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Autism spectrum Disorders এবাং Development disabilities সবষয়ক দু'সিনব্যোপী িসিণ এেীয় 

আঞ্চসলক িদ্ম্মলদ্নর উদ্বোধন অনুষ্ঠোদ্ন উপসিে িবোইদ্ক আসম আন্তসরক শুদ্ভচ্ছো জোনোসচ্ছ।  

সবদ্ে প্রসেসিন আনুমোসনক ৩ লোখ ৬০ হোজোর সেশু জন্মেহণ কদ্র। এদ্ির মদ্ে প্রসে ১১০ জদ্ন ১ জন সেশু Autism 

Spectrum Disorder বো ASD িমস্যো সনদ্য় জন্ম েহণ কদ্র। এ সহদ্িদ্ব প্রসেসিন ৩ হোজোদ্ররও শবসে সেশু অটিজম িমস্যো 

সনদ্য় জন্মেহণ করদ্ে।  

িসরদ্র পসরবোরগুদ্লোদ্ক এমসনদ্েই প্রসেসিন সবসভন্ন িমস্যো শমোকোসবলো করদ্ে সগদ্য় সহমসেম শখদ্ে হয়। েোর উপর 

পসরবোদ্রর শকোন একজন িিস্য যখন অটিজদ্মর মে একেো জটিল িমস্যোয় শভোদ্গ, েখন শি পসরবোদ্রর আর দুদ্ভ টোদ্গর িীমো 

িোদ্ক নো।  

উন্নয়নেীল শিদ্ের একজন শনেো সহদ্িদ্ব সুসবধোবসঞ্চে মোনুদ্ষর সবদ্েষ কদ্র িসরদ্র এবাং ASD িমস্যোেস্ত পসরবোদ্রর 

চোসহিোর ব্যোপোদ্র আসম িবিময়ই িজোগ।  

এজন্যই আমোর কন্যো, অটিজম সবদ্েষজ্ঞ স্কুল িোইদ্কোদ্লোসজর্স্ িোয়মো শহোদ্িদ্নর অনুদ্রোদ্ধ Autism Speaks উদ্ভোসবে 

Global Autism Public Health Initiative এর উদ্বোধন অনুষ্ঠোদ্ন আসম আপনোদ্ির আমন্ত্রণ জোসনদ্য়সে। একইিদ্ে 

South Asian Autism Network  প্রসেষ্ঠোর ব্যোপোদ্রও আপনোদ্ির িসিয় িহোয়েো প্রেযোেো করসে।  

আসম অেযন্ত আেোবোিী শয এই িদ্ম্মলদ্নর মোেদ্ম আমরো অটিজম এবাং অন্যোন্য Development Disorder 

িম্পদ্কট অদ্নক নতুন েথ্য জোনদ্ে পোরব। পোেোপোসে এ গুরুত্বপূণ ট সবষদ্য় িমিোমসয়ক গদ্বষণোর ফলোফল এবাং সচসকৎিো িম্পদ্কটও 

আমরো পরস্পদ্রর মদ্ে েথ্য আিোন-প্রিোন করদ্ে পোরব। এিব েথ্য অটিজদ্ম আিোন্ত সেশুদ্ির পোসরপোসেটকেোর িদ্ে খোপ 

খোওয়োদ্ে িোহোয্য করদ্ব।  

অদ্নক শিদ্ের মেই বোাংলোদ্িদ্েও আমরো মোনসিক সবকোেজসনে িমস্যোদ্ক অদ্নক িময় অবজ্ঞো কদ্র িোসক। এরফদ্ল 

শগোড়োদ্েই শরোগ সনণ টয় এবাং যিোযি সচসকৎিো হদ্ল শয সুসবধো পোওয়োর কিো, েো শিদ্ক আমরো বসঞ্চে হই। সেশুর এক বের বয়দ্ির 

মদ্েই শরোগ সচসিেকরণ এবাং সচসকৎিোর উদ্যোগ শনওয়োেো অটিজদ্মর মে Neurodevelopment disorder প্রসেকোদ্র খুবই 

গুরুত্বপূণ ট।   

উন্নয়নেীল শিেগুদ্লোদ্ে েোরীসরক ও মোনসিক সবকোেজসনে িমস্যোেস্ত মোনুদ্ষর অসধকোরিমূহ খুব কমই আমদ্ল শনওয়ো 

