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পযুি  ও উ াবন



সু তা িবষয়ক উ াবন: মায়া 
আপা

ডা. তানিজনা শারিমন

     এেসািসেয়ট মিডেকল ম িলড
মায়া আপা



মায়া আপা হেলা  
বয্ি গত সু তার 
িডিজটাল সহায়ক, যা 
সহেজই কাউেক 
িবেশষে র পরামশ 
পেত সাহাযয্ কের



পরামশ চাওয়া আসেল সহজ নয়, 
িবেশষ কের তর ণ এবং নারীেদর 

জনয্



পুেরা িবেশ  প িত ৪ 
জেন ১ জন 
মানিসক অসু তায় 
ভুেগন
Source: WHO, 2014



সু তা িবষয়ক তথয্ এবং সবা পেত প ধান বাধা হে  
১) এধরেনর সবার সংখয্া কম ও

২) গমা 

95%
of healthcare

is private

Expensive Out of Reach Social Stigma

87%
women are physically

abused

67%
don’t do anything 

about it

Source: fastmr.com/, Maya internal survey, WHO 2014, Lightcastle blog 2016 



মায়া আপার য্াটফেম নাম-পিরচয় গাপন রেখ 
িবেশষে র পরামশ পাওয়া যায়,যা আপিন সহেজই 

য কান জায়গা থেক বয্বহার করেত পারেবন 



মায়া আপার ল য্

িবেশষে র পরামশ 
সকেলর জনয্ সহজ ও 
িনরাপদ কের তালা



মায়া আপা এসিডিজ ৩- 
সু তা এবং 
এসিডিজ ৫-িল  সমতা 
অজেন কাজ করেছ



মায়া আপা সবার গ াহক 
ধারাবািহকভােব বৃি  পাে



মায়া আপােত আসা প  প িত মােসই ২০% 
কের বাড়েছ- ইিতমেধয্ আমরা ৮০০,০০০+ 

ক ালেটশন কেরিছ



মায়া আপা সবার মূল গ াহক হে ন 
বাংলােদেশর তর ণ এবং যুবক সমাজ



Consultation Breakdown Gender Breakdown

জানয়ুাির ২০১৭ থেক মানিসক স া  িবষয়ক প  বেড়েছ ১৫০% 

প িত ক ালেটশনই এক একটা 
গ , যা থেক আমরা অেনক িকছু জেন থািক



Breakdown of Health QueriesConsultation Breakdown



Breakdown of Lifestyle QueriesConsultation Breakdown



তর েণরা িক সবা চাে ন স স েক আমরা 
আেরা জানেত চাই



এসিডিজ ৫- িল  সমতা অজেনও 
মায়া আপা কাজ করেছ 

এিবষেয় প িতমােস আমরা ২০০-
র কাছাকািছ প  পেয় থািক



ধনয্বাদ !


