
অটিজম আক্রান্তদের প্রতি বেলাদি হদব দৃতিভতি 

নাতির উতিন 

 

অটিজম িম্পদকে বাাংলাদেদে িাধারণ জনগদণর দৃতিভিী অদনকাাংদে ননতিবাচক। অদনদক তবষয়টি সৃতিকিোর অতভোপ 

বদলও মদন কদর। অটিজম েব্দটি গ্রীক েব্দ ‘অদ াি’ নেদক এদিদে। এর অে ে স্বয়াং বা স্বীয় বা তনজ। আর ইাংদরতজ অটিজম এর বাাংলা 

অে ে আত্মিাংবৃতি বা মানতিক নরাগতবদেষ। এই নরাদগ আক্রান্ত তেশুরা অস্বাভাতবকভাদব তনদজদের গুটিদয় রাদে। এজন্য এটিদক অটিজম 

নামকরণ করা হদয়দে। 

 

 অটিজম হদলা মতিদের স্বাভাতবক তবকেজতনি অসুতবধা, যাদক িমতিিভাদব ‘Autism Spectrum Disorder’ বা 

ASD বলা হয়। ‘Spectrum’ বলদি অটিজম োকা তেশুর নানা লক্ষণ, েক্ষিা এবাং প্রতিবন্ধিার পয োদয় অেবা িীমাবদ্ধিা 

ব্যাপকভাদব বুঝায় যা একটি অটিজম আক্রান্ত তেশুর মাদঝ োকদি পাদর। এ া স্বল্প মাত্রা নেদক শুরু কদর গুরুির মাত্রায় হদি পাদর। 

 

 অটিজম আদে এমন তেশুদের িামাতজক ও নযাগাদযাগ স্থাপদনর েক্ষিা স্বাভাতবক তনয়ম অনুযায়ী বৃতদ্ধ পায় না। অতভভাবকরাই 

িব েপ্রেম তেশুর মদে অস্বাভাতবক আচরণ লক্ষয কদর। এই বয়দির অন্যান্য তেশুদের িাদে তকছু আচরণ তুলনা করদল অিাংগতি া 

িহদজই নচাদে পদে। তকছু তকছু নক্ষদত্র অটিজম োকা তেশুদের প্রােতমক পয োদয় ব্যতিক্রম বদল মদন হয়। অদনক তেশু িাদের ১ বের 

পূণ ে হবার আদগই নকান একটি বস্তুর প্রতি অিযাতধক আিক্ত হয়, নচাদে নচাদে িাকায় না এমতন আোন-প্রোনমূলক নেলায় অাংে তনদি 

চায় না। বাবা মাদয়র িাদে আদধা আদধা কো বদল না। তকছু তকছু তেশু প্রেম ২/৩ বের স্বাভাতবকভাদব নবদে ওদে। তকন্তু এর পর নেদক 

অন্যদের তবষয় আগ্রহ হাতরদয় নেদল, তনরব হদয় যায় এবাং িামাতজক উিীপনায় প্রতি আগ্রহ হাতরদয় নেদল অেবা প্রতিতক্রয়াহীন োদক। 

 

 িাম্প্রতিক গদবষণায় নেো যায় অটিজম আদে এমন তেশুরা িাধারণি িামাতজক নযাগাদযাদগর নক্ষদত্র ব্যবহৃি স্বাভাতবক 

িামাতজক আদবগীয় ইতিিগুদলা বুঝদি পাদর না। কারণ িারা স্বাভাতবক তেশুদের মি িামাতজক উিীপকগুদলা লক্ষয কদর না। 

উোহরণস্বরূপ বলা যায় নয- অটিজম আদে এমন তেশুরা িাদের িামদন নকউ কো বলদল িার নচাদের তেদক না িাতকদয় িার মুদের 

তেদক িাতকদয় োদক যা িাধারণ তেশুদের নক্ষদত্র ব্যতিক্রম। অটিজম আদে এমন তেশুরা িাধারণ প্রচতলি িামাতজক ইতিিগুদলা নেয়াল 

কদর না বা ভুল নবাদঝ। িারা অন্যদের অিভতি, মুদের ভাব, অতভব্যতক্ত এবাং অন্যান্য অদমৌতেক নযাগাদযাগ বুঝদি পাদর না এবাং 

িঠিকভাদব িাো তেদি পাদর না। 

 

 অটিজম এর দুটি দুব েল তেক হদলা ‘নর  তিদরাম’ এবাং চাইল্ডহুড তডিইতিদগ্রিন তডজঅড োর, যা মানতিক তবকােদক ব্যহি 

কদর। প্রতি ১০ নেদক ২২০০০ নমদয়র মদে মাত্র একজদনর নর  তিদরাম নেো যায়। অপরতেদক এক লক্ষ অটিজম োকা তেশুদের মদে 

িব োতধক ২ জদনর মদে চাইল্ডহুড তডিইতিদগ্রিন তডজঅড োর নেো যায়। ‘নর  তিদরাম’ িাধারণ নমদয়দের মদে নেো যায়। অপরতেদক 

চাইল্ডহুড তডিইতিদগ্রিন তডজঅড োর এর প্রকাে নমদয়দের নচদয় নেদলদের মদে নবতে পতরলতক্ষি হয়। অটিজম নেকড্রাম তনণ েয় করা 

হয় দুই ধাপ প্রতক্রয়ায় প্রেম ধাদপ একজন তেশু তচতকৎিক বা স্বাস্থযকমী দ্বারা সুস্থ তেশু নচকআদপ তেশুর স্বাভাতবক তবকাে পয েদবক্ষণ 

করা হয়। নয িকল তেশুর তবকােগি িমস্যা িনাক্ত হয় িাদেরদক অতধকির পয েদবক্ষদণর জন্য পাোদনা হয়। তদ্বিীয় ধাদপ তবদেষজ্ঞ 

তচতকৎিক ও অন্যান্য প্রদেেনালদের িমিদয় পূণ েমূল্যায়ণ করা হয় যাদি তেশুর অটিজম বা অন্য নকাদনা তবকােজতনি িমস্যা আদে 

তকনা িা তনণ েয় করা যায়। 

 

 অটিজম োকা তেশুর মাদঝ আদরা তকছু প্রতিকূলিা অবস্থা োকদি পাদর নিটি হদলা ইতিয়গি িমস্যা, ঘুদমর িমস্যা, তিঁচুতনর 

িমস্যা এবাং নপদ র িমস্যা। অটিজম িম্পূণ ে তনরাময়দযাগ্য তচতকৎিা পদ্ধতি এেনও পয েন্ত প্রমাতণি হয়তন। িদব অটিজদমর দ্রুি 

তচতকৎিা, যদোপদযাগী স্কুল তেক্ষা প্রতেক্ষণ কম েসূতচ গ্রহণ এবাং িঠিক স্বাস্থযদিবা একটি তেশুর অটিজদমর িমস্যাগুদলা অদনক হ্রািকদর, 

তেশুর িঠিকভাদব নবদে ওো ও নতুন েক্ষিা বৃতদ্ধদি িহায়িা কদর। নি া হদি পাদর প্রারতিক প্রতেক্ষণ নকৌেল, ভাষা এবাং নযাগাদযাগ, 

এতবএ তভতিক তেক্ষা প্রতেক্ষণ ও অন্তঃব্যতক্তক িম্পকে তনভ ের প্রতেক্ষণ নকৌেল। 

 

 অটিজম নেকট্রাম তডজঅড োদরর তচতকৎিা এবাং িনাক্তকরদণর উন্নয়দন িাম্প্রতিক অদনকগুদলা গদবষণায় অটিজম নেকট্রাম 

তডজঅড োদরর প্রােতমক িাংদকিগুদলা িনাক্ত করার উপর নজার নেওয়া হদে। এই িকল গদবষণার উদিশ্য তেশুদের আরও অল্প বয়দি 

নরাগ তনণ েয় তচতকৎিকদের িহায়িা করা যাদি িারা প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থাপনা দ্রুি নপদি পাদর। উোহরণস্বরূপ অটিজদম নেকট্রাম 

তডজঅড োদরর একটি প্রােতমক লক্ষণ হদে মাোর দ্রুি বধ েণ। তেশুর প্রেম মািগুদলাদি অস্বাভাতবক মতিদের বৃতদ্ধ অটিজম নেকট্রাম 

তডজঅড োদরর নক্ষদত্র ভূতমকা রােদি পাদর। এই মিবাে নেদক ধারণা করা যায় নয নবদে উোর উপাোনিমূহ যা মতিদের িঠিক বৃতদ্ধদক 

তনয়ন্ত্রণ কদর, িার নজদনটিক অিাংগতি অটিজদম পতরলতক্ষি মতিদের অস্বাভাতবকিািমূদহর কারণ। তেশুর মাোর আকতিক ও দ্রুি 

বৃতদ্ধ একটি প্রােতমক িাংদকি হদি পাদর যার িাহাদে অটিজম নেকট্রাম তডজঅড োদরর দ্রুি নরাগ তনণ েয় ও তচতকৎিা বা িিাব্য প্রতিদরাধ 

করা নযদি পাদর। অটিজম নেকট্রাম তডজঅড োর তচতকৎিার গদবষণার অদনকগুদলা পদ্ধতিদক তনরীক্ষা করা হদয়দে নযমন-একটি 



কতম্পউ ার তভতিক প্রতেক্ষণ কায েক্রম যা অটিজম নেকট্রাম তডজঅড োদরর তেশুদক মুেমন্ডদলর ভাবভতি/অতভব্যতক্ত িঠিকভাদব সৃতি 

করা ও িাো নেওয়া নেোদনার জন্য তিতর করা হদয়দে, ফ্র্যাজাইল এক্স তিদরাম তেশুদের কায েক্ষমিা বা ব্যবহাতরক ক্ষমিা বাোদনার 

জন্য একটি ঔষুধ, নেতণকক্ষ ও তেনতিন নক্ষদত্র ব্যবহার উপদযাগী নতুন নতুন িামাতজক ইিারদভেন এবাং নযিব তেশু অটিজম 

নেকট্রাম তডজঅড োদরর ঝুঁতকদি আদে িাদের তডজঅড োর িম্পতকেি প্রতিবন্ধকিা কমাদি বা প্রতিদরাধ করদি এক া ইিারদভেন যা 

অতভভাবক অনুিরণ করদি পাদর। 
 

অটিজম তবতেিযিম্পন্ন তেশুর/ব্যতক্তর োরীতরক, মানতিক ও অে েননতিক সুদযাগ-সুতবধা রাষ্ট্রীয় পয োদয় হদি তনতিি করদি 

বাাংলাদেদে িরকাদরর আইতন সুরক্ষা তনতিি কদরদে। নযমন-অটিজম, ডাউন তিনদড্রাম, বুতদ্ধপ্রতিবতন্ধিা ও নিতরব্রাল পালতি আক্রান্ত 

ব্যতক্তদের অতধকার সুরক্ষায় ২০১৩  িাদল তনউদরা-নডদভলপদমিাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যতক্তদের অতধকার 

ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবাং বাাংলাদেে তরহযাতবতলদ েন কাউতিল আইন-২০১৮” প্রনয়ণ করা হদয়দে। এই আইনটির েদল নেদের 

তবদ্যমান প্রতিবন্ধী ব্যতক্তরা তকাংবা দুর্ ে নার েদল পঙ্গুত্ববরণকারী প্রতিবন্ধী ব্যতক্তদের তচতকৎিা নিবার পাোপাতে পুন েবািন প্রতক্রয়া 

গ্রহণ করা হদব। 

 

 িরকার অটিজদম আক্রান্তদের  কল্যাদণ বদ্ধপতরকর িাই রাজধানীদি অটিজম িাংক্রান্ত অদনকগুদলা তচতকৎিা 

িহায়িাদকি প্রতিষ্ঠা কদরদেন। ইিটিটিউ  ের নপতডয়াতট্রক তনউদরা-তডিঅড োর এন্ড অটিজম (IPNA), বিবন্ধু নেে মুতজব নমতডদকল 

তবশ্বতবদ্যালয়, জািীয় মানতিক স্বাস্থয ইিটিটিউ , চাইল্ড গাইদডি তিতনক, ঢাকা তেশু হািপািাল, তেশু তবকাে নকি, িতিতলি িামতরক 

হািপািাল, প্রয়াি তবদেষাতয়ি স্কুল, নমতডদকল কদলজ হািপািাল এর তেশুদরাগ/মদনাদরাগতবদ্যা তবভাগ নি প্রদচিারই প্রতিেলন। 

িাোো িারাদেদে নজলা িের হািপািাল/উপদজলা স্বাস্থয কমদেক্স; িরকার অনুদমাতেি তবতভন্ন নবিরকাতর িাংস্থা ও তবদেষাতয়ি স্কুল, 

প্রতিবন্ধী নিবা ও িাহাে নকি এবাং জািীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন োউদন্ডেন নেদক এ িাংক্রান্ত নিবা নেওয়া হয়। িরকাদরর পাোপাতে 

সূচনা োউদন্ডেন, প্রয়াি,নিায়াক, তিতডতড, তপএেতডএ, স্কুল ের তগেদ ড তচলদড্রন, নিািাইটি ের দ্য ওদয়লদেয়ার অব দ্য 

ইদিদলকচুয়াতল তডজএযাবল (সুইড) বাাংলাদেে, িীড ট্রাস্ট, অটিজম ওদয়লদেয়ার োউদন্ডেন, তবউটিফুল মাইন্ড, তনষ্পাপ অটিজম 

োউদন্ডেন, এেএআরইিহ আরও অদনক নেেীয় ও আন্তজোতিক তবতভন্ন উন্নয়ন অাংেীোর, িমাজ তহনিষী ব্যতক্ত, অটিজম ও তনউদরা-

নডদভলপদমিাল তডতজএবতলটিি এর তবতেিযিম্পন্ন তেশুদের তবকাদে আন্ততরকভাদব প্রদচিা চাতলদয় যাদে।  
 

 Early Detection, Assessment ও Early Intervention তনতিি করার জন্য জািীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন 

োউদন্ডেদনর আওিায় পতরচাতলি ১০৩টি প্রতিবন্ধী নিবা ও িাহাে নকদি একটি কদর অটিজম ও তনউদরা নডদভলপদমিাল প্রতিবন্ধী 

(এনতডতড) কন োর স্থাপন করা হদয়দে। উক্ত ১০৩টি নকি হদি অটিজম িমস্যাগ্রস্থ তেশু/ব্যতক্তদের তনদমাক্ত নিবা প্রোন হদে। সেবাগুলো  া 

হো ে িনাক্তকরণ, তেতজওদেরাতপ, অকুদপেনাল নেরাতপ, তেচ এযান্ড ল্যাাংগুদয়জ নেরাতপ, অতডওদমতট্র, অপদ াদমতট্র, িাইদকা নিাস্যাল 

কাউদিতলাং, গ্রুপ নেরাতপর মােদম নেলাধুলা ও প্রতেক্ষণ এবাং অতভভাবকদের কাউদিতলাং। 
 

জািীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন োউদন্ডেন কযাম্পাদি ২০১০ িাদল একটি অটিজম তরদিাি ে নিিার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত নিিার 

নেদক অটিজম তবতেি িম্পন্ন তেশু ও ব্যতক্তবগ েদক তবনামূদল্য তনয়তমি তবতভন্ন ধরদণর নেরাতপ নিবা, গ্রুপ নেরাতপ, তেনতিন কায েতবতধ 

প্রতেক্ষণিহ নরোদরল ও অটিজম িমস্যাগ্রস্থ তেশুদের তপিা-মািাদের কাউদিতলাং নিবা প্রোন করা হদে। ২০১০ িাদল চালু হওয়ার 

পর নেদক জুন-২০২১ পয েন্ত ২৩,৬৪৫ টি নিবা অটিজম িমস্যাগ্রস্থ তেশু ও ব্যতক্তদক তবনামূদল্য ম্যানুয়াল ও Instrumental নেরাতপ 

িাতভ েি প্রোন করা হদয়দে। 

 

 অদটাবর, ২০১১ িদন োউদন্ডেন কযাম্পাদি একটি িম্পূণ ে অনবিতনক নেোল স্কুল ের তচলদড্রন উইে অটিজম চালু করা 

হয়। পরবিীদি ঢাকা েহদর তমরপুর, লালবাগ, উিরা ও যাত্রাবােী, ৬টি তবভাগীয় েহদর ৬টি (রাজোহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বতরোল, 

রাংপুর ও তিদল ) এবাং গাইবান্ধা নজলায় ১টি িহ নমা  ১১টি অটিজম নেোল স্কুল চালু করা হদয়দে। উক্ত স্কুলগুদলাদি অটিজম ও 

এনতডতড িমস্যাগ্রস্থ তেশুদের অক্ষর জ্ঞান, িাংখ্যা, কালার, ম্যাতচাং, এতডএল, তমউতজক, নেলাধূলা, িাধারণ জ্ঞান, নযাগাদযাগ, 

িামাতজকিা, আচরণ পতরবিেন এবাং পুনব োিন ইিযাতে তবষদয় তেক্ষা প্রোন করা হয়। এিব স্কুদল চলতি তেক্ষাবদষ ে নমা  ১৪৭ জন 

অটিজম িমস্যাগ্রস্থ তেশু োত্র-োত্রী তবনামূদল্য নলোপো করার সুদযাগ পাদে। 

 

 জািীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন োউদন্ডেন এর মােদম প্রতিবের অটিজম িমস্যাগ্রস্থ িন্তানদের তপিা-মািা/অতভভাবক ও নকয়ার 

তগভারদের তবতভন্ন নজলা/ উপদজলািহ তৃণমূল পয োদয় ৯৪২ জন অটিজম ও এনতডতড িমস্যাগ্রস্থ িন্তাদনর অতভভাবক/তপিা-

মািা/নকয়ারতগভারদক তেনতিন জীবন যাপন ব্যবস্থা, আচরণগি িমস্যা, িাধারণ তেক্ষা ও িামাতজকিািহ তেনতিন কায েক্রম িাংক্রান্ত 

প্রতেক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। ২০২১-২২ অে েবেদর ৯০ জন অতভভাবক/তপিা-মািা/ নকয়ারতগভারদক প্রতেক্ষণ প্রোদনর পতরকল্পনা 

রদয়দে। 
 



 অটিজম আক্রান্তদেরদক িমাদজর অতবদেদ্য অাংে তহদিদব নেদে িাদের কল্যাদণ কাজ করদি হদব। িাদেরদক িেল, 

ক্ষমিাতয়ি ও কম েক্ষম ব্যতক্তদি পতরণি করদি আমাদেরদক িমতিি ও িামতগ্রক দৃতিভতি তনদয় কাজ করদি হদব। অটিজম 

আক্রান্তদের িমাদজ জায়গা কদর তেদি হদব, যাদি িারা িাদের অবোন রােদি পাদর। অন্যোয় িমাদজ বদো ধরদনর তবদভে তিতর 

হদব। আর িায়মা ওয়াদজে নহাদিন পুতুদলর মি িাংদবেনেীল ব্যতক্তত্ব যেন এর হাল ধরদেন িেন এোদন আমাদের িেলিা তনতিি 

এ আো আমরা করদিই পাতর। 
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