হয় এবাং কিোসচৎ োঁদ্ির অসধকোর শমেোদ্নো হয়। শলোকলজ্জোর ভয়, িীসমে জ্ঞোন, পয টোপ্ত সচসকৎিো শকন্দ্র এবাং সবদ্েষদ্জ্ঞর অভোদ্বর 

মে সবষয়গুদ্লো অটিজম িমস্যোেস্ত সেশুদ্ির পসরবোরদ্ক িোসব টক শিবো পোওয়োর সুদ্যোগ শিদ্ক বসঞ্চে কদ্র িোদ্ক।  



োঁদ্ির কষ্ট লোঘদ্ব, এবাং অসধকোর আিোদ্য় প্রদ্য়োজনীয় িোমোসজক এবাং আইসন পসরকোঠোদ্মো তেসর করো খুবই জরুসর। 

বোাংলোদ্িদ্ে আমরো যে দ্রুে িম্ভব এ সবষদ্য় বোস্তব পিদ্িপ েহদ্ণর পসরকল্পনো েহণ কদ্রসে।  

আসম দৃঢ়ভোদ্ব সবেোি কসর, Autism Speaks, WHO, জোসেিাংঘ এবাং অন্যোন্য িবোর িহদ্যোসগেোয় আমরো অটিজম 

িমস্যো সনণ টদ্য় উন্নে পদ্ধসে ও সচসকৎিো ব্যবিো গদ্ড় তুলদ্ে পোরব। একইিদ্ে শযিব পসরবোরদ্ক প্রসেসিন এ ধরদ্নর চযোদ্লদ্ের 

মে সিদ্য় সিন অসেবোসহে করদ্ে হদ্চ্ছ োঁদ্ির জন্য একটি িোমোসজক শনেওয়োকট গদ্ড় তুলদ্ে িিম হব।  

অসেসিবৃন্দদ্ক আমরো এখোদ্ন আমন্ত্রণ জোসনদ্য়সে যোদ্ে োঁরো সনদ্জদ্ির মদ্ে অসভজ্ঞেো সবসনমদ্য়র সুদ্যোগ পোন এবাং সনজ 

সনজ শিদ্ে িমসিে মোনসিক স্বোিযদ্কন্দ্র গদ্ড় তুলদ্ে পোদ্রন। আমরো োঁদ্ির মূল্যবোন অসভজ্ঞেো িম্পদ্কট জোনদ্ে পোরব। এই 

িদ্ম্মলদ্ন ASD িমস্যো িমোধোদ্ন োঁদ্ির সচন্তো-ভোবনো এবাং পসরকল্পনো িম্পদ্কটও আমরো জোনদ্ে পোরব।  

কিোয় আদ্ে ‘শয কোজ আজদ্ক করো যোয়, েো আগোমীকোদ্লর জন্য শফদ্ল রোখো উসচৎ নয়।'  সপ্রয় সুধী, আজদ্ক আসম 

আপনোদ্ির অনুদ্রোধ জোনোব আসুন, এই সবেোল চযোদ্লে শমোকোসবলোয় আমরো পরস্পদ্রর মদ্ে বন্ধুত্ব এবাং ঐকয গদ্ড় তুসল।  

আসুন পোরষ্পসরক িহদ্যোসগেোর মোেদ্ম আমরো এমন একটি প্রসিয়ো শুরু কসর যো িসিণ এসেয়োয় অটিজম িমস্যো 

শমোকোসবলোয় তবজ্ঞোসনকভোদ্ব িঠিক এবাং অি টননসেকভোদ্ব বোস্তবোয়নদ্যোগ্য একটি উপোয় উদ্ভোবদ্ন িহোয়ক হদ্ব।  

এ মহৎ উদ্যোদ্গর প্রসে িমি টন জোনোদ্ে এবাং এ গুরুত্বপূণ ট িদ্ম্মলদ্ন অাংেেহণ করদ্ে যাঁরো বোাংলোদ্িদ্ে এদ্িদ্েন োঁদ্ির 

িকদ্লর প্রসে আসম আবোরও আমোর কৃেজ্ঞেো জোনোসচ্ছ। বোাংলোদ্িদ্ে আপনোদ্ির অবিোন উপদ্ভোগ্য, আনন্দিোয়ক ও স্মরণীয় শহোক- 

এ প্রেযোেো করসে।  

শখোিো হোদ্ফজ।  

জয় বোাংলো, জয় বেবন্ধু।  

বোাংলোদ্িে সচরজীবী শহোক  

.....  

 


