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লার ন্িং রিজেরিরলটি (শেখার অক্ষমতা), 
অটিেম অথিা উভয় সমস্ায় শভাগা 

ি্রতিজের ঔষজের অরতররতি ি্িহার িন্ধ 
করা

সাইজকাট্ররিক ঔষজের অরতররতি ি্িহার িন্ধ করজত 
এিিং মা্জুষর েীি্যাত্ার মা্ উন্নত করজত 

প্রজত্জক একজত্ কাে করজে।
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STOMP কী?

STOMP হল�ো সোইল�োট্রপি� ঔষলের অপিপরক্ত ব্যবহোর বন্ধ 
�রোর জন্য ইং�্যোলডের এ�টি প্র�ল্প।

িরবিতী িষৃ্োয় এই ঔষেগলু�ো সম্পল�কে  আলরো িথ্য রলয়লে।

এই ঔষেগলু�ো মোনপস� স্োস্্য সমস্যোর পিপ�ৎসোয় ব্যবহৃি হয়। �খলনো �খলনো এগলু�ো 

এমন ল�ো�লেরও লেওয়ো হয় যোলের আিরণ সমস্যোিূণকে বল� মলন হয়।

অন্যোন্য ল�ো�লের িু�নোয় �োপনকেং পিলজপবপ�টি, অটিজম অথবো উভয় সমস্যোয় লভোগো 

ব্যপক্তলের এই ঔষেগলু�ো লেওয়োর সম্োবনো লবপি থোল�।

প�েু ল�োল�র জন্য এই ঔষেগলু�ো সঠি�। লসগলু�ো মোনষুল� পনরোিে ও সসু্ থো�লি 

সহোয়িো �রলি িোলর। �খলনো �খলনো ল�ো�লের সোহোয্য �রোর অন্যোন্য উিোয় থোল�, 

যোলি িোলের �ম ঔষলের প্রলয়োজন হয়, অথবো এল�বোলরই প্রলয়োজন নো হয়।

STOMP এর পবষয়টি হল�ো, মোনলুষর যখন প্রলয়োজন িখন যোলি িোরো সঠি� 
ঔষেটি িোয় িো পনপচিি �রোর জন্য স�ল�র এ�লরে �োজ �রো।

এেোড়োও এটি ল�োল�রো যোলি িোলের প্রলয়োজনীয় অন্যোন্য সহোয়িো িোয় িো পনপচিি �রো 

সম্পপ�কে ি। এর অথকে হলি িোলর লয িোলের এই েরলণর ঔষে �ম প্রলয়োজন হলি িোলর।

STOMP হল�ো মোনষুল� ভো� থো�লি এবং এ�টি ভো� মোলনর জীবনযোিন �রলি 
সহোয়িো �রো সম্পপ�কে ি।
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সাইজকাট্ররিক ঔষে  
সম্পজকন
সোইল�োট্রপি� ঔষেগলু�ো হল�ো এ� লরেণীর ঔষে লযগলু�ো মপতিলকের 

�োজ �রোর েরণ িপরবিকেন �লর।

এগলু�ো মলনোপব�োর, উলবেগ এবং পবষণ্ণিোর মলিো মোনপস� স্োস্্য সমস্যোর জন্য 

ব্যবহৃি হয়। এেোড়ো এগলু�ো মোনষুল� ঘমুোলি সোহোয্য �রোর জন্যও ব্যবহৃি হয়। 

মগৃী লরোলগর ঔষেও এগলু�োর মলে্য অন্তভুকেক্ত। �খলনো �খলনো এই ঔষেগলু�ো মোনলুষর 

আিরলণর েরণ িপরবিকেন �রলি ব্যবহৃি হয়। এমনপ� যখন িোলের ল�োলনো 

মোনপস� স্োস্্য সমস্যো বো মগৃীলরোগ নোও থোল�।

িািরলক শহলথ ইিংল্ান্ড িলজে শয প্ররতরে্ 30,000 
শথজক 35,000 এর মত লার ন্িং রিজেরিরলটিজত শভাগা 
প্রাপ্তিয়স্ক ি্রতি সাইজকাট্ররিক ঔষে গ্রহণ করজে্, 
যরেও ঔষেুগুজলা শযই স্াস্্ সমস্ার ে্্ শসই সমস্া 
তাজের শ্ই। রেশু এিিং রকজোর-রকজোরীজের ে্্ও 
এগুজলা শপ্রসক্াইি করা হয়।

সোইল�োট্রপি� ঔষেগলু�ো যখন মোনষু েীঘকে�ো� েলর গ্রহণ �লর িখন লসগলু�ো সমস্যো 

সপৃটি �রলি িোলর। অথবো খবু উচ্চ মোরেোর লিোজ লনয়। অথবো ভু� �োরলণ লসগলু�ো 

গ্রহণ �লর। এটি লযসব িোর্কে প্রপিপরিয়ো সপৃটি �রলি িোলর

• ওজন লবলড় যোওয়ো

• ক্োন্ত লবোে �রো বো ‘লনিোগ্রতি অবস্ো’

• িোরীপর� স্োস্্য পনলয় গরুিুর সমস্যো

ল�ো�লের সোহোয্য �রোর জন্য প্রোয়ই অন্যোন্য উিোয় থোল�, যোলি িোলের �ম 

ঔষলের প্রলয়োজন হয়।

• আি্ার িাতিাজরর সাজথ কথা ্া িজল আি্ার এই 
ঔষেগুজলার শিাে িররিতন ্ করজি্ ্া িা শসগুজলা 
গ্রহণ িন্ধ করজি্ ্া।

• আি্ার িাতিার এিিং আি্ার সাহায্কারী শলাজকরা 
আি্াজক সহায়তা করজি।
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আমার ে্্ এটি সঠিক 
উিাজয় করা
• আমোর পিপ�ৎসো সঠি�ভোলব �রোর জন্য, আমোর এবং আমোল� সোহোয্য�োরী ল�ো�, 

আমোর িপরবোর, িোক্তোর এবং অন্যোন্যলের সোলথ �োজ �রনু

• আমোর ঔষলের পনয়পমি িযকেোল�োিনো হলছে িো পনপচিি �রনু

• আমোর িোরীপর� স্োলস্্যর যত্ন পনলি আমোল� সোহোয্য �রনু

• আপম সঠি� �োরলণ, সঠি� িপরমোলণ এবং যিটো সম্ব �ম সমলয়র জন্য 

সোইল�োট্রপি� ঔষে গ্রহণ �রপে িো পনপচিি �রনু

• আমোল� ভো� ও সরুপষিি থো�লি সহোয়িো �রোর অন্যোন্য উিোয় খুলঁজ পনন

• আমোল� এমন িথ্য পেন যো আপম বঝুলি িোপর, যোলি �লর আপম পবপভন্ন পবষলয়র 

মোলন বঝুলি িোপর এবং প্রশ্ন �রলি িোপর

• আমোর িত্তোবেোন ও পিপ�ৎসো সম্পল�কে  পসদ্োন্ত লনওয়োর লষিলরে আমোল� সম্পকৃ্ত �রনু

• আমোর িপরবোর এবং ল�য়োরোরলের, আমোল� সোহোয্য �রোর জন্য প্রলয়োজনীয় িথ্য ও 

সহোয়িো পেন।
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শলাকজের সহায়তা করার 
উিায়সমহূ

• লসই ব্যপক্ত, িোপরবোপর� ল�য়োরোর, স্োফ এবং অন্যলের সোলথ পনলয় ব্যপক্ত-ল�প্রি� 

িপর�ল্পনো তিপর �রো

• ল�োলনো ব্যপক্ত �খন এবং ল�ন সমস্যো অনভুব �রলে এবং ল�োন পবষয়টি িোলেরল� 

ভোল�ো অনভুব �রলি সোহোয্য �রলব িো লবোঝো

• িোলের ঔষলের ব্যোিোলর বঝুলি এবং িপরিো�নো �রলি লসই ল�ো�লের বো িোলেরল� 

সোহোয্য�োরী ব্যপক্তলের সহোয়িো �রো

• িথ্যগলু�ো সহলজ লবোেগম্য �লর লিো�ো

• প্রলয়োজলন লযোগোলযোগ সহ সহোয়িো প্রেোন �রো, লযমন - এ�টি লযোগোলযোগ িপর�ল্পনো 

তিপরলি প্রলি্য�ল� সম্পকৃ্ত �রো

• ল�ো�লের সোমপগ্র�ভোলব সসু্োলস্্যর অপে�োরী থো�লি সহোয়িো �রো, লযমন – সসু্ সব� 

থো�ো এবং স্োস্্য িরীষিোর জন্য যোওয়ো

• ল�োল�রো �ীভোলব আিরণ �লর এবং �ীভোলব িোলের সহোয়িো �রো হয়, িো িপরবিকে লন 

িোলেরল� সোহোয্য �রলি ইপিবোি� আিরলণ সহোয়িো িদ্পি ব্যবহোর �রো

• ‘টপ�ং’ লথরোপি, পপিি লথরোপি, অক্্যলিিনো� লথরোপি এবং আটকে  লথরোপি ব্যবহোর �রো

• িোপরবোপর� ল�য়োরোর এবং স্োফরোও িোলের প্রলয়োজনীয় সহোয়িো িোলছেন িো পনপচিি 

�রো
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আপ�য়োহ এর এখন ঔষলের প্রলয়োজন লনই। পিপন এখন �পমউপনটিলি এ�টি স্োস্্য�র, সখুী এবং পনরোিে 

জীবনযোিন �রলেন।

আরলয়াহ (Aaliyah) সম্পজকন  
একটি গল্প

এই গল্পটি এ�জন সপি্য�োলরর ব্যপক্ত সম্পল�কে , িলব ব্যপক্তর 
নোম িপরবিকেন �লর লেওয়ো হলয়লে। েপবলি থো�ো ব্যপক্ত 
পমপসিট (MiXit) এর ল�খো এ�টি নোটল� আপ�য়োহ -এর 
অংলি অপভনয় �লরপেল�ন।

আপ�য়োহ যখন বোপড় িোলটে এ�টি নিুন বোপ়িলি িল� যোন িখন এটি িোল� 
খবু মোনপস� িোলি লফল�। ল�ো�লের �োলে িোল� সোহোয্য �রো �ঠিন মলন 
হপছেল�ো। 
অবলিলষ এই �োরলণ পিপন হোসিোিোল� যোন। আপ�য়োহ িোঁিটি পভন্ন পভন্ন 
সোইল�োট্রপি� ঔষে পনপছেল�ন, যপেও িোর ল�োলনো মোনপস� স্োস্্য সমস্যো পেল�ো 
নো। এটি িোর ওজন অলন� বোপ়িলয় লেয় এবং িোর স্োস্্য সমস্যো িরু ুহয়।

আপ�য়োহ যখন হোসিোিো� লথল� পফলর আলসন, িখন পিপন এবং িোর 
িপরবোর িোলের পজপি, এ�জন স্োনীয় সোইপ�য়োপট্রস্ এবং এ�জন 
সোইল�ো�পজস্ এর সোলথ �োজ �লরন।

পজপি এ�টি স্োস্্য লসবো িপর�ল্পনো এ�পরেি �লরন। িোরো সবোই পমল� 
আপ�য়োহ এর ঔষে �পমলয় আনলি �োজ �লরন। িোর ল�য়োর টিম এবং 
িপরবোর ইপিবোি� আিরলণ সহোয়িো িদ্পি সম্পল�কে  জোনলি িোলরন। এবং 
িোল� সোহোয্য �রোর অন্যোন্য উিোয় সম্পল�কে ও জোনলি িোলরন। স�ল�র �োে 
লথল� সময় ও সহোয়িো লিলয়, আপ�য়োহ আলরো ভো� অনভুব �রলি িরু ু
�লরন।
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রিষয়গুজলা কীভাজি করা হজছে 
তা িররিতন ্ করা
STOMP হল�ো, পবষয়গলু�ো লযভোলব �রো হলছে আসলে বেরগলু�োলি িো িপরবিকেন 

