
World Suicide Prevention Day- September 10, 2016

ববিশ্ব আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ বদিবিস- ১০ই সসরপ্টেম্বর, ২০১৬ইইং 

সফল সহত্যাক, সফল সহত্যাক ।  

প্রবতপত্যাদিত ববিষয়- “সমমক্ত সহত্যান, সযত্যাগত্যারযত্যাগ করুন, যত্ন বনন”।  

সসূচনত্যায় আত্মহততত্যাত আত্মহততত্যা সকত্যান সমত্যাধত্যান নয় । নত্যানত্যাববিধ যন্ত্রনত্যা ভভীষণ তভীব্র হরতই পত্যারর । আত্মহততত্যা
যন্ত্রণত্যা উপশম অথবিত্যা মমুবক্ত লত্যারভর একমত্যাত্র উপত্যায় কখনই হরত পত্যারর নত্যা । আত্মহততত্যা তথত্যা আত্মহততত্যার
প্রবিণতত্যা একটি ভয়ত্যানক মত্যানবসক বিতত্যাবধ । আত্মহততত্যা অমসূলত জভীবিরনর অকত্যাল অপচয়। এর ববিষত্যাদিময় ও
ক্ষবতকর প্রভত্যাবি বিতবক্ত,  পবরবিত্যার ও সমত্যারজ দিভীরর্ঘসত্যায়ভী হয়,  যত্যা কত্যাররত্যা কত্যারছ কত্যামত নয়। অথচ আত্মহততত্যা একটি
মরনত্যাসত্যামত্যাবজক জনসত্যাসত সমসতত্যা সযটি প্রবতররত্যাধরযত্যাগত।  শুধমুমত্যাত্র সত্যামত্যাবজক সরচতনতত্যা ও এ ববিষরয় ববিজত্যানবভবত্তিক
তরথতর অভত্যারবি আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধর ববিষয়টি এতবদিন খমুবি একটত্যা গুরুত্ব পত্যায়বন।  আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধ
ববিশ্ববিতত্যাপভী জনসরচতনতত্যা ততরভী, এ ববিষরয় ভত্যান- ধত্যারণত্যা দিসূরভীকরণ ও প্ররয়ত্যাজনভীয় বশক্ষত্যা ও প্রবশক্ষণ প্রদিত্যারনর জনত
ইনত্যারনতত্যাশনত্যাল অতত্যারসত্যাবসরয়শন ফর সমুইসত্যাইড বপ্ররভনশন-এর উরদিতত্যারগ ২০০৩ সত্যাল সথরক ববিশ্ব সত্যাসত সইংসত্যার



সহত্যায়তত্যায় প্রবতবিছর ১০ সসরপ্টেম্বর 'ববিশ্ব আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ বদিবিস' পত্যাবলত হয়। একইভত্যারবি সসই মহত্যান উদিতম
ও উরদিতত্যারগর প্রবত অকুণ্ঠ সমথর্ঘন জত্যাবনরয় বপ্রয় মত্যাতম ভসূবম বিইংলত্যারদিরশর সকল জনগরণর মত্যারঝে এই ববিষরয় বিতত্যাপক
গণসরচতনতত্যা গরড়ে সতত্যালত্যার জনত বিমহৎভত্যারবি মত্যানবি কলতত্যারণ বনরবিবদিত আমত্যারদির বপ্রয় সত্যামত্যাবজক সইংগঠন -

“Bangladesh  Preventive  Welfare  Society  of  Suicide-Addiction-Narcotics  &
Pollution (BPWS of SANP)” ১০ সসরপ্টেম্বর,২০১৬ইইং  বদিন বিতত্যাপভী ববিবভন্ন কমর্ঘসসূবচ গ্রহণ করররছ।
উরল্লেখত সয,  বিমহৎ মত্যানবি কলতত্যারণ বনরবিবদিত আমত্যারদির মহত্যান এই সত্যামত্যাবজক সইংগঠনটি বিত্যাইংলত্যারদিরশর উত্তিরত্যাঞ্চরল
অবিবসত রইংপমুর সজলত্যা সথরক সবির্ঘ প্রথম যত্যাত্রত্যা শুরু করর। তত্যাই এবিত্যাররর সকনভীয় আরয়ত্যাজন আমত্যারদির এই
রইংপমুর ববিভত্যাগভীয় শহর সথরকই ।  (ববিসত্যাবরত জত্যানত্যা যত্যারবি এই বলঙ্ক সথরক- www.bdwelfaresociety.org).  

                                                                                        

                                                                                 কমর্ঘসসূচভীসমসূহত 
 ববিকত্যাল   (  ০৯  /  ০৯  /  ২০১৬ইইং  )   ০৫  .  ০০ রটিকত্যাত  সইংবিত্যাদি সরম্মেলন, রইংপমুর সপ্রস কত্যাবি, রইংপমুর ।  
 সকত্যাল   (  ১০  /  ০৯  /  ২০১৬ইইং  )    ১০  .  ০০ রটিকত্যাত  বিমহৎ র তত্যাবল,  রইংপমুর শহররর প্রধত্যান প্রধত্যান সড়েক

প্রবদিক্ষন কররবি । 
 সকত্যাল ১১  .  ০০ রটিকত্যাত   টত্যাউন হল, রইংপমুর – এ আরলত্যাচনত্যা সভত্যা এবিইং সত্যাইড সসত্যা সপ্ররজরনশন ।  

 আরলত্যাচনত্যা কররবিনত ববিষয় বভবত্তিক ববিরশষজগণ, বচবকৎসক, মরনত্যাববিজত্যানভী, গরবিষক, সমত্যাজ সইংসত্যারক,

বশক্ষত্যাববিদি,  সত্যাইংবিত্যাবদিক,  সরচতন নত্যাগবরক,  বমবডয়ত্যা বিতবক্তত্ব,  বশলভী,  সত্যাবহবততক, ভমুক্তরভত্যাগভী বিতবক্ত ও
প্রশত্যাসবনক কমর্ঘকতর্ঘত্যাগণ । 

  সত্যাইড সসত্যা সপ্ররজরনশরনর মত্যাধতরম আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ ও আত্মহততত্যা প্রবিণতত্যা সরত্যাধ সইংকত্যান ববিষরয়র
উপর তবিজত্যাবনক উপসত্যাপনত্যা কররবিনত                               

                                                  

 ডত্যাত সমত্যাত কবফল-  উবদ্দিন সরকত্যার আকত্যাশ, সচয়ত্যারমতত্যান, বিত্যাইংলত্যারদিশ বপ্ররভনটিভ ওরয়লরফয়ত্যার
সসত্যাসত্যাইটি অবি সমুইসত্যাইড- এবডকশন- নত্যাররকত্যাটিকস এন্ড পলমুসন (ববিবপডবব্লিউএস অবি এসএএনবপ)। 

 দিমুপমুর ১২  .  ৩০ রটিকত্যাত “ আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ ও আত্মহততত্যা প্রবিণতত্যার প্রবতকত্যার, এখনই সময় সরচতন
হরত সবিত্যার ” ববিষরয়র উপর কুইজ প্রবতরযত্যাবগতত্যা ও পমুরসত্যার ববিতরণভী অনমুষত্যান । 

 ববিকত্যাল ০৩  .  ০০ রটিকত্যাত বিমহৎ এক সত্যাইরকল র তত্যাবলর মত্যাধতরম রইংপমুর মহত্যানগররর এক প্রত্যান সথরক অনত
প্রত্যান ভমন ও ‘আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধরযত্যাগত একটি মত্যানবসক বিতত্যাবধ’ এই বিত্যাতর্ঘত্যাটি পথ ভমরনর মত্যাধতরম
মত্যানমুরষর মত্যারঝে ছবড়েরয় সদিওয়ত্যা ।   

 রত্যাত ০৮  .  ০০ রটিকত্যাত যত্যার যত্যার আবিত্যাসসল ও কমর্ঘসল হরত দিরজত্যা অথবিত্যা ঠিক জত্যানত্যালত্যার কত্যারছ
একটি করর সমত্যামবিত্যাবত প্রজ্বলরনর মত্যাধতরম ‘ববিশ্ব আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ বদিবিস’ সক সমথর্ঘন,  আত্মহততত্যার
মত্যাধতরম হত্যারত্যারনত্যা সকত্যান আপনজনরক স্মরণ এবিইং যত্যারত্যা আত্মহততত্যা কররত বগরয়ও আজ সবিবেঁরচ আরছন
তত্যারদির সমুন্দর জভীবিন কত্যামনত্যায় অন্ধকত্যাররর মত্যারঝে আরলত্যা ছবড়েরয় সদিওয়ত্যা । 

http://www.bdwelfaresociety.org/


 রত্যাত ১২  .  ০১ বমবনটত বিমহৎ মত্যানবি কলতত্যারণ বনরবিবদিত আমত্যারদির মহত্যান সত্যামত্যাবজক সইংগঠন -বিত্যাইংলত্যারদিশ
বপ্ররভনটিভ ওরয়লরফয়ত্যার সসত্যাসত্যাইটি অবি সমুইসত্যাইড –  এবডকশন -  নত্যাররকত্যাটিকস এন্ড পলমুসন
(ববিবপডবব্লিউএস অবি এসএএনবপ) কতমর্ঘক ১০ সসরপ্টেম্বর, ‘ববিশ্ব আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ বদিবিস’ –এ বদিনভর
পত্যাবলত নত্যানত্যা কমর্ঘসসূচভীর সকল খবিরত্যা-খবির ও ডকুরমনস যথত্যা- ছববি, বভবডও, প্রচত্যারপত্র, বিতত্যানত্যার, সলত্যারগত্যা,
অনমুষত্যানমত্যালত্যার ধত্যারণবচত্র ইততত্যাবদি অনলত্যাইন প্রবকয়ত্যার মত্যাধতরম ইনত্যারনতত্যাশনত্যাল অতত্যারসত্যাবসরয়শন ফর
সমুইসত্যাইড বপ্ররভনশন কতমর্ঘপরক্ষর কত্যারছ পত্যাঠিরয় সদিয়ত্যা । সসই সত্যারথ পমবথবিভীর সদিরশ সদিরশ পত্যাবলত
কমর্ঘসসূচভীর সত্যারথ এবকভমুত হরয় আনজর্ঘত্যাবতক অঙ্গরন বিত্যাইংলত্যারদিশরক তমুরল ধরত্যা ও সকল সদিরশর সত্যারথ
কলতত্যাণকর কত্যারজ বনরজরদির সমমক্ত করত্যা । যত্যা  ববিশ্ব সত্যাসত সইংসত্যার সহত্যায়তত্যায় এবিইং ইনত্যারনতত্যাশনত্যাল
অতত্যারসত্যাবসরয়শন ফর সমুইসত্যাইড বপ্ররভনশন- এর সনতম রত্ব এবগরয় চরলরছ পমুররত্যা পমবথবিভী জমুরড়ে ।  

  

ববিরশ্লেষণ ও বকছমু পবরসইংখতত্যানত 
ববিশ্ব সত্যাসত সইংসত্যার পবরসইংখতত্যান অনমুযত্যায়ভী প্রবত বিছর ববিশ্বজমুরড়ে আত্মহততত্যা করর প্রত্যায় ১০ লত্যাখ মত্যানমুষ। যমুদ্ধ ও
খমুরনর বশকত্যার হরয়,  এমনবক সড়েক দিমুরর্ঘটনত্যায়ও প্রবত বিছর এত মত্যানমুরষর মমতমুত ররট নত্যা। আত্মহততত্যা-প্রবিণ এবিইং
আত্মহততত্যার প্ররচষত্যা চত্যাবলরয় বিতথর্ঘ হয় এরও প্রত্যায় ১৫-২০ গুণ সবিবশ মত্যানমুষ। অনত এক পবরসইংখতত্যান অনমুযত্যায়ভী, ১০
সথরক ১৪ শতত্যাইংশ মত্যানমুষ আত্মহততত্যার কথত্যা বচনত্যা করর ঐকত্যাবনকভত্যারবিই। আর পত্যাবেঁচ শতত্যাইংশ কখরনত্যা নত্যা কখরনত্যা
আত্মহততত্যার প্ররচষত্যা চত্যালত্যায়। তরবি,  আত্মহততত্যা বিত্যা আত্মহততত্যা প্রবিণতত্যার প্রকম ত হত্যার এর সচরয়ও সবিশভী হরত পত্যারর
বিরল গরবিষকরদির ধত্যারণত্যা। কত্যারণ,  কুসইংসত্যার,  ধমর্মীয় বিত্যা সত্যামত্যাবজক দিমবষভবঙ্গর কত্যাররণ অরনক আত্মহততত্যা বিত্যা
আত্মহততত্যা প্ররচষত্যার খবির সচরপ যত্যায় পবরবিত্যার। 

প্রবত বিছর ১০ সসরপ্টেম্বর ববিশ্ব আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ বদিবিস। ববিরশ্বর অনতত্যানত সদিরশর মত বিত্যাইংলত্যারদিশও নত্যানত্যা 

কমর্ঘসসূবচর মরধত বদিরয় এই বদিবিসটি পত্যাবলত হয়। বিত্যাইংলত্যারদিরশ গরড়ে প্রবতবদিন ২৮ জন বিতবক্ত আত্মহততত্যা করর। অথচ
আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধত। ববিবভন্ন উরদিতত্যারগর মত্যাধতরম আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ সম্ভবি। ববিরশষজরদির মরত, যত্যারত্যা এক সময়
আত্মহততত্যার কথত্যা সভরবিবছল তত্যারদির মরধত সবিশভীর ভত্যাগ আজ সবিবেঁরচ আরছ বিরল খমুশভী। এই বিতত্যাপত্যারর তত্যারদির 
মতত্যামত হরচ, তত্যারত্যা আসরল জভীবিন সশষ করর বদিরত চত্যায়বন -শুধমু যন্ত্রণত্যাটত্যা দিসূর কররত সচরয়বছল ৷ অরষ্ট্রেবলয়ত্যা, 
অবষ্ট্রেয়ত্যা, কত্যানত্যাডত্যা, কলবম্বয়ত্যা, বফবজ, রত্যানত্যা, হইংকইং, ভত্যারত, আয়ত্যারলতত্যান্ড, ইতত্যালভী, মত্যালরয়বশয়ত্যা, সমবক্সিরকত্যা, বনউবজলতত্যান্ড, 

নরওরয়, পত্যাবকসত্যান, সটলতত্যান্ড, শ্রীলইংকত্যা, সমুদিত্যান, সমুইজত্যারলতত্যান্ড, থত্যাইলতত্যান্ড, যমুক্তরত্যাজত ও যমুক্তরত্যাষ্ট্রেসহ ববিবভন্ন সদিশ 
আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধ ববিশ্ব আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ বদিবিস প্রবতপত্যালনসহ আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধ নত্যানত্যাববিধ 
জনসরচতনতত্যামসূলক কত্যাযর্ঘকম পবরচত্যালনত্যা কররলও আমত্যারদির সদিরশ সস-রকমভত্যারবি তত্যা  করত্যা হরচ নত্যা। অথচ, 

২০১৪ সত্যারল ববিশ্ব সত্যাসত সইংসত্যার এক তথত অনমুযত্যায়ভী বিত্যাইংলত্যারদিরশর আত্মহততত্যা পবরবসবত ভয়ত্যাবিহ। তরথত জত্যানত্যা যত্যায়, 

আত্মহততত্যায় ববিরশ্ব বিত্যাইংলত্যারদিরশর অবিসত্যান দিশম। যত্যা ২০১১ সত্যারল বছল ৩৮তম।
অনতবদিরক পমুবলশ সদির দিপ্তররর বহসত্যারবি গত ৬ বিছরর সত্যারত্যা সদিরশ ৫৯ হত্যাজত্যার ৭৬০টি আত্মহততত্যার রটনত্যা 
ররটরছ। সসই বহরসরবি আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধ সতমন সকত্যারনত্যা জনসরচতনতত্যামসূলক পদিরক্ষপ সরকত্যাবর বিত্যা সবি-সরকত্যাবর 

ভত্যারবি এখরনত্যা পযর্ঘন গমহভীত হয়বন বিলরলই চরল। আত্মহততত্যাপ্রবিণ সবিবশরভত্যাগই ২১ সথরক ৩০ বিছর বিয়সভী। ২০১৩
সত্যারল শুধমু ববিষপত্যান আর ফত্যাবেঁসভীরত ঝেমুরল আত্মহততত্যার রটনত্যা ১০২৯টি। বিত্যাইংলত্যারদিরশ প্রবত এক লত্যারখ ৭ দিশবমক ৮ 
জন আত্মহততত্যা করর। এর মরধত পমুরুরষর সচরয় নত্যারভীর সইংখতত্যাই সবিবশ। কত্যাউরন্সেবলইং এবিইং যথত্যাযথ বচবকৎসত্যার 
মত্যাধতরম সয কত্যাউরক আত্মহততত্যার পথ সথরক সফরত্যারনত্যা সম্ভবি। মরনত্যাববিজত্যানভীরদির মরত, অবতমত্যাত্রত্যায় ববিষণ্ণতত্যায় আকত্যান
বিতবক্তরত্যা আত্মহততত্যার বদিরক ধত্যাববিত হন। তরুণ প্রজন্ম সবিরচরয় সবিবশ আত্মহততত্যার ঝেমুবেঁবকরত ররয়রছ। আত্মহততত্যা 



সকবিল সয বিতবক্ত আত্মহততত্যা করর তত্যারকই নত্যা এর প্রভত্যাবি পরর প্রবতটি মত্যানমুরষর উপর ।                

প্রবত বিছর ববিরশ্বর প্রত্যায় ২০০ সকত্যাটি মত্যানমুষ আত্মহততত্যার সচষত্যা করর। ববিশ্ব সত্যাসত সইংসত্যার বররপত্যারটর্ঘ সদিখত্যা যত্যায় 

সমগ্র ববিরশ্ব প্রত্যায় ১০ লক্ষ মত্যানমুষ আত্মহততত্যার মত্যাধতরম মমতমুতর পথ সবিরছ সনয় যত্যা আর সবি মমতমুতর কত্যারণ গুরলত্যার
১.৬ % ।  বিত্যাইংলত্যারদিরশর সক্ষরত্র এই সইংখতত্যা আররত্যা সবিবশ সশত্যাচনভীয়। সত্যামত্যাবজক, পত্যাবরবিত্যাবরক এবিইং আররত্যা ববিবভন্ন  
কত্যাররণ সবিবশরভত্যাগ সক্ষরত্র সদিখত্যা যত্যায় আমত্যারদির সদিরশর আত্মহততত্যার কথত্যাগুরলত্যা খমুবি একটত্যা বিত্যাইরর আসরত পত্যারর নত্যা

। তবিমুও ২০১০ সত্যারল করত্যা শহভীদি সররত্যায়ত্যাবদির্ঘ সমবডরকল করলজ হত্যাসপত্যাতত্যারলর এক  সত্যারভর্ঘরত সবিবররয় এরসরছ সয 
বিত্যাইংলত্যারদিরশর ৬.৫ বমবলয়ন মত্যানমুষ আত্মহততত্যা ঝেমুবেঁবকর মরধত আছন। এবপ্রল  ২০১১ সত ববিশ্ব সত্যাসত সইংসত্যার করত্যা 

এক বররপত্যারটর্ঘ সদিখত্যা যত্যায় বিত্যাইংলত্যারদিরশ প্ররততক বিছর ১৯,৬৯৭ জন মত্যানমুষ আত্মহততত্যা করররছ । যত্যা বিত্যাইংলত্যারদিরশর 

মত্যানমুরষর মমতমুতর কত্যাররণর ২.৬ % । প্রবত বিছর এই সইংখতত্যা বিত্যাড়েরছ বিই কমরছ  আমরত্যা । নত্যাকখরনত্যাই চত্যাইনত্যা 
আমত্যারদির কত্যারছর এমনবক দিমুররর সকউ-ই আত্মহনন এর পথ সবিরছ বনক। তত্যাই আর সদিবর নয়! আমত্যারদিররক 
এবগরয় আসরত হরবি আজরকই। যত্যারত্যা আমত্যারদির মরধত সথরক ইবতমরধতই চরল সগরছন তত্যারদির জনত হয়রতত্যা আমরত্যা 
বকছমু কররত পত্যাররবিত্যা নত্যা। তরবি এই ঝেমুবেঁবকরত থত্যাকত্যা মত্যানমুষরদিররক একটমু হরলও ভত্যাল রত্যাখত্যার সচষত্যা বকন্তু আমরত্যা 
কররত পত্যাবর। এই ঝেমুবেঁবকরত থত্যাকত্যা মত্যানমুষগুরলত্যা বকন্তু আমত্যারদির দিমুররর সকউ নয়, আমত্যারদির  আরশ পত্যারশই আরছ, 

আমত্যারদির বিন্ধমু রদির মরধতই আরছ। আরছ আমত্যারদির পবরবিত্যাররর মরধত। আমরত্যা আমত্যারদির বনরজর অবিসত্যান সথরক 
একটমু এবগরয় আসরলই বকন্তু এই ঝেমুবেঁবক অরনক এবিইং অরনকত্যাইংরশ করম আসরত পত্যারর। 

আরবিগ আরছ  ,   তত্যাই বিরল জভীবিন সতত্যা কম মসূলতবিত্যান নয়   !  

তরুণ-তরুণভীরত্যা তত্যাৎক্ষবণক আরবিগতত্যাবড়েত হরয় আত্মহততত্যা করর। আরবিগ কভী করর দ্রুত বনয়ন্ত্রণ করত্যা যত্যায় সস 
ববিষরয় সমু ল-করলজ বকইংবিত্যা সত্যামত্যাবজক প্রবতষত্যারন ববিরশষ প্রবশক্ষরণর বিতবিসত্যা রত্যাখত্যার ওপর গুরুত্ব আররত্যাপ করররছন 
মরনত্যাববিজত্যানভীরত্যা। তত্যারদির স্মরণ কবররয় বদিরত হরবি জভীবিরনর সচরয় সকত্যারনত্যা বকছমুই গুরুত্বপসূণর্ঘ নয়, বকছমুই নত্যা।
ববিশ্ব আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ বদিবিসরক সত্যামরন সররখ ববিশ্ব সত্যাসত সইংসত্যা কতমর্ঘক প্রকত্যাবশত এক গরবিষণত্যা প্রবতরবিদিরন 
জত্যানত্যা যত্যায়- ২০০০ সথরক ২০১২ সত্যাল পযর্ঘন ১৭০টির সদিসতরত্যারষ্ট্রের ওপর পবরচত্যাবলত এক গরবিষণত্যাপরত্র বিলত্যা হরচ, 

প্রবত বিছর প্রত্যায় ১০ লত্যাখ মত্যানমুষ আত্মহততত্যা কররন এবিইং সসই মরত সমত্যাটত্যা দিত্যারগ সদিখত্যা যত্যায় সত্যারত্যা ববিরশ্ব প্রবত ৪০

সসরকরন্ড একজন আত্মহততত্যা কররন। এটি মত্যানমুরষর মমতমুতর কত্যারণগুরলত্যার মরধত পঞ্চম। পবরবিত্যার ও সমত্যারজর 
মত্যানমুরষর সহরযত্যাবগতত্যামসূলক মরনত্যাভত্যাবি নত্যা সপরল এ প্রবিণতত্যা আরও বিত্যাড়েত্যার আশঙ্কত্যা কররছন মরনত্যাববিজত্যানভীরত্যা। কত্যাররত্যা
মরধত আত্মরত্যাতভী প্রবিণতত্যা সদিখত্যা বদিরল বিমুঝেরত হরবি সম্ভবিত বকবনকতত্যাল বডজঅডর্ঘত্যার, বসরজত্যারফ্রেবনয়ত্যা, প্রসবিজবনত 
অবিসত্যাদি, বপটিএসবড অথবিত্যা এমন সকত্যারনত্যা সরত্যারগ ভসূগরছন, অথর্ঘত্যাৎ এমন সকত্যারনত্যা সমসতত্যা থত্যাকরল ভত্যাবিরত হরবি 
প্রকম তপরক্ষ মবসরষ সকবমকতত্যাল ভত্যারসত্যামতহভীনতত্যা ররয়রছ এবিইং এ কত্যাররণই সম্ভবিত সসত্যাজত্যাসমুবজ বকছমু ভত্যাবিরত পত্যাররছ 
নত্যা। এটত্যা বনয়ন্ত্ররনর বিত্যাইরর চরল সগরছ। তরবি তত্যারক সবিত্যাঝেত্যারত হরবি সয সস দিসূবির্ঘল নয়। তত্যার সকবিলমত্যাত্র বকছমু 
বচবকৎসত্যা প্ররয়ত্যাজন। তত্যারক কখরনত্যা একত্যা ভত্যাবিত্যার সমুরযত্যাগ সদিয়ত্যা যত্যারবি নত্যা। ভত্যারলত্যা বকছমু বচনত্যা করত্যার বদিরক ধত্যাববিত 
কররত হরবি। তত্যারক সবিত্যাঝেত্যারত হরবি অন্ধকত্যার তত্যাবড়েরয় এক সময় সসূযর্ঘত উবদিত হরবি। 
এই বিতত্যাপত্যারর সমত্যাজ ও ববিবভন্ন বশক্ষত্যা প্রবতষত্যারন জনসরচতনতত্যামসূলক বশক্ষত্যা প্রদিত্যান ও বশক্ষত্যা প্রবতষত্যারন আত্মহততত্যার 
ভয়ত্যাবিহতত্যা ও প্রবতররত্যারধর নত্যানত্যা বদিক বনরয় সভত্যা-রসবমনত্যার চত্যালমু করত্যা প্ররয়ত্যাজন বিরলও মত বদিরচন সইংবশ্লেষ 

ববিষরয়র ববিরশষজগণ। 



সকন এই আত্মহততত্যা   ? 

আত্মহততত্যার প্রবিণতত্যা বিত্যাড়েত্যার কত্যারণ ও তত্যা প্রবতররত্যারধর ববিষরয় সইংবশ্লেষ ববিরশষজরত্যা প্রত্যায় একই সমুরর বিরলরছন, 

যখন সকত্যারনত্যা বিতবক্তর জত্যান-বিমুবদ্ধ-উপলবব-অনমুধত্যাবিন শবক্ত সলত্যাপ পত্যায়, বনজরক অসহত্যায়, ভত্যারসত্যামতহভীন মরন হয়, 

তখনই মত্যানমুষ আত্মহততত্যা কররন। তত্যারত্যা আরও জত্যানত্যান, আত্মহততত্যা শুধমু বিত্যাইংলত্যারদিরশই নয়, পমবথবিভীজমুরড়েই হরচ। যখন
একজন মত্যানমুষ নত্যানত্যা গত্যাবনরত জভীবিনরক অথর্ঘহভীন মরন কররন তখনই সস আত্মহনরনর পথ সবিরছ সনন। সযসবি 
সমুবনবদির্ঘষ কত্যাররণ মত্যানমুষ আত্মহততত্যা কররন, তত্যারমরধত উরল্লেখরযত্যাগত হরচ- সপ্রমরটিত, মত্যানবসক যন্ত্রণত্যা, আবথর্ঘক সইংকট, 

সবিকত্যারত্ব, পবরবিত্যাররর প্রবত দিত্যাবয়ত্ব পত্যালরন বিতথর্ঘতত্যা, সত্যামভী-সভীর কলহ, বনতসঙ্গতত্যা এবিইং দিভীরর্ঘবদিন শত্যারভীবরক অসমুসতত্যা। 

এছত্যাড়েত্যা ধষর্ঘণ ও ইভটিবজইংরয়র বশকত্যার হরয়ও অরনরক আত্মহততত্যা কররছন। গরবিষণত্যায় সদিখত্যা সগরছ ববিশ্ববিতত্যাপভী 
পমুরুষ আত্মহততত্যা করর শতকরত্যা ৫০ ভত্যাগ সযখত্যারন নত্যারভীরত্যা করর শতকরত্যা ৭১ ভত্যাগ। এর মরধত ১৫ সথরক ২৯ 
বিছর বিয়সভীরদির সইংখতত্যা সবিরচরয় সবিবশ এবিইং আত্মহততত্যায় আরগ্নেয়ত্যারসরর বিতবিহত্যার আরগর সয সকত্যান সমরয়র চত্যাইরত 
এখন সবিরচরয় সবিবশ। 

আত্মহততত্যা বিনত্যাম মনসত্যাবত্ত্বিক সইংকটতটত  
আথর্ঘসত্যামত্যাবজক ও মনসত্যাবত্ত্বিক কত্যাররণও অরনরক আত্মহততত্যা করর থত্যারকন। তত্যাই এটি বনবিত্যারণ করত্যার জনত, মনসত্যাবত্বক,

সমুশভীল সমত্যাজ, বশক্ষক সমত্যাজ সবিত্যার ভসূবমকত্যা রত্যাখত্যা দিরকত্যার। সত্যাববির্ঘকভত্যারবি আত্মহততত্যার ববিরুরদ্ধ প্রচত্যারণত্যার একটি 
ভসূবমকত্যা থত্যাকরত হরবি যত্যারত সকউ আত্মহততত্যায় উৎসত্যাহভী বিত্যা বিত্যাধত নত্যা হয়। তত্যাছত্যাড়েত্যাও মত্যানমুরষর মরধত ধমর্মীয় 
অনমুভসূবত জত্যাবগরয় সতত্যালত্যার মত্যাধতরমও আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ সম্ভবি। আত্মহততত্যার ভয়ত্যাবিহতত্যা সমরকর্ঘ সরকত্যাবর এবিইং 
বিতবক্তগত উরদিতত্যারগ বিতত্যাপক প্রচত্যার চত্যালত্যারনত্যা প্ররয়ত্যাজন। বিছররর ববিবভন্ন সমরয় আত্মহততত্যার প্রবতররত্যাধ শভীষর্ঘক 
সসবমনত্যার ও বসরমত্যাবজয়ত্যাম করত্যার পত্যাশত্যাপত্যাবশ অনতত্যানত কমর্ঘসসূবচ পত্যালন করত্যা সযরত পত্যারর। কত্যারন সবম্মেবলত 
প্রবতবিত্যাদিই আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধ প্রধত্যান ভসূবমকত্যা রত্যাখরত পত্যারর। 

ববিষত্যাদিময় এক উদিত্যাহরণত

গত ২০১৪ ইইং সত্যারলর ১৫ সসরপ্টেম্বর রত্যাজধত্যানভীর উত্তিরত্যায় দিমুই ভত্যাই-রবিত্যান সমত্যাহত্যাম্মেত্যাদি ববিন আলভীম (১৪) ও বচরশ্রী 
জত্যামত্যারনর (১৯) একসরঙ্গ আত্মহততত্যার রটনত্যা বিত্যাকরুদ্ধ কররবছল সকলরক। সত্যাইংবিত্যাবদিক মত্যা জয়শ্রী জত্যামত্যান সত্যামভীর 
সরঙ্গ ববিরয় ববিরচরদির পর দিমুই সনত্যানরক আকরড়ে ধরর সবিবেঁরচ বছরলন। বিত্যাবিত্যা আলভীমমুল হক বদ্বিতভীয় সভী ও সনত্যান 
বনরয় চভীরন বিসবিত্যাস কররছন। বডরভত্যাবসর্ঘ মত্যারয়র প্রবতবদিরনর জভীবিনযমুদ্ধ সদিরখ হতত্যাশ হরয় ও বিত্যাবিত্যার প্রবত তভীব্র 
অবভমত্যান কররই বক সমধত্যাবিভী সমত্যাহত্যাম্মেত্যাদি ও বচরশ্রী অকত্যারল পমবথবিভী সথরক ববিদিত্যায় বনল? আরবিগপ্রবিণ সনত্যানরত্যা সয 

এমন করর মত্যারক কত্যাবেঁদিত্যারবি তত্যা সকউ সরপ্নেও ভত্যারবিবন।
অবভভত্যাবিকরদির একত্যাধত্যারর উবদ্বিগ্নে ও সতকর্ঘ হওয়ত্যার জনত জয়শ্রীর সনত্যানরদির মরতত্যা একসরঙ্গ ভত্যাই-রবিত্যারনর 
আত্মহততত্যার রটনত্যা নত্যা রটরলও, প্রত্যায়ই গণমত্যাধতরম খবির হরচ ববিবভন্ন বিয়সভী মত্যানমুরষর আত্মহততত্যার রটনত্যা। সনপরথতর
কত্যারণ কখরনত্যা বনযর্ঘত্যাতন, কখরনত্যা সবি হত্যারত্যারনত্যার সবিদিনত্যা, আবিত্যার কখরনত্যা তমুচ রটনত্যাও। 

ববিরশষজরদির কলম সথরকত 

ববিরশষজরদির মরত, আরবিগপ্রবিণ মত্যানমুষ ববিরশষ করর তরুণ প্রজন্ম আরবিগ বনয়ন্ত্ররণ বিতথর্ঘ হরয় আত্মহততত্যার পথ 
সবিরছ সনয়। সমত্যাধত্যানহভীন বিত্যা যন্ত্রণত্যাময় পবরবসবত সহত কররত নত্যা সপরর একমত্যাত্র সমত্যাধত্যান মরন করর। অথচ 
আত্মহততত্যা সমসতত্যার সকত্যারনত্যা সমত্যাধত্যান নয়। সয সকত্যারনত্যা পবরবসবতর সরঙ্গ মত্যাবনরয় চলরত বশখরল এই প্রবিণতত্যা 
অরনকটত্যাই করম আসরবি। আর এ জনত প্ররয়ত্যাজন কত্যাউরন্সেবলইং এবিইং যথত্যাযথ বচবকৎসত্যা। উন্নত সদিরশ এই বিতত্যাপত্যারর 
নত্যানত্যা জনসরচতনতত্যামসূলক কত্যাযর্ঘকম থত্যাকরলও বিত্যাইংলত্যারদিরশ আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধ সতমন কত্যাযর্ঘকম সনই বিলরলই চরল।

ময়নত্যাতদিন সত্যারভর্ঘত 
সদিরশর সকল ফররনবসক সমবডবসন ববিভত্যাগ এবিইং সয সমস সরকত্যারভী হত্যাসপত্যাতত্যারল ময়নত্যাতদিন সমসূণর্ঘ হয় তত্যারদির 



করত্যা বিত্যাৎসবরক সত্যারভর্ঘ আমরল বনরল সদিখত্যা যত্যায়-  শুধমুমত্যাত্র ঢত্যাকত্যা সমবডরকল করলরজর ফররনবসক সমবডবসন ববিভত্যাগ
২০০৮-২০০৯ সত্যারল ৯৭০টি ময়নত্যাতদিন প্রবতরবিদিরনর উপর বভবত্তি করর একটি গরবিষণত্যা প্রবতরবিদিন প্রকত্যাশ করর। 

তত্যারত বিলত্যা হয়, সত্যাম্প্রবতক সমরয় বিত্যাইংলত্যারদিরশ নত্যারভীরদির উপর শত্যারভীবরক, সযযৌন ও মত্যানবসক বনযর্ঘত্যাতন সবিরড়েরছ, 

ইভটিবজইংরয়র মরতত্যা রটনত্যা ররটরছ বিতত্যাপকভত্যারবি। অরনরক পবরবসবত সত্যামত্যাল বদিরত নত্যা সপরর আত্মহততত্যা কররছন। 
অববিবিত্যাবহত নত্যারভীরদির সক্ষরত্র ববিরয়র আরগ সযযৌন সমকর্ঘ সত্যাপরন বিত্যাধত হওয়ত্যা অথবিত্যা সসচত্যায় সযযৌন সমকর্ঘ 
সত্যাপরনর পর গভর্ঘ ধত্যাররণর কত্যাররণ অরনরক আত্মহততত্যা কররন।

আত্মহততত্যা সকত্যান সমত্যাধত্যান নয়ত 

অরনক মত্যানমুরষর কত্যারছ তত্যারদির সত্যামবয়ক সমসতত্যার সত্যায়ভী সমত্যাধত্যান মরন হয় আত্মহততত্যারক। তরবি গরবিষণত্যায় সদিখত্যা
সগরছ,  আত্মহততত্যা কররত বিতথর্ঘ হরয় যত্যারত্যা মমতমুতর মমুখ সথরক বফরর এরসরছ তত্যারত্যা সত্যাভত্যাববিকভত্যারবিই পরবিতর্মী সমরয়
হত্যাবসখমুবশভত্যারবি জভীবিন যত্যাপন করররছ। ইনত্যারনতত্যাশনত্যাল অতত্যারসত্যাবসরয়শন ফর সমুইসত্যাইড বপ্ররভনশন ২০০৩ সত্যাল সথরক
ববিশ্ব সত্যাসত সইংসত্যার সহত্যায়তত্যায় প্রবতবিছর ১০ সসরপ্টেম্বর 'ববিশ্ব আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধ বদিবিস'  পত্যালন করর আসরছ। এ
বিছররর প্রবতপত্যাদিত ববিষয় - “ সমমক্ত সহত্যান, সযত্যাগত্যারযত্যাগ করুন, যত্ন বনন ”। 

এ বদিবিরসর তত্যাতপযর্ঘপসূণর্ঘ বদিকটি হরলত্যা, ববিশ্ববিতত্যাপভী মত্যানমুরষ মত্যানমুরষ সমমক্ত হওয়ত্যা, মত্যানমুরষ মত্যানমুরষ সযত্যাগত্যারযত্যাগ সত্যাপন ও
এরক অপররর প্রবত যত্নবিত্যান হওয়ত্যার মত্যাধতরম ববিশ্ববিত্যাসভীরক জত্যানত্যান সদিওয়ত্যা সয আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধরযত্যাগত এবিইং 
সইংসম বতবভবত্তিক সত্যামত্যাবজক সরচতনতত্যা বিন্ধ কররত পত্যারর আত্মহততত্যার মরতত্যা দিমুতখজনক রটনত্যা। এবিত্যাররর এই 
বদিবিসটিরক উৎসগর্ঘ করত্যা হরয়রছ – “ আত্মহততত্যার প্রবিণতত্যা বিন্ধ কর, এর ক্ষবতকর প্রভত্যাবি দিসূর কর, বশক্ষত্যাথর্মী, 
বশক্ষত্যালয়, মত্যানবসক সত্যাসত সসবিত্যা দিত্যানকত্যারভী, সইংকটময় কমর্ঘজভীবিভী, সসচত্যারসবিভী এবিইং আত্মহততত্যা কররত বগরয়ও আজ 
যত্যারত্যা সকত্যান কত্যাররণ সবিবেঁরচ আরছন তত্যারদির মরধত বিতত্যাপকভত্যারবি মমুক্ত ও সখত্যালত্যারমলত্যা আরলত্যাচনত্যার সমুরযত্যাগ সমবষ কর, 

তত্যারদির জনত এবিইং তত্যারদিররক বনরয় বিতত্যাপকভত্যারবি সফত্যারত্যাম গরড়ে সতত্যালত্যার বিতত্যাবিসত্যা  কর । ” 

আত্মহততত্যার সইংসম বত ও প্রবতকত্যারত  

 সইংসম বত, ধমর্ঘ, সত্যামত্যাবজক আচত্যার-অনমুষত্যান, প্রচবলত আইন, জভীবিনদিশর্ঘন ও একটি জত্যাবতর ঐবতহত্যাবসক সপ্রক্ষত্যাপট 
আত্মহততত্যার প্রবিণতত্যার ওপর প্রভত্যাবি ববিসত্যার করর। গরবিষণত্যায় সদিখত্যা সগরছ, উন্নত সদিশগুরলত্যারত, এমনবক ভত্যাররতও 
পমুরুষরদির মরধত আত্মহততত্যা করত্যার হত্যার সবিবশ। অথচ বিত্যাইংলত্যারদিরশ নত্যারভীরত্যাই সবিবশ আত্মহততত্যা করর। ২০০১ সত্যারল 
পবরচত্যাবলত এক গরবিষণত্যা অনমুযত্যায়ভী, বিত্যাইংলত্যারদিরশ সমত্যাট সইংরটিত আত্মহততত্যার বশকত্যার ৫৮ শতত্যাইংশই নত্যারভী। আর 
এরও বিহু আরগ ১৯৮৬ সত্যারল বঝেনত্যাইদিরহ পবরচত্যাবলত আররক জবররপ সদিখত্যা যত্যায়, সমত্যাট আত্মহততত্যাকত্যারভীর প্রত্যায় ৭৩
শতত্যাইংশ নত্যারভী। চভীরনও আত্মহততত্যার প্রবিণতত্যা নত্যারভীরদির মরধতই সবিবশ। যমুক্তরত্যাজত ও যমুক্তরত্যারষ্ট্রে মধতবিয়সভী পমুরুষ ও 
বিমদ্ধরদির মরধত আত্মহততত্যা করত্যার হত্যার সবিবশ হরলও আমত্যারদির সদিরশ ১১ সথরক ২৫ বিছর বিয়সভী সমরয়রত্যাই সবিবশ 

আত্মহততত্যা করর। অনতত্যানত সদিরশ ববিপত্নভীক, অববিবিত্যাবহত, দিক্ষ সপশত্যাজভীবিভীরদির মরধত আত্মহততত্যার হত্যার সবিবশ। আমত্যারদির 
সদিরশ গমহবিধসূ, ছত্যাত্রভী ও কম বশবক্ষতরদির মরধত আত্মহততত্যা করত্যার প্রবিণতত্যা সবিবশ।
বিত্যাইংলত্যারদিরশ আত্মহততত্যা বনরয় সকত্যারনত্যা জত্যাতভীয় পযর্ঘত্যারয়র জবরপ নত্যা হরলও ববিবভন্ন গরবিষরকর প্রত্যাপ্ত উপত্যাত্তিমরত, এ 
সদিরশ প্রবতবিছর প্রবত লত্যারখ আট সথরক দিশজন আত্মহততত্যার বশকত্যার।
প্রচত্যারমত্যাধতমগুরলত্যার অবতপ্রচত্যার, অপপ্রচত্যার বিত্যা অদিত্যাবয়ত্বশভীল সইংবিত্যাদি পবররবিশরনর কত্যাররণও সকত্যারনত্যা সকত্যারনত্যা সদিরশ 
আত্মহততত্যার রটনত্যা বিত্যাড়েরত পত্যারর।
 সয বিতবক্ত কথত্যাচরল মমতমুতর ইচত্যা বিতক্ত করর, ধরর বনরত হরবি তত্যার মরধত আত্মহততত্যার প্রবিণতত্যা ররয়রছ। সস কত্যাররণ
কত্যারও মমতমুতসইংকত্যান কথত্যারক হত্যালকত্যাভত্যারবি সনওয়ত্যা যত্যারবি নত্যা। আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধর জনত সবিশ করয়কটি ববিষরয়র 
বদিরক আমত্যারদির নজর বদিরত হরবি সযমন- দিরকত্যার দিমবষভবঙ্গর পবরবিতর্ঘন, আত্মহততত্যার উপকররণর সহজলভততত্যা কমত্যারত
হরবি, প্রচত্যারমত্যাধতরমর দিত্যাবয়ত্বশভীল ভসূবমকত্যা জরুবর, অবভবিত্যাসভীরদির প্রবত ববিরশষ নজর বদিরত হরবি - ববিশ্ববিতত্যাপভী 
অবভবিত্যাসভীরদির মরধত আত্মহততত্যার হত্যার সবিবশ, এ কত্যাররণ তত্যারদির প্রবত ববিরশষ নজরদিত্যাবর ও তত্যারদির সরঙ্গ তবিষমতমসূলক



আচরণ পবরহত্যার করত্যা দিরকত্যার, সত্যামত্যাবজক বিন্ধন দিমঢ় করত্যা দিরকত্যার, মত্যাদিরকর অপবিতবিহত্যার সরত্যারধ জরুবরভত্যারবি কত্যাজ
করত্যা দিরকত্যার, মত্যানবসক সরত্যাগ দ্রুত শনত্যাক্ত করর যথত্যাযথ বচবকতসত্যা ও প্ররয়ত্যাজনভীয় বিতত্যাবিসত্যা গ্রহণ করত্যা দিরকত্যার, 

নত্যারভীর ক্ষমতত্যায়ন ও নত্যারভীর প্রবত দিমবষভবঙ্গর পবরবিতর্ঘন করত্যা দিরকত্যার, যথত্যাযথ কত্যাউরন্সেবলইংরয়র সমুরযত্যাগ ততবর করত্যা
দিরকত্যার, সটবল-পরত্যামশর্ঘরসবিত্যা (হটলত্যাইন) সত্যাবভর্ঘস সবির্ঘত্রই চত্যালমু রত্যাখত্যা দিরকত্যার । 

আত্মহততত্যা সইংকত্যান অপমমতমুত সঠকত্যারত যত্যা করনভীয়ত 

এ অপমমতমুত কবমরয় আনত্যা বিত্যা প্রবতররত্যাধ করত্যা সম্ভবি, যবদি আরত্মত্যান্নয়ন, আত্মমযর্ঘত্যাদিত্যারবিত্যাধ, পত্যাবরবিত্যাবরক ও সত্যামত্যাবজক 
দিত্যাবয়ত্বরবিত্যাধ জত্যাগত্যারনত্যা যত্যায় এবিইং এ সইংকত্যান মনসত্যাবত্ত্বিক ববিষয়গুরলত্যা ববিরশষ গুরুরত্বর সরঙ্গ প্রচত্যার ও প্ররয়ত্যাগ করত্যা 
যত্যায়।
এই বদিবিসটির উরদ্দিশত হরচ- আত্মহততত্যা প্রবতররত্যাধরযত্যাগত- এ ববিষয়টি সবিত্যার মরধত জত্যাগ্রত করত্যা; এ ববিষরয় আরলত্যাচনত্যা 
ও বশক্ষত্যা কত্যাযর্ঘকম বিত্যাড়েত্যারনত্যার পত্যাশত্যাপত্যাবশ সরচতনতত্যা বিমবদ্ধ করত্যা; এবিইং আত্মহততত্যার কত্যারণগুরলত্যা উপলবব করত্যা ও তত্যা
দিসূর করত্যা।
আত্মহততত্যার বিহুববিধ কত্যাররণর মরধত - মরনত্যাকষ, হতত্যাশত্যা, সবিবেঁরচ থত্যাকত্যার মত্যারন খমুবেঁরজ নত্যা পত্যাওয়ত্যা প্রভম বত। ববিশ্ব 
আত্মহততত্যায় মমতমুতর সইংখতত্যা অরনক। বিছরর খমুন বিত্যা হততত্যা এবিইং যমুরদ্ধ যত মত্যানমুষ মত্যারত্যা যত্যায়, আত্মহততত্যায় মমতমুতর 
সইংখতত্যা তত্যার সচরয়ও সবিবশ। পমবথবিভীরত যত ভয়ইংকর বিত্যা বিভীভৎস মমতমুত সইংরটিত হয়, তত্যার মরধত অরধর্ঘক মমতমুত 
আত্মহততত্যাজবনত।
যমুদ্ধ, সন্ত্রত্যাসভী রটনত্যা, এমনবক সড়েক দিমুরর্ঘটনত্যা ও পত্যাবরবিত্যাবরক কলরহর কত্যাররণ যত মমতমুত হয়, তত্যার সচরয় অরনক সবিবশ
মত্যানমুষ মত্যারত্যা যত্যায় বনরজরক বনরজ হততত্যা করর। আশইংকত্যা করত্যা হরচ - প্রবতররত্যাধ বিত্যা সরচতনতত্যা গরড়ে নত্যা উঠরল 
২০২০ সত্যারলর মরধত বিছরর আত্মহততত্যার সইংখতত্যা ১৫ লত্যারখ বগরয় সপযৌবেঁছরবি।

আত্মহততত্যার পসূবির্ঘ লক্ষণ সমসূহত 
১. সকউ যবদি কথত্যায় বিত্যা সলখত্যায় মমতমুত, মরর যত্যাওয়ত্যা বিত্যা আত্মহততত্যার ববিষয়টি প্রকত্যাশ করর। ২. খমুবি হতত্যাশ বিত্যা খমুবি 
মন খত্যারত্যাপ থত্যারক, সবিবকছমু সথরক বনরজরক সবররয় বনরয় আসরত সচষত্যা করর। ৩. হঠত্যাৎ হঠত্যাৎ খমুবি সররগ যত্যাওয়ত্যার
লক্ষণ ও প্রবতরশত্যাধ বিত্যা সদিরখ বনরত চত্যাওয়ত্যার হুমবক প্রদিত্যান করর । ৪. ফত্যাবেঁরদি আটকত্যা পরড়েবছ, সবির হওয়ত্যার সকত্যারনত্যা
রত্যাসত্যা সনই- এমন যবদি সকউ মরন করর। ৫. খমুবি দিমুবশ্চিনত্যা ও মত্যানবসক চত্যারপ থত্যারক এবিইং নত্যা রমুমত্যারনত্যা অথবিত্যা 
অবতবরক্ত রমুমত্যারনত্যার প্রবিণতত্যা থত্যারক। ৬. হঠত্যাৎ অবতবরক্ত মমুড বিত্যা বিতবিহত্যাররর পবরবিতর্ঘন হরয় থত্যারক। ৭. করম করম 
সনশত্যাগ্রসতত্যা বিত্যাড়েরত থত্যারক (অতত্যালরকত্যাহল, ডত্যাগ প্রভম বত )। এ রকম লক্ষণ সদিখত্যা সগরল অবিশতই গুরুরত্বর সরঙ্গ 
মরনত্যাবচবকৎসরকর পরত্যামশর্ঘ বনরত হরবি বিত্যা বচবকৎসরকর কত্যারছ পত্যাঠত্যারত হরবি।

আত্মহততত্যা প্রবিণ বিতবক্তর সরঙ্গ সযমন বিতবিহত্যার করত্যা উবচতত  
১. অবিশতই আমত্যারদির উবচত হরবি, তত্যারক এবড়েরয় নত্যা বগরয় বিরইং তত্যার সরঙ্গ কথত্যা বিলত্যা বিত্যা বমরশ যত্যাওয়ত্যা, যত্যারত করর
সস ওই ধইংসত্যাত্মক ইচত্যা সথরক বফরর আসরত পত্যারর। তত্যার সরঙ্গ বমরশ বগরয় তত্যারক সবিত্যাঝেত্যার সচষত্যা করত্যা। 
আনবরকতত্যা বনরয় তত্যার সবিদিনত্যা ও হতত্যাশত্যার কথত্যা শুনরত চত্যাওয়ত্যা। ২. তত্যার সমসতত্যা সমরকর্ঘ জত্যানরত চত্যাওয়ত্যা এবিইং 
তত্যারক সত্যাহত্যাযত করত্যা - এমন আনবরকতত্যা ও আগ্রহ সদিখত্যারনত্যা। ৩. মমুক্ত মরন তত্যার অনমুভসূবতর কথত্যা শুনরত চত্যাওয়ত্যা। 
যতক্ষণ সস হত্যালকত্যা নত্যা হরচ বিত্যা পবরপসূণর্ঘভত্যারবি সবিবকছমু খমুরল বিলরত নত্যা পত্যাররছ ততক্ষণ তত্যার কথত্যার ববিঘ্ন সমবষ নত্যা
করর শুনরত চত্যাওয়ত্যা। ৪. কথত্যা সশত্যানত্যার সময় অনতবদিরক মরনত্যারযত্যাগ নত্যা সদিওয়ত্যা (অথর্ঘত্যাৎ বডভত্যাইরডড অতত্যারটনশন সযন
নত্যা হয়) ৫. জত্যাজরমনত্যাল হওয়ত্যার সচষত্যা নত্যা করর অথর্ঘত্যাৎ বসদ্ধত্যানমসূলক কথত্যা নত্যা বিলত্যা বিত্যা সকত্যান বকছমু চত্যাবপরয় নত্যা 
সদিওয়ত্যা। তত্যার সরঙ্গ তকর্ঘ বিত্যা ববিতরকর্ঘ নত্যা জড়েত্যারনত্যা। ৬. আত্মহততত্যা খত্যারত্যাপ কভী ভত্যারলত্যা বিত্যা জভীবিরনর কত মসূলত এবিইং
গুরুত্ব- এসবি বিক্তম তত্যা ওই মমুহসূরতর্ঘ তত্যারক নত্যা সশত্যানত্যারনত্যাই ভত্যারলত্যা। ৭. তত্যারক আপত্যাত দিমবষরত সহত্যানমুভসূবত  নত্যা সদিখত্যারনত্যা।
এরত তত্যার কষ বিত্যাড়েরত পত্যারর। তত্যার কষ বিত্যা সবিদিনত্যার সরঙ্গ বমরশ যত্যাওয়ত্যা ও তত্যারক সটরন তমুরল আনত্যার সচষত্যা 



করত্যা। মরন শবক্ত সজত্যাগত্যারনত্যার সচষত্যা করত্যা। একটি পথ বিন্ধ হরল দিশটি পথ খমুরল যত্যায়- এ রকম অনমুভসূবত তত্যার 
মত্যারঝে ততবর করত্যা। ৮. তত্যার বদিরক সহরযত্যাবগতত্যার হত্যাত বিত্যাড়েত্যারনত্যা ও মরনত্যাববিরদির কত্যারছ বনরয় যত্যাওয়ত্যা। 
সমত্যাজ ও পবরবিত্যাররর সহরযত্যাবগতত্যায় আত্মহততত্যার প্রবিণতত্যা সথরক অবিশতই বপ্রয়জনরক বফবররয় আনত্যা সম্ভবি। সবিত্যাই 
বমরল এ মত্যানববিক ববিপযর্ঘয় প্রবতররত্যারধ এবগরয় আসত্যা প্ররয়ত্যাজন। এ বিতত্যাপত্যারর সরচতনতত্যা সমবষর জনত  তবিজত্যাবনক 
সসবমনত্যার, কুইজ প্রবতরযত্যাবগতত্যা, সত্যাইড সসত্যা, প্রত্যামত্যাণত বচত্র, মমুক্ত আরলত্যাচনত্যা, বফচত্যার, প্রবিন্ধ, নত্যাটক, চলবচ্চিত্রসহ ববিবভন্ন 

কমর্ঘসসূবচ অবিতত্যাহত রত্যাখত্যা উবচত, যত্যারত মত্যানমুরষর মরধত ইবতবিত্যাচক দিমবষভবঙ্গ গরড়ে ওরঠ। 

আত্মহততত্যার অনততম কত্যারণ সমসূহত 
আত্মহততত্যার নত্যানত্যা কত্যারণ আরছ। তত্যার মরধত উরল্লেখরযত্যাগত কত্যারণগুরলত্যা হরলত্যা: মত্যানমুরষর যখন জত্যান-বিমুবদ্ধ-উপলবব-

অনমুধত্যাবিন শবক্ত সলত্যাপ পত্যায়, বনরজরক অসহত্যায়-ভরসত্যাহভীন মরন হয়, জভীবিন যমুরদ্ধ বিতথর্ঘতত্যা, পত্যাবরবিত্যাবরক মরনত্যামত্যাবলনত, 
সযযৌতমুরকর কত্যাররণ ঝেগড়েত্যা, সপ্রম-ববিরহ ও বমথতত্যা অবভনরয়র ফত্যাবেঁরদি পড়েত্যা, দিভীরর্ঘসত্যায়ভী সরত্যাগ-যন্ত্রণত্যা সথরক মমুবক্ত পত্যাওয়ত্যা, 
শকর কত্যারছ ধরত্যা নত্যা সদিয়ত্যা ইততত্যাবদি। তখনই মত্যানমুষ আত্মহততত্যা করর। আত্মহততত্যা শুধমু বিড়েরত্যা করর তত্যা নয়, বশশু-

বকরশত্যাররত্যাও করর। গরবিষণত্যায় সদিখত্যা সগরছ, ১১ বিছররর ওপররর বিত্যালক-বিত্যাবলকত্যারদির আত্মহততত্যা প্রবিণতত্যা আরগর 
সচরয় অরনক সবিড়েরছ; ববিষন্নতত্যা সথরকই মসূলত এ আত্মহততত্যাগুরলত্যা হরচ। তত্যাই বশশু-বকরশত্যাররত্যা ববিষন্নতত্যায় ভমুগরছ বক
নত্যা, তত্যা অবভভত্যাবিকরদির লক্ষত করর বচবকৎসত্যা বিতবিসত্যা বনরত হরবি।
অরনক সময় বনরভীহ জনসত্যাধত্যাররণর উপর হত্যামলত্যার মত্যাধতরম হততত্যা করত্যার জনতও বিতবক্তর আত্মহততত্যারক এক ধররনর
অস বহরসরবি বিতবিহত্যার করত্যা হরয় থত্যারক। আত্মরত্যাতভী হত্যামলত্যার মত্যাধতরম এক বিত্যা একত্যাবধক বিতবক্তরক হততত্যার লরক্ষত 
সইংবশ্লেষ বিতবক্ত সকত্যান উরদ্দিশতরক সত্যামরন সররখ বনরজর জভীবিনরক উৎসগর্ঘ করর। একজন আত্মরত্যাতভী সবিত্যামত্যা 
হত্যামলত্যাকত্যারভী সবিত্যামত্যা বিহন করর জনতত্যারক হততত্যার লরক্ষত অগ্রসররহ ররহরয় সবিত্যামত্যা ফত্যাটত্যায়। ফরল আত্মরত্যাতভী সবিত্যামত্যা 
হত্যামলত্যাকত্যারভী বনরভীহ জনগণরক হততত্যা বকইংবিত্যা আহত করর এবিইং বনরজও এর বশকত্যার হয়। সত্যাধত্যারণত সবিত্যামত্যা 
বিহনকত্যারভী বিতবক্ত বনমর্ঘমভত্যারবি বনরজর প্রত্যাণ ববিসজর্ঘন বদিরয় থত্যারক বিত্যা গুরুতর আহত হয়। এরত্যাও নত্যানত্যাভত্যারবি 
মরনত্যাববিকরলতর সভীকত্যার । এরদির মরনত্যাজগরতও ভয়ত্যানক রকম এক পবরবিতর্ঘন খমুবেঁরজ পত্যাওয়ত্যা যত্যায় । এরদিররক বনরয়
ববিকলভত্যারবি কলতত্যাণকর কত্যারজ বিতস থত্যাকরত পত্যাররল, সয সকউ হভীনসত্যারথর্ঘ বগবনবপগ বহসত্যারবি তত্যারদির বিতবিহত্যার করত্যার 
সমুরযত্যাগ হত্যারত্যারবি। আত্মহনরনর মত্যাধতরম বনমর্ঘম ও সবিদিনত্যাদিত্যায়ক উপত্যারয় সন্ত্রত্যাস সমবষর প্রবকয়ত্যা কমত্যান্বরয় এক সময় 
বজররত্যারত এরস সপযৌবেঁছত্যারত বিত্যাধত হরবি ।

আত্মহততত্যা বিনত্যাম বিত্যাইংলত্যারদিশ সপ্রবক্ষতত      
বিত্যাইংলত্যারদিরশ হঠত্যাৎ কররই আত্মহততত্যার হত্যার সবিরড়ে সগরছ। শুধমু অবশবক্ষতরদির মরধত নয় এখন বশবক্ষত সমত্যারজও 
আত্মহততত্যার প্রবিণতত্যা অরনক। জত্যাতভীয় পযর্ঘত্যারয় জবরপ নত্যা হরলও নত্যানত্যা গরবিষণত্যায় উরঠ এরসরছ আত্মহততত্যার নত্যানত্যাববিধ
কত্যারণ, যত্যার অরনকগুরলত্যা ববিরশ্বর নত্যানত্যা সদিরশর সচরয় আলত্যাদিত্যা। এ সদিরশ নত্যারভীরত্যা পমুরুষরদির তমুলনত্যায় আত্মহততত্যা সবিবশ
করর। অথচ উন্নত সদিশগুরলত্যারত পমুরুষরদির মরধত আত্মহততত্যা করত্যার হত্যার সবিবশ। আমত্যারদির সদিরশ ছত্যাত্রভী, গমহবিধসূ ও 
কম বশবক্ষতরদির মরধত আত্মহততত্যা করত্যার প্রবিণতত্যা সবিবশ। তরুণ প্রজরন্মর মরধত আত্মহততত্যার হত্যার আশঙ্কত্যাজনক। 

সত্যাম্প্রবতক সমরয়র সইংবিত্যাদিপত্রগুরলত্যা পযর্ঘত্যারলত্যাচনত্যা কররল সদিখত্যা যত্যায়, বিত্যাইংলত্যারদিরশ আত্মহততত্যার বিতত্যাপকতত্যা আররত্যা ভয়ত্যাবিহ
রূপ বনরয়রছ এবিইং প্রত্যায়ই একক আত্মহততত্যার পত্যাশত্যাপত্যাবশ দিলগত মমতমুতর খবির প্রকত্যাবশত হরচ। ধত্যারণত্যা করত্যা হয়, 

জনসইংখতত্যা বিমবদ্ধর পবরবিবতর্ঘত ধত্যারত্যা, সত্যাসত ও আথর্ঘসত্যামত্যাবজক অবিসত্যার দ্রুত পবরবিতর্ঘন, তদিনবন্দন জভীবিরনর নত্যানত্যা 
ধররনর জটিলতত্যা সযমন-পত্যাবরবিত্যাবরক ও বনজস সইংকটত্যাপন্ন অবিসত্যা এবিইং প্রচবলত ববিশ্বত্যাস, সত্যামত্যাবজক আচত্যার-আচরণ, 

কম বষ প্রভম বত সত্যামরল চলরত বগরয় অরনরকর মরধতই ববিবভন্ন সববিররত্যাবধতত্যা সদিখত্যা বদিরচ। অরনরকই এ পবরবিবতর্ঘত 

পবরবসবতর সরঙ্গ খত্যাপ খত্যাইরয় সনয়ত্যা বিত্যা প্রবতকূল পবররবিশ সমত্যাকত্যাববিলত্যার পবরবিরতর্ঘ এসবি অবিসত্যা সথরক মমুবক্ত 
পত্যাওয়ত্যার জনত আত্মহনরনর পথ সবিরছ বনরচ। সমু ল-করলজ এমনবক ববিশ্বববিদিতত্যালয় পড়েমুয়ত্যা অরনক সমধত্যাবিভী ছত্যাত্রভীরত্যা 
আত্মহততত্যার বদিরক ঝেমুবেঁকরছ। মমুহসূরতর্ঘর সভতর সবি সপ্নেরক সভরঙ সফলরছ। পবরবিত্যাররর পত্যাশত্যাপত্যাবশ সদিশ হত্যারত্যারচ 
সম্ভত্যাবিনত্যাময় এক সমধত্যাবিভী নত্যাগবরক। সত্যামত্যানত বকছমুর জনতও সকউ সকউ আত্মহততত্যা কররছ। বিত্যাবিত্যা মত্যারয়র বিকুবন 



সখরয় সকউ সকউ আত্মহততত্যা করর যত্যা কখরনত্যা কত্যামত হরত পত্যারর নত্যা। এরক্ষরত্র সমত্যাধত্যান বহসত্যারবি আমরত্যা ববিশ্বত্যাস 
কবর- পবরবিত্যাররর প্রবতটি সদিসতরক এরক অপররর প্রবত আররত্যা সহত্যানমুভসূবতর সত্যারথ ভত্যারলত্যা বিতবিহত্যার কররত হরবি। 
কত্যাররত্যা সকত্যানরকম সমসতত্যা সদিখত্যা বদিরলই তত্যার সমত্যাধত্যারন কত্যাযর্ঘকর বিতবিসত্যা বনরত হরবি। প্ররয়ত্যাজরন বচবকৎসরকর 
পরত্যামশর্ঘ বনরত হরবি, তত্যাহরল এই জত্যাতভীয় আত্মরত্যাতভী ভত্যাবিনত্যা তত্যারদির মত্যারঝে অরনকত্যাইংরশই করম আসরবি। এর মরধত 
পত্যাবরবিত্যাবরক সমসতত্যার কত্যাররণ সযমন দিত্যামতত কলহ, শত্যারভীবরক ও মত্যানবসক বনযর্ঘত্যাতন, সযযৌতমুক, পরকভীয়ত্যা সপ্রম 
গমহবিধসূরদির মরধত আত্মহততত্যার রটনত্যা সবিরচরয় সবিবশ রটত্যায়। এছত্যাড়েত্যা সপ্ররম বিতথর্ঘতত্যা, পরভীক্ষত্যায় পত্যাস নত্যা করত্যা, দিত্যাবরদত, 
অযত্যাবচত গভর্ঘধত্যারণ, সমলত্যারমশত্যা কম করত্যার প্রবিণতত্যা এবিইং আত্মহততত্যার উপকররণর (কভীটনত্যাশক, রমুরমর টতত্যাবিরলট) 

সহজপ্রত্যাপততত্যা, সবিকত্যারত্ব ইততত্যাবদি কত্যাররণ আত্মহততত্যার রটনত্যা ররট থত্যারক। ববিগত করয়ক বিছরর অলবিয়সভী তরুণভী ও 

