

https://www.childline.org.uk/get-support/1-2-1-counsellor-chat/
http://www.childline.org.uk/
https://youngminds.org.uk/find-help/get-urgent-help/youngminds-crisis-messenger/
https://youngminds.org.uk/find-help/get-urgent-help/youngminds-crisis-messenger/
tel:0800%201111
https://www.childline.org.uk/get-support/1-2-1-counsellor-chat/
http://www.childline.org.uk/
https://youngminds.org.uk/find-help/get-urgent-help/youngminds-crisis-messenger/
https://youngminds.org.uk/find-help/get-urgent-help/youngminds-crisis-messenger/
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Services available at other times 

Breathing Space 

Sometimes our thoughts and feelings can overwhelm us. It helps to 

get some Breathing Space. Pick up the phone - we're here to 

listen. 

Service open: 

Monday to Thursday - 6pm to 2am  

Weekends - Friday 6pm to Monday 6am 

Phone: 0800 83 85 87 

Webchat: breathingspace.scot 

 

Campaign Against Living Miserably (CALM) 

Confidential and free support, information and signposting for men. 

Service open: 5pm to midnight every day 

Phone: 0800 58 58 58 

Webchat: thecalmzone.net/help/webchat/ 

Switchboard LGBT+ 

পরিষেবা অেযােয সেষয় উপলভ্য 

Breathing Space 

যিানও যিানও সময় আমানদর কিন্তাভাবনা এবং অনুভূকে আমানদর 

উনেকলে িরনে পানর। েেন এিটু Breathing Space (স্বজির মুহেূ ত) 

যপনল ভানলা লানে। য ান েুলুন-আমরা আপনার িথা য ানার জনয 

এোনন আকে। 

পকরনেবা যোলা রনয়নে: 

যসামবার যথনি বৃহস্পকেবার-সন্ধ্যা 6টা যথনি রাে 2টা  

সপ্তাহানন্ত- শুক্রবার সন্ধ্যা 6টা যথনি যসামবার সিাল 6টা 

য ান: 0800 83 85 87 

ওনয়বিযাট: breathingspace.scot 

 

Campaign Against Living Miserably (CALM) 

পুরুেনদর জনয যোপনীয় এবং কনিঃশুল্ক সহায়ো, েথয এবং কদ া 

যদোননা। 

https://breathingspace.scot/
https://www.thecalmzone.net/help/webchat/
tel:0800838587
https://breathingspace.scot/
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An information, support and referral service for anyone who 

identifies as LGBT+. 

Service open: 10am to 10pm every day 

Phone: 0300 330 0630 

Webchat: switchboard.lgbt 

 

SAMH information line 

Whether you’re seeking support, looking for more information for 

you or someone you love, or just want to have chat about mental 

health, we’re here. 

Service open: 9am to 6pm Monday to Friday (except Bank 

Holidays) 

Phone: 0344 800 0550 (call charges apply) 

Website: samh.org.uk/informationservice 

পকরনেবা যোলা রনয়নে: কবনিল 5টা যথনি প্রকেকদন মধ্যরাে পে তন্ত 

য ান: 0800 58 58 58 

ওনয়বিযাট: thecalmzone.net/help/webchat/ 

 

Switchboard LGBT+ 

কননজনদরনি LGBT+কহনসনব কিকিে িরা যে যিানও বযজির জনয েথয, 

সহায়ো এবং যর ারাল পকরনেবা। 

পকরনেবা যোলা রনয়নে: প্রকেকদন সিাল 10টা যথনি রাে 10টা 

য ান: 0300 330 0630 

ওনয়বিযাট: switchboard.lgbt 

 

SAMH (স্কঠিশ অযাষসারসষয়শে ফি নেন্টাল 

নেলে) ইেফষে েশে লাইে 

https://switchboard.lgbt/
https://www.samh.org.uk/informationservice
tel:0800585858
https://www.thecalmzone.net/help/webchat/
tel:03003300630
https://switchboard.lgbt/
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আপকন সহায়োই িান, বা কননজর অথবা আপনার কপ্রয়জননর জনয েথযই 

েুুঁজনু, বা মানকসি স্বাস্থ্য কননয় িথা বলনে িান, আপনার িথা শুননে 

আমরা এোনন আকে। 

পকরনেবা যোলা রনয়নে: যসামবার যথনি শুক্রবার সিাল 9টা যথনি সন্ধ্যা 

6টা (বযানঙ্কর েুটটর কদন বানদ) 

য ান: 0344 800 0550 (িনলর েরি প্রনোজয) 

ওনয়বসাইট: samh.org.uk/informationservice 

Further help 

If you're feeling overwhelmed or out of control you can try these 

practical tools from Mind. Find out what you can do to help yourself 

cope and how you can distract yourself. 

Read more about self-harm from The Mental Health Foundation 

Visit NHS inform's mental wellbeing materials for more help and 

advice. 

আিও সোয়তা 

আপনার েকদ কননজনি পােল পােল লানে বা কনয়ন্ত্রণ রােনে না পানরন, 

োহনল আপকন Mind-এর এইসব বািকবি টুলগুকল বযবহার িনর যদেনে 

পানরন। কননজ িীভানব েুঝনবন এবং িীভানব কননজর মননানোে অনযত্র 

সরানবন যসই বযাপানর জানুন। 

 কননজর ক্ষকে িরার বযাপানর The Mental Health Foundation-এর যথনি 

আরও পডুন   

NHS inform-এর মানকসি  সুস্থ্োর উপিরণগুকল যদেুন োনে আপকন 

আরও সহায়ো ও উপনদ  যপনে পানরন। 

 

tel:03448000550
https://www.samh.org.uk/informationservice
https://www.mind.org.uk/need-urgent-help/what-can-i-do-to-help-myself-cope/
https://www.mind.org.uk/need-urgent-help/what-can-i-do-to-help-myself-cope/
https://www.mind.org.uk/need-urgent-help/how-can-i-distract-myself/
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/self-harm
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing
https://www.mind.org.uk/need-urgent-help/what-can-i-do-to-help-myself-cope/
https://www.mind.org.uk/need-urgent-help/how-can-i-distract-myself/
https://www.mind.org.uk/need-urgent-help/how-can-i-distract-myself/
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/self-harm
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/self-harm
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing

