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ঢাকা,  ২৭ শি মােচ,২০২২: স্বল্প খরচে সু্কল-ভিভিক মানভিক স্বাস্থ্যচিবার মাধ্যচম অটিজচম 

আক্রান্ত ভিশুচের মাচ়েচের ভবষন্নতার অবস্থ্া পভরবততন এবং জীবনযাত্রার মান উন্ন়েচন 

আিাবযঞ্জক ফল পাও়ো গেচে। িম্প্রভত এই েচবষণাটি গলাবাল গমন্টাল গেলথ জান তাচল 

প্রকাভিত ে়ে।     

েভিণ এভি়োর গেিগুচলাচত মানভিক স্বাচস্থ্যর বযাপাচর গনভতবােক ধ্ারণা ও গিবা োচন 

ববষময রচ়েচে।  বাংলাচেচি গয ভিশুচের অটিজম গেকট্রাম ভিিঅিতার (এএিভি) রচ়েচে 

গিইিব মাচ়েচের প্রভত েুই জচনর মচধ্য একজন ভবষণ্ণতা়ে গিাচেন। আমাচের িমাচজ 

মানভিক স্বাস্থ্য ও অটিজম িম্পচকত গনভতবােক ধ্ারণা মাথা়ে গরচখ  ২০১৭ িাচল একটি 

েচবষণার অংি ভেিাচব ঢাকা িেচরর অটিজম ওচ়েলচফ়োর ফাউচেিন (AWF) এবং 

গিািাইটি ফর েযা ওচ়েলচফ়োর অফ অটিভিক ভেলচেন (SWAC) ভবচিষাভ়েত ভবেযালচ়ে 

িাইচকালজজকাল কাউচেভলং িাভিতি (ভপভিএি) নাচম একটি  মানভিক স্বাস্থ্যচিবা োলু করা 

েচ়েভেল।  ভফজজভবভলটি অফ ইমচেচমভন্টং এ গমন্টাল গেল্থ গক়োর গপ্রাগ্রাম অযাে গোম-

গবিি গট্রইভনং ফর মাোরি অফ ভেলচেন উইথ অটিজম গেকট্রাম ভিিঅিতার ইন এন 

আরবান পপুচলিন ইন বাংলাচেি (গমনথল) ভিচরানাচমর এই েচবষণা়ে ২০১৭ িাচলর 

জানু়োরী মাি গথচক ২০১৮-র ভিচিম্বর পয তন্ত মানভিক স্বাস্থ্যচিবার একটি পদ্ধভত পরীিা 

করা ে়ে। বাংলাচেচির ভবভিষ্ট মচনাভবজ্ঞানী, মচনাচরাে ভবচিষজ্ঞ, ভনউচরাচিচিলপচমন্টাল 

ভবচিষজ্ঞ, এবং জাতী়ে ও আন্তজতাভতক ভবজ্ঞানীরা এই পদ্ধভতটি প্রণ়েচন িো়েতা কচরচেন।   

ভবচিষিাচব ভিজাইন করা এই িাইচকালজজকাল কাউচেভলং িাভিতি ভবেযাল়েেুটিচত ভন়েভমত 

কায তক্রচমর অংি ভেচিচব ে়ে মাচির জনয োলু করা েচ়েভেল। যা গিই িমচ়ে ঐ 

ভবেযাল়েেুটিচত অধ্যা়েনরত  িব ভিশুর মাচ়েচের জনয উনু্মক্ত ভেল। এই পদ্ধভতটি প্রচ়োে 

করার পর গবিীর িাে মাচ়েচের মানভিক স্বাচস্থ্যর উন্নভত লিয করা যা়ে। ভবষন্নতা 

পভরমাচপর গস্কল অনুযা়েী গযিব মাচ়েচের পূচব ত ভবষণ্ণতা ভেল তাচের ৪০ িতাংি, এবং গযিব 

মাচ়েচের ভবষণ্ণতা ভেল না তাচের ২৩ িতাংচির মানভিক স্বাচস্থ্যর ভবচিষ উন্নভত লিয করা 

যা়ে। এই গিবাটি ভনচত একজন মাচক মাত্র ৮০ িাকা খরে করচত েচ়েভেল। আনুমাভনক 

োরটি গিিন গনও়োর পচর প্রা়ে অচধ্ তক মাচ়েচের মানভিক অবস্থ্ার উন্নভত ে়ে এবং তাচের  

জীবনযাত্রার মাচন উন্নভত পভরলভিত ে়ে। 
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িুেনা ফাউচেিচনর গে়োরপারিন, ভবশ্ব স্বাস্থ্য িংস্থ্ার মানভিক স্বাস্থ্য ভবষ়েক পযাচনচলর 

িেিয, যুক্তরাচের বযাভর ইউভনিাভি তটির ফযাকাভি িেিয এবং এই েচবষণাপচত্রর একজন 

গলখক িা়েমা ও়োচজে বচলন “অটিজচম আক্রান্ত ভিশুচের বাবা-মা শুধ্ুমাত্র ভিশুচক 

লালন-পালচনর েযাচলঞ্জই গমাকাচবলা কচর না বরং প্রভতভন়েত িামাজজক ববষময, ভবজিন্নতা 

এবং অনযানয প্রভতকূলতার মুচখামুভখ ে়ে। তাচের মানভিক িসু্থ্তার জনয কায তকর িমাধ্ান 

খুুঁচজ গবর করা এখচনা একটি অবচেভলত ভবষ়ে। গমনথল েচবষণাটি আমাচেরচক 

গুরুরত্বপূণ ত ভকেু তথয ভেচ়েচে যার মাধ্যচম আমরা জানচত গপচরভে মানভিক স্বাস্থ্যচিবা 

ভকিাচব প্রোন করা গযচত পাচর, এবং ভকিাচব একটি ভবচিষাভ়েত গিবা়ে িবার অংিগ্রেণ 

ভনজিচতর মাধ্যচম গিবাটিচক কায তকর করা যা়ে।" 

প্রচফির গকভরম এম মুভনর, গবািন ভেলচেনি েিভপিাল, োিতাি গমভিচকল সু্কল  এবং 

গমনথল েচবষনার গজযষ্ঠ েচবষক বচলন, "ভবশ্ববযাপী অটিজচম আক্রান্ত ভিশুচের মাচ়েচের 

ভবষণ্ণতার োর গবভি এবং এই ভবষণ্ণতা জীবন যাপচনর মান অচনকাংচি কভমচ়ে গে়ে যা 

ভিশুর যত্ন গন়োর ওপর গনভতবােক প্রিাব গফচল। গমনথল িাভিতি মচিচলর িবচেচ়ে 

আকষ তণী়ে ভেক েচি এটি অটিজম এবং মাচ়েচের মানভিক স্বাস্থ্যচিবার মচতা েু'টি অতযন্ত 

িংচবেনিীল ভবষ়েচক একই িাচথ গিবা ভেচত পারচে। আমরা প্রতযি কচরভে খুব অল্প খরচে 

এবং খুব অল্প িমচ়ের গিতচর এই পদ্ধভত িফুল ভেচ়েচে, যা িভতযই অিাধ্ারণ।"  

োিতাি গমভিচকল সু্কল গলাবাল গেলথ গিভলিাভর-েুবাই এর ভিচরক্টর প্রচফির িালমান এ 

গকিািজজ বচলচেন,  “অটিজচমর ভিশুচের মাচ়েচের ভবষণ্ণতাচক প্রিমন করা ভবশ্বজচুেই 

একটি অভত প্রচ়োজনী়ে ভবষ়ে। এই েচবষণাটি গেভখচ়েচে গয ভনম্ন ও মধ্যম আচ়ের  

গেিগুচলার িামাজজক এবং অথ তননভতকিাচব ভপভেচ়ে থাকা জনচোটষ্ঠচকও ভকিাচব উচ্চ 

মাচনর গিবা প্রোন করা যা়ে গযিা তাচের িীষন প্রচ়োজন। এই িফল ইন্টারচিনিনটি 

কভমউভনটি ভিভিক গিবার মাধ্যচম ভনম্ন ও মধ্যম আচ়ের গেিগুচলার বযাপক মানভিক স্বাস্থ্য 

েযাচলঞ্জ গমাকাচবলা করার একটি গরািমযাপ।" 

েচবষণার ফলাফল িম্পচকত মন্তবয করচত ভেচ়ে এই প্রকচল্পর প্রধ্ান েচবষক ি. আভল়ো 

নাভেে বচলন “আভম আনজিত গয আমরা একটি িাশ্র়েী মানভিক স্বাস্থ্যচিবা মচিল খুুঁচজ 

গপচ়েভে, যা বাংলাচেি এবং অনযানয ভনম্ন ও মধ্যম আচ়ের গেিগুভলচত বে পভরিচর িেচজ 

প্রচ়োে করার প্রেুর িম্ভাবনা রচ়েচে৷ বাংলাচেচির গযখাচনই অটিজম গিবার িুচযাে রচ়েচে 

গিখাচনই দ্রুততম িমচ়ে গমনথল িাভিতি মচিলটি যুক্ত করার জনয আভম িুপাভরি করচত 

োই। অনযানয ভনম্ন ও মধ্যম আচ়ের গেিগুচলাচক তাচের অটিজম গিবার িাচথ গমনথল 
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িাভিতি মচিলচক যুক্ত করার লচিয িরকার এবং উন্ন়েন িেচযােী িংস্থ্াচের প্রচ়োজনী়ে 

িেচযাভেতা প্রোন করার কাজটি এখনই শুরু করা উভেৎ বচল আভম মচন কভর। আভম তাচের 

প্রভত ভবনীত অনুচরাধ্ করচবা স্বাস্থ্য েচবষণা়ে আরও বরাদ্দ রাখার জনয গযন আমরা ভন়েভমত 

স্বাস্থ্যচিবা়ে গমনথল িাভিতি মচিলটি যুক্ত কচর ভনচত পাভর এবং এর মাধ্যচম বাংলাচেচির 

িব তস্তচরর জনেচনর কাচে মানভিক স্বাস্থ্য গিবা িেচজ গপৌচে ভেচত পাভর। 

আইভিভিভিআর,ভব-র িাচ়েভন্টি ও ইভনভিচ়েটিি ফর ননকভমউভনচকবল ভিজজচজি-এর 

গেি ি. আভল়ো নাভেচের গনতৃচত্ব যুক্তরাচের গবািন ভেলচেে অযাে োিতািত গমভিচকল সু্কল 

(এইেএমএি), ইউএিএ, িুেনা ফাউচেিন, ইেটিটিউি অফ গপভি়োটট্রক ভনউচরাভিিরিার 

এে অটিজম, বঙ্গবনু্ধ গিখ মজুজব গমভিচকল ভবশ্বভবেযাল়ে, নযািনাল ইেটিটিউি অফ 

গমন্টাল গেলথ অযাে েিভপিাল, নযািনাল ইনভিটিউি অফ ভনউচরািাচ়েে অযাে 

েিভপিাল এর িেচযাভেতা়ে েচবষণাটি পভরোভলত ে়ে।  
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