�রো সম্পপ�কে ি অলন�গলু�ো সংস্ো এটি �রলি �োজ �রলে। এই সংস্োগলু�ো এমন 

ল�ো�লের সোলথ �োজ �লর যোরো পবতৃিি িপরসলর স্োস্্য এবং লসোি্যো� ল�য়োর 

িপরলষবো প্রেোন �লর।

STOMP এর অিংেীোরগণ
• এনএইিএস ইং�্যোডে

• রয়্যো� �ল�জ অফ নোপসকেং, রয়্যো� 

• �ল�জ অফ সোইপ�য়োপট্রস্স,

• রয়্যো� �ল�জ অফ পজপিজ,

• রয়্যো� ফোমকেোপসউটি�্যো� লসোসোইটি,

• পরিটিি সোইল�ো�পজ�্যো� লসোসোইটি

• ভ�োন্োপর অগকেোনোইলজিনস পিলজপবপ�টি গ্রুি (পভওপিপজ) যোলের লসোি্যো� ল�য়োলরর 

অঙ্ী�োরটি 40,000 মোনষুল� সহোয়িো �রলে এমন 100 টিরও লবপি লসবো 

প্রেোন�োরী সংস্ো স্োষির �লরলে

• পরিটিি অ্যোলসোপসলয়িন অফ লসোি্যো� ওয়ো�কে োসকে

• রয়্যো� �ল�জ অফ পপিি অ্যোডে �্যোংগলুয়জ লথরোপিস্ আরপসএসএ�টি,

• �োপনকেং পিলজপবপ�টি প্রলফিনো� পসলনট যোলি এনএইিএস ইং�্যোডে অন্তভুকেক্ত, ল�য়োর 

ল�োয়োপ�টি �পমিন, পক্পন�্যো� �পমিপনং গ্রুিস, ি্যোল�প্জং পবলহপভয়োর ফোউলডেিন, 

পিিোটকে লমন্ অফ লহ�থ, লহ�থ এিুল�িন ইং�্যোডে

• পরিটিি অ্যোলসোপসলয়িন অফ পমউপজ� লথরোপি, 

• রয়্যো� �ল�জ অফ অক্্যলিিনো� লথরোপিস্স, 

• পরিটিি িোয়োলবটি�স অ্যোলসোপসলয়িন

• পরিটিি অ্যোলসোপসলয়িন অফ আটকে  লথরোপি, 

• পরিটিি অ্যোলসোপসলয়িন অফ ি্যোন্স লথরোপি, 

• পরিটিি অ্যোলসোপসলয়িন অফ ড্োমো লথরোপি, 

• পরিটিি অ্যোলসোপসলয়িন অফ আটকে  লথরোপি 

• আলরো অংিীেোর যকু্ত �রো হলছে



লার ন্িং রিজেরিরলটি, অটিেম অথিা উভয় সমস্ায় ভভাগা ি্রতিজের ঔষজের অরিররতি ি্িহার িন্ধ করা 8

আজরা তজথ্র ে্্
রভরেট করু্ www.england.nhs.uk/stomp অথিা 
অিংেীোর ওজয়িসাইট

আজরা সাহাজয্র ে্্
আি্ার িাতিারজক ঔষজের িযনাজলাচ্া িা একটি 
িারষনক স্াস্্ িরীক্ষার ে্্ িলু্। আি্ার িাতিার িা 
্াসন অ্্া্্ সহায়তা শিজতও সাহায্ করজত িাজর্।

শসাে্াল শকয়ার প্রো্কারীরা - এখাজ্ যতুি শহা্ 
www.vodg.org.uk/campaigns/stompcampaign

অ্্া্্ িরামেন এিিং তথ্
চ্াজলর্জিং রিজহরভয়ার ফাউজন্ডে্ (রসরিএফ)
ফ্যোপমপ� সোলিোটকে  �োইন: 0300 666 0126
লসোমবোর-বহৃপিপিবোর স�ো� 9টো-পব�ো� 5টো, িরুিবোর স�ো�  

9টো-পব�ো� 3টো পসপবএফ ওলয়বসোইলট িপরবোরগলু�োর জন্য ঔষলের পনলেকে পি�ো  

www.challengingbehaviour.org.uk

শম্ক্াি
লহল্প�োইন 0808 808 1111, সোপ্োপহ� �োযকেপেবসগলু�োলি স�ো�  
9টো-সন্ধ্যো 6টো ওলয়বসোইট www.mencap.org.uk

্্াে্াল অটিরটিক শসাসাইটি
লহল্প�োইন: 0808 800 4104, সোপ্োপহ� �োযকেপেবসগলু�োলি স�ো� 10টো- পব�ো� 
4টো ওলয়বসোইট www.autism.org.uk/helpline

STOMP এবং এই প�ফল�টটিলি সহোয়িো �রোর জন্য MIXit -ল� অলন� 
েন্যবোে। এবং এই প�ফল�টটিলি সোহোয্য �লরলেন এমন অন্য স��ল�ও।

See Communications CIC �িৃকে� পিজোইন�ৃি
www.see-communications.co.uk
Photosymbols এবং MiXit লথল� েপব প্রোপ্