সমু লগত্যামভী সমরয়রদির উত্তিতক্ত করত্যার ফরল আত্মহততত্যার রটনত্যা ররটরছ। বিত্যাইংলত্যারদিশসহ পমবথবিভীর সবি আত্মহততত্যাকত্যারভীর 
মরধত এক ববিরত্যাট অইংশ মমতমুতকত্যালভীন সকত্যারনত্যা নত্যা সকত্যারনত্যা মত্যানবসক অসমুসতত্যায় আকত্যান হয় বিরল গরবিষকরদির 
অবভমত। 
আত্মহততত্যার পর অরনক সময় এর সপছরনর কত্যারণটিরক অবত সরলভীকরণ বিত্যা সহজভীকরণ করত্যা হরয় থত্যারক। 
সযমন, বিলত্যা হয়, পত্যাবরবিত্যাবরক কলরহর সজর ধরর, সপ্ররম বিতথর্ঘ হরয় বিত্যা পরভীক্ষত্যায় অকম তকত্যাযর্ঘ হরয় বিত্যা চত্যাকরভী চরল 
যত্যাওয়ত্যায় ইততত্যাবদি। বকন্তু গরবিষকরত্যা বিরলরছন, সবিশভীরভত্যাগ সক্ষরত্রই আত্মহততত্যার বপছরন শুধমু একটিমত্যাত্র কত্যারণরক দিত্যায়ভী
করত্যা যত্যায় নত্যা, এর সপছরন ররয়রছ আররত্যা অরনক বকছমু। অরনক কত্যারণ বমরল বিতবক্তরক চসূড়েত্যান বসদ্ধত্যারনর পরথ বনরয়
যত্যায়। আরগ সথরকই যথত্যাযথ বিতবিসত্যা বিত্যা প্ররয়ত্যাজনভীয় পরত্যামশর্ঘ বনরল তত্যা সরত্যাধ করত্যাও সম্ভবি। বিতবক্তর আত্মহততত্যার 
পর পর তত্যার আত্মভীয়সজরনর প্রবতবকয়ত্যা তভীব্র হরত পত্যারর, তত্যারত্যা সসই মমুহসূরতর্ঘ আত্মহততত্যার রটনত্যাটিরক সমরন বনরত 
পত্যাররন নত্যা এবিইং ওরকম মত্যানবসক অবিসত্যায় সত্যাইংবিত্যাবদিকরদির কত্যারছ হয়রতত্যা ববিসত্যাবরতভত্যারবি তত্যারত্যা সপছরনর কত্যারণগুরলত্যা
তমুরল ধররত পত্যাররন নত্যা। অথবিত্যা বকছমু ববিষয় হয়রতত্যা তত্যারত্যা সসচত্যায় সচরপও যত্যান। দিমু-একটি বিতবতকম সক্ষত্র বিত্যারদি 
আত্মহততত্যার খবিররর ‘ফরলত্যা-আপ বনউজ’ হয় নত্যা বিরল প্রকম ত কত্যারণটি হয়রতত্যা আড়েত্যারলই সথরক যত্যায়। ববিরশষজরত্যা 
বিলরছন, আত্মহততত্যার কত্যারণ বহরসরবি প্রত্যায় সময়ই সযটি উরপবক্ষত সথরক যত্যায়, তত্যা হরচ বিতবক্তর মত্যানবসক অসমুসতত্যা। 
গরবিষণত্যায় সদিখত্যা সগরছ, অবধকত্যাইংশ বিতবক্তই আত্মহততত্যার সময় সকত্যান নত্যা সকত্যান গুরুতর মত্যানবসক সরত্যারগ আকত্যান 
থত্যারকন। হয়রতত্যা সসটত্যা গুরুত্ব সদিয়ত্যা হয় নত্যা বিত্যা মত্যানবসক সরত্যাগ বনবশ্চিত হরলও যথত্যাযথ বচবকৎসত্যা করত্যা হয় নত্যা। 
অনতভত্যারবি বিলরত সগরল, মত্যানবসক সরত্যাগত্যাকত্যানরদির সভতর আত্মহততত্যার হত্যার সত্যাধত্যারণ, সমুস মত্যানমুরষর তমুলনত্যায় অরনক 

সবিশভী। 

আত্মহততত্যা ও মত্যানবসক সরত্যাগত 
আত্মহততত্যার জনত অনততম ঝেমুবেঁবকপসূণর্ঘ মত্যানবসক সরত্যাগটি হরচ ববিষন্নতত্যা। গরবিষকরত্যা বিলরছন, গুরুতর ববিষন্নতত্যা বিত্যা 
সমজর বডরপ্রবসভ বডসঅডর্ঘত্যার-এ আকত্যান বিতবক্তরদির ১৫ শতত্যাইংশই আত্মহততত্যার পথ সবিরছ সনয়। ববিষন্নতত্যা সরত্যারগ 
আকত্যানরত্যা বদিরনর পর বদিন অবধকত্যাইংশ সময়ই মন খত্যারত্যাপ করর থত্যারকন, সকত্যান কত্যারজ উৎসত্যাহ-মরনত্যারযত্যাগ পত্যান নত্যা, 
রমুম-খত্যাওয়ত্যার রুবচ-উদিতম-গবত করম যত্যায়। পরবিতর্মীরত তত্যা তভীব্র আকত্যার ধত্যারণ কররল আকত্যানরত্যা বনরজরদির 
জভীবিনরক বনরথর্ঘক ও সবিত্যাঝেত্যা মরন কররত থত্যারকন, সমত্যাজ সথরক বনরজরক ববিবচন্ন করর রত্যারখন, প্রবতবনয়ত 
আত্মরত্যাতভী বচনত্যায় মন আচন্ন হরত থত্যারক। সঠিক সমরয় সঠিক বচবকৎসত্যা নত্যা করত্যারল এরদির অরনরকই বনমর্ঘম 
বসদ্ধত্যারনর পবরণবত রটত্যান। আররক ধররণর ববিষন্নতত্যা বিত্যা বডরপ্রসন- যত্যারক মতত্যাবনক বডরপ্রসন বিত্যা বিত্যাইরপত্যালত্যার মমুড 
বডসঅডর্ঘত্যার বিলত্যা হয়- এরত আকত্যানরদির ১০-১৫ শতত্যাইংশও আত্মহততত্যা কররন। এই সরত্যারগ ববিষন্নতত্যা ও উরত্তিবজত-

উৎফমুল্লে অবিসত্যা পযর্ঘত্যায়করম থত্যারক এবিইং অবধকত্যাইংশ আত্মহততত্যার রটনত্যা ররট যখন ববিষন্নতত্যার উপসগর্ঘ সবিশভী থত্যারক।
আররকটি জটিল মত্যানবসক সরত্যাগ বসরজত্যারফ্রেবনয়ত্যায় আকত্যানরত্যাও অনতরদির তমুলনত্যায় অরনক সবিশভী আত্মহততত্যাপ্রবিণ হরয় 
থত্যারকন। গরবিষণত্যায় সদিখত্যা সগরছ, ১০ শতত্যাইংশ বসরজত্যারফ্রেবনক সরত্যাগভী আত্মহততত্যা কররন। বসরজত্যারফ্রেবনক সরত্যাগভীরদির মরধত
যত্যারদির ববিষন্নতত্যার উপসগর্ঘ থত্যারক, তত্যারত্যা আত্মহততত্যাপ্রবিণ হরত পত্যাররন। এছত্যাড়েত্যা আররকটি ববিষয় এরদির আত্মহততত্যার 
কত্যারণ বহরসরবি গুরুত্বপসূণর্ঘ। অরনক বসরজত্যারফ্রেবনক সরত্যাগভী ‘গত্যারয়বিভী আওয়ত্যাজ’ সশত্যারনন, বচবকৎসত্যা শত্যারসর পবরভত্যাষত্যায় 
যত্যারক ‘অবডটরভী হতত্যালমুবসরনশন’ বিলত্যা হয়। অরনরক শুনরত পত্যান, সকউ তত্যারক উপরদিশ বিত্যা আরদিশ বদিরচ আত্মহততত্যা 



কররত। অরনক সরত্যাগভীই এই ‘গত্যারয়বিভী’ আরদিশটি অবিশত পত্যালনভীয় বহরসরবি গণত কররন। অরনক বসরজত্যারফ্রেবনক 
সরত্যাগভীর মরধত অসত্যাভত্যাববিক সরন্দহ ও ভয় থত্যারক যত্যা তত্যারক পযর্ঘত্যায়করম সমত্যাজ সথরক দিসূরর সঠরল সদিয়, একত্যাকভী করর
রত্যারখ, যত্যারত সরত্যাগভী এক সময় অসহত হরয় আত্মহততত্যা কররন।
এছত্যাড়েত্যা মত্যাদিকত্যাসক্তরদিরও আত্মহততত্যার ঝেমুবেঁবক সবিশভী। গরবিষকরত্যা জত্যানত্যান, অতত্যালরকত্যাহরল আসক্তরদির ১৫ শতত্যাইংশ 
আত্মহততত্যা কররন, সহররত্যাইন-আসক্তরদির আত্মহততত্যার ঝেমুবেঁবক মত্যাদিকমমুক্ত বিতবক্তরদির তমুলনত্যায় ২০ গুণ সবিশভী। অনতত্যানত 
মত্যানবসক সরত্যাগ, সযমন, ববিপযর্ঘয়-পরবিতর্মী মত্যানবসক চত্যাপ বিত্যা সপত্যাস-ট্রমত্যাটিক সস্ট্রেস বডসঅডর্ঘত্যার, অরহতমুক ভভীবত বিত্যা 
সফত্যাববিয়ত্যা, সজনত্যারত্যালত্যাইজড অতত্যাইংজত্যাইটি বডসঅডর্ঘত্যার বিত্যা অততবধক দিমুবশ্চিনত্যাজবনত সরত্যাগ এবিইং বকছমু বিতবক্তত্ব-ববিকলত বিত্যা 
পত্যাররসত্যানত্যাবলটি বডসঅডর্ঘত্যারর আকত্যানরদির মরধতও আত্মহততত্যার হত্যার সত্যাধত্যাররণর সচরয় সবিশভী। হঠত্যাৎ সকত্যান মত্যানবসক 
চত্যারপ পড়েরল বিত্যা জভীবিরন সকত্যান দিমুরর্ঘটনত্যা রটরল অরনরক এর সত্যারথ খত্যাপ খত্যাইরয় বনরত পত্যাররন নত্যা। দিমশতমত্যান গুরুতর
সকত্যান মত্যানবসক সরত্যাগ নত্যা থত্যাকত্যা সরত্ত্বিও সকত্যান পবরকলনত্যা বিত্যা দিভীরর্ঘরময়ত্যাদিভী আত্মহততত্যা প্রবিণতত্যা ছত্যাড়েত্যাই হুট করর 
অরনরক আত্মহততত্যা করর বিসরত পত্যাররন এমন সকত্যান চত্যারপর মরধত পড়েরল। পরভীক্ষত্যায় অকম তকত্যাযর্ঘতত্যার ফরল, সপ্ররম 
বিতথর্ঘতত্যায়, অথর্ঘবনবতক ক্ষবতর সম্মেমুবখন হরয়, বিত্যাবিত্যা-মত্যারয়র উপর অবভমত্যান করর এমন হঠত্যাৎ দিমুরর্ঘটনত্যা ররট সযরত 
পত্যারর। যত্যারত্যা পসূবির্ঘ সথরকই অনত সকত্যান মত্যানবসক সরত্যারগ আকত্যান অথবিত্যা মত্যানবসক চত্যারপ মত্যাবনরয় সনয়ত্যার দিক্ষতত্যা কম, 

