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9 শতাংশ মানিসক েরাগীo িচিকৎসা পান না: 27 েকািটর 
েদেশর মা  আড়াi শ’ ডা ার! 

বাংলােদেশ িবিভ  ধরেনর মানিসক েরাগীর েমাট সংখয্া েবেড়েছ। েদেশর a ত ায় 28 শতাংশ া বয়  ি  eবং 24 
দশিমক 7 শতাংশ িশশু বা a া বয়  (8-25 বছর বয়সী) মানিসক সম ায় ভুগেছ। মানিসক সব্া য্ সং া  সব র্েশষ 
জাতীয় জিরেপ ei ত গুেলা জানা েগেছ। স  কািশত ei জিরপ িতেবদেন জানােনা হয়, িবষণœতা, uেদব্গ eবং 
েবদনা বা aবসাদ হে  া বয় েদর মানিসক ািধর ধান কারণ। সরকােরর সংি  িবভাগ িবশব্ সব্া য্ সং ার সােথ 
েযৗথভােব ei জিরপ চািলেয়েছ। জানা যায়, বাংলােদেশ িশশুেদর মানিসক aসু তার বড় কারণ হেলা, পয র্া  ায়িবক 
িবকাশ না ঘটা eবং uৎক া। সিবেশষ uেদব্গজনক eকিট িবষয় হে , ei েদেশ আেজা মা  8 দশিমক 8 শতাংশ 
া বয়  মানিসক েরাগীর িচিকৎসার সু ব া আেছ। যারা e জ  ডা ােরর কােছ যান, তােদরo 28 শতাংশ িচিকৎসার 

কাজ aস ণ র্ েরেখ িদে ন। aিবশব্া  হেলo সতয্, বাংলােদেশর ৯5 দশিমক 6 শতাংশ িশশুi মানিসক aসু তার 
িচিকৎসার আoতার বাiের রেয় েগেছ। েয a সংখয্ক িশশু েসবা পায়, তােদরo 3৯ শতাংেশর েবিশ ে ে  িচিকৎসার 
কাজ েশষ করা হয় না। কুসং ার o a িবশব্ােসর কারেণ e যুেগo aেনক েরাগীর মানিসক েরােগর িচিকৎসা করা হয় না। 
নারী-পুরুষ া বয়  েরাগীেদর ায় 23 শতাংশ আ হী নন িচিকৎসা িনেত। তােদর মে  নারীেদর হার েবিশ। েদেশর 
িশশুেদর ায় 34 শতাংশ ঘুেমর সম ায় ভুগেছ। ায় 61 শতাংশ িশশু িবনা aনুমিতেত ল কামাi করেছ। জিরেপ 
আেরা েদখা েগেছ, e েদেশর মানিসক েরাগী নারী-পুরুেষর গেড় 27 শতাংেশর েবিশ তােদর মানিসক সম ার কারেণ 
aপবােদর িশকার। বাংলােদেশ মানিসক aসু তার মা া েয বাড়েছ, েস াপাের জানা েগেছ, 3116 সােল পিরচািলত 
eকi ধরেনর জিরেপর সমেয়র েচেয় মানিসক েরাগীর সংখয্া বৃি  েপেয়েছ। eর পাশাপািশ uে খ করা হেয়েছ, মানিসক 
েরােগর িচিকৎসা যারা েনন, তােদর 51 শতাংেশরo কম যাে ন মানিসক েরােগর িচিকৎসকেদর কােছ। বরং তােদর ায় 
eক-চতুথ র্াংশ িচিকৎসার জ  সরকাির সাধারণ হাসপাতােলর শরণাপ  হেয় থােকন। আেলাচয্ জিরপদেলর সূে  জানা 
যায়, 27 েকািট মানুেষর বাংলােদেশ মানিসক িচিকৎসক আেছন মা  আড়াi শ’। oi জিরেপর িতেবদন কাশ করার 
aনু ােন সব্া য্ম ী জািহদ মােলক েঘাষণা কেরন, েটকসi u য়ন ল য্মা া (eসিডিজ) aজর্েনর জ  মানিসক সব্া য্ 
পিরচয র্ােক a ািধকার েদয়া হেব। িতিন আেরা বেলেছন, সরকােরর uে ােগ মানিসক সব্া য্ uiং েখালা হেব eবং 
াথিমক সব্া য্ পিরচয র্ায় তা a ভুর্  হেব। সব্া য্ aিধদফতেরর িডিজ আশব্াস েদন, 3131 সােলর থম িদেক ‘জাতীয় 

মানিসক সব্া য্ েকৗশল’ গৃহীত হেল মানিসক সব্া য্ পিরচয র্ার িবষয়িট দৃ মান হেব।িশশু-িকেশারেদর ায় aেধ র্ক েকােনা 
aনুমিত ছাড়াi েল গরহািজর থােক। aিভভাবকরা েছেলেমেয়েক খুব কম সময় েদন eবং তােদর েলখাপড়ার েখাজঁখবর 
েনন সামা । eসব ত o জিরেপর িতেবদেন জানােনা হেয়েছ। aিভভাবকরা তােদর স ানসহ েপা েদর াপাের 
দািয়তব্ পালন করেল াস ফাঁিক েদয়া eবং তার েজর ধের পরী া না েদয়ার মবধ র্মান বণতা aেনক কেম েযত। শুধু 
‘সবার জ  সব্া য্’ িনি ত করার সব্ােথ র্i নয়, েদেশর নারী o পুরুষ, া  o a া বয়  িনিব র্েশেষ সব নাগিরেকর ƣদিহক 
o মানিসক সু তা বজায় রাখা সরকােরর eকিট ধান দািয়তব্। মানুেষর ei েমৗিলক েয়াজন পূরেণর জ  ডা ার, 
হাসপাতাল, সর াম eবং িচিকৎসােসবা াি র সুেযাগ সব িকছু পয র্া  থাকেত হেব। গতানুগিতক কায়দায় িদবস পালন, 
সাড়মব্র চারণা আর রাজৈনিতক কথামালার মে  তৎপরতা সীিমত থাকেল ei লে য্ uপনীত হoয়া স ব নয়। 