তত্যারদির সক্ষরত্র এ ধররণর রটনত্যা রটত্যার ঝেমুবেঁবক সবিশভী। অববিবিত্যাবহত, বডরভত্যাসর্মী বিত্যা ববিপত্নভীক/ববিধবিত্যা,  সবিকত্যার, দিভীরর্ঘরময়ত্যাদিভী
বিত্যা দিমুরত্যাররত্যাগত শত্যারভীবরক সরত্যারগ আকত্যান বিতবক্তরদিরও আত্মহততত্যার ঝেমুবেঁবক অনতরদির সচরয় সবিশভী। সম্প্রবত বপ্রয় কত্যাররত্যা 
মমতমুত সশত্যাক আত্মহততত্যা প্রবিণ করর তমুলরত পত্যারর বিতবক্তরক। শত্যারভীবরক-মত্যানবসক বিত্যা সযযৌন বনযর্ঘত্যাতরনর বশকত্যার 
বিতবক্তরত্যাও আত্মহততত্যা প্রবিণ হরয় থত্যারকন অরনক সবিশভী।  
অরনরকই মরন কররন, যত্যারত্যা একবিত্যার আত্মহততত্যা করর বিতথর্ঘ হয়, তত্যারত্যা আর ও পরথ এরগত্যায় নত্যা- মমতমুতর খমুবি কত্যাছ 
সথরক রমুরর আসত্যায় জভীবিরনর প্রবত তত্যারদির মত্যায়ত্যা সবিরড়ে যত্যায়। বকন্তু গরবিষকরত্যা বিলরছন ঠিক এর উরলত্যাটত্যা। 
গরবিষণত্যায় সদিখত্যা সগরছ, যত্যারত্যা অতভীরত আত্মহনরনর প্ররচষত্যা চত্যাবলরয়রছ তত্যারদির মরধত পমুণরত্যায় প্ররচষত্যা চত্যালত্যারনত্যা বিত্যা 
আত্মহততত্যার হত্যার, যত্যারত্যা কখরনত্যাই আত্মহততত্যা প্ররচষত্যা চত্যালত্যায়বন তত্যারদির সচরয় সবিশভী। সকত্যান সকত্যান গরবিষণত্যায় এই হত্যার
প্রত্যায় ৩০-৪০ গুণ সবিশভী। মত্যানবসক সরত্যারগর কত্যাররণ হত্যাসপত্যাতত্যারল ভবতর্ঘ হওয়ত্যার পররর করয়ক বদিন সথরক করয়ক 
সপ্তত্যারহ আত্মহততত্যার ঝেমুবেঁবক সবিরচরয় সবিশভী।
বচবকৎসক ও গরবিষকরত্যা বিলরছন, এই সবি আত্মহততত্যার অবধকত্যাইংশই প্রবতররত্যাধরযত্যাগত। এ জনত দিরকত্যার সরচতনতত্যা, 
কুসইংসত্যার কত্যাটিরয় ওঠত্যা এবিইং দিমবষভবঙ্গর পবরবিতর্ঘন। দিভীরর্ঘরময়ত্যারদি আত্মহততত্যা-প্রবিণ বিতবক্ত প্রকত্যারশত বিত্যা ইবঙ্গরত সকত্যান 
নত্যা সকত্যানভত্যারবি তত্যার অনগর্ঘত ইচত্যার কথত্যা বিতক্ত করর কত্যাররত্যা কত্যারছ - মত্যা, বিত্যাবিত্যা, বিন্ধমু  বিত্যা বচবকৎসরকর কত্যারছ। সকউ 
যবদি আত্মহততত্যার কথত্যা বিতক্ত করর, তরবি তত্যা গুরুরত্বর সত্যারথ বনরত হরবি। তত্যার সমসতত্যার জত্যায়গত্যাটত্যা বচবহ্নিত করর 
তত্যারক সসভত্যারবি সহরযত্যাবগতত্যা করত্যার সচষত্যা কররত হরবি। মত্যানবসক সমসতত্যায় আকত্যান মরন হরল যথত্যাযথ বচবকৎসত্যার 
বিতবিসত্যা কররত হরবি এবিইং বচবকৎসরকর পরত্যামশর্ঘমরতত্যা বচবকৎসত্যা চত্যাবলরয় সযরত হরবি। অরনক সক্ষরত্র সদিখত্যা যত্যায়, 

বচবকৎসত্যায় উপসগর্ঘ বকছমুটত্যা করম সগরল বিতবক্ত বচবকৎসত্যা ও বচবকৎসরকর সত্যারথ সযত্যাগত্যারযত্যাগ বিন্ধ করর সদিন এবিইং 
পবরবিত্যারও এ বিতত্যাপত্যারর আর মরনত্যারযত্যাগভী হয় নত্যা। মরন রত্যাখরত হরবি, অবধকত্যাইংশ মত্যানবসক সরত্যারগর বচবকৎসত্যাই 
দিভীরর্ঘরময়ত্যাদিভী হরত পত্যারর। উপসগর্ঘ করম যত্যাওয়ত্যার পর বচবকৎসরকর পরত্যামশর্ঘ ছত্যাড়েত্যা বচবকৎসত্যা-পদ্ধবত সথরক দিসূরর সরর
সগরল পমুনরত্যায় উপসগর্ঘ বফরর আসরত পত্যারর এবিইং জভীবিননত্যাশভী সকত্যান দিমুরর্ঘটনত্যা ররট সযরত পত্যারর। সরত্যাগত্যাকত্যান বিতবক্তর 
পত্যাশত্যাপত্যাবশ এ বিতত্যাপত্যারর সরচতন হরত হরবি পবরবিত্যাররকও। আত্মহততত্যা-রচষত্যায় বিতথর্ঘ হরয় সবিবেঁরচ যত্যাওয়ত্যা বিতবক্তরদির 
করুণত্যার সচত্যারখ নত্যা সদিরখ, বতরসত্যার করর, সখত্যাবেঁচত্যা বদিরয় কথত্যা নত্যা বিরল তত্যার প্রবত সহরযত্যাবগতত্যার হত্যাত বিত্যাবড়েরয় বদিরত 
হরবি। যত্যারদির মত্যানবসক চত্যারপ মত্যাবনরয় সনয়ত্যার ক্ষমতত্যা কম, তত্যারদির যরথত্যাপযমুক্ত কত্যাউরন্সেবলইংরয়র মত্যাধতরম, প্রবশক্ষরণর 
মত্যাধতরম দিক্ষ করর তমুলরত হরবি। আত্মহততত্যার মত্যাধতম সযমন, কভীটনত্যাশক প্রভম বতর সহজলভততত্যা কমত্যারত হরবি। 

বচবকৎসরকর বিতবিসত্যাপত্র ছত্যাড়েত্যা ওষমুধ ববিবক বিন্ধ কররত হরবি। মত্যাদিকদরবিতর বিতবিহত্যার কমত্যারত হরবি। নত্যারভীর 
ক্ষমতত্যায়ন এবিইং নত্যারভীর প্রবত নত্যারভী-পমুরুষ উভরয়রই দিমবষভবঙ্গর পবরবিতর্ঘন কররত হরবি। ধমর্মীয় ও সত্যামত্যাবজক সমুস 
রভীবতনভীবতর চচর্ঘত্যা কররত হরবি। সত্যামত্যাবজক সমুস, সমুন্দর সমকর্ঘ লত্যালন কররত হরবি, পত্যাবরবিত্যাবরক বিন্ধন সমুদিমঢ় কররত 
হরবি। এই ববিষয়গুরলত্যা আত্মহততত্যা প্রবতররত্যারধ ‘প্ররটবক্টিভ ফতত্যাক্টির’ বহরসরবি গণত। জভীবিরনর খত্যারত্যাপ সময়গুরলত্যারত খত্যাপ



খত্যাইরয় সনয়ত্যার ক্ষমতত্যা, বনরজর প্রবত শ্রদ্ধত্যা ও আত্মববিশ্বত্যাস, সমসতত্যা সমত্যাধত্যারনর কত্যাযর্ঘকর দিক্ষতত্যা এবিইং প্ররয়ত্যাজরন 
অরনতর কত্যাছ সথরক ইবতবিত্যাচক সহত্যায়তত্যা লত্যারভর সচষত্যা - এগুরলত্যারকও আত্মহততত্যার সক্ষরত্র রক্ষত্যাকত্যারভী বিত্যা প্রবতররত্যাধভী 
ববিষয় বহরসরবি গণত করত্যা হয়। এছত্যাড়েত্যা সমুষম খত্যাদিত গ্রহণ, পযর্ঘত্যাপ্ত বনদত্যা, বনয়বমত শরভীরচচর্ঘত্যা, ধসূমপত্যান ও মত্যাদিকত্যাসবক্ত 
সথরক দিসূরর থত্যাকত্যা তথত্যা সত্যাসতকর জভীবিনযত্যাপন এবিইং শত্যারভীবরক-মত্যানবসক সয সকত্যান অসমুসতত্যায় যথত্যাযথ সত্যাসতরসবিত্যা 
লত্যারভর সমুরযত্যাগ আত্মহততত্যা প্রবিণতত্যা কমত্যায়।
সবি সশরষ যত্যা বিলত্যা প্ররয়ত্যাজন 
আমরত্যা যবদি সদিরশর প্রবতটি নত্যাগবরকরক আত্মহততত্যার ববিরুরদ্ধ সসত্যাচ্চিত্যার করর তমুলরত পত্যাবর তত্যাহরল এই আত্মরত্যাতভী ও
হৃদিয় ববিদিত্যারক সমসতত্যা সথরক উত্তিরণ হওয়ত্যা সম্ভবি; তত্যা নত্যা হরল আত্মহততত্যার হত্যার বদিন বদিন আররত্যা বিমবদ্ধ সপরতই 
থত্যাকরবি । সদিরশর আগত্যামভী বদিরনর সম্ভত্যাবিনত্যাময় সমধত্যাবিভী জভীবিনগুরলত্যা অকত্যারলই এভত্যারবি ঝেরর যত্যারবি তত্যা কখনই 
সরচতন নত্যাগবরক সমত্যারজর কত্যামত হরত পত্যারর নত্যা। বনরজরক অসহত্যারয়র মরতত্যা মমতমুতর সত্যারথ আবলঙ্গরনর মধত বদিরয় 
সম্ভত্যাবিনত্যাময় জভীবিনরক থত্যাবমরয় বদিরচ সদিরশর অগবণত তরুণ-তরুণভীরত্যা। সকন এভত্যারবি বনরজর জভীবিন প্রদিভীপ বনবভরয়
বদিরচ-এমনটি হয়রতত্যা সবিত্যাই ভত্যাবিরছ নত্যা বিরলই এরকম মমতমুতর হত্যার বিমবদ্ধ পত্যারচ বদিরনর পর বদিন। আমরত্যা মরন 
কবর, সমত্যারজর সবির্ঘসররর মত্যানমুষরক আজ সরচতন হরত হরবি। একববিইংশ শতত্যাবভীর একটি সমুন্দর পমবথবিভীরত বিত্যাস 
কররও একটি জভীবিনরক বনবমরষই সশষ করর বদিরবি এমনটি আর সকউ-ই ভত্যাবিরত চত্যান নত্যা। বনরজ সরচতন হরত 
হরবি এবিইং অনতরকও সরচতন করত্যার লরক্ষত এবগরয় আসরত হরবি। পবরবিত্যাররর পত্যাশত্যাপত্যাবশ সমত্যারজর সবির্ঘসররর মত্যানমুরষর
সভতর এ ববিষরয় বিতত্যাপক গণসরচতনতত্যা চত্যালত্যারত হরবি। সমত্যারজ যত্যার যত্যার অবিসত্যান সথরক সত্যাধতমরতত্যা এবগরয় 
আসরল আত্মহততত্যার মরতত্যা জরনত অপরত্যাধ সথরক বিত্যাবেঁচত্যার পথ সবির করত্যা সম্ভবি হরবি । 

     


