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অটিজম মমাকাবিলায় বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন কশ্বেশ্বে িাাংলাশ্বেশ 

অধ্যক্ষ সুমনা ইয়াসবমন 

 

প্রবিিন্ধী বশশুশ্বেে প্রবি োষ্ট্রিাে মানবিক হাি িাবিশ্বয়শ্বে। সমাজশ্বসিা মন্ত্রণালয়, সমাজশ্বসিা অবিেফিে ও জািীয় প্রবিিন্ধী উন্নয়ন 

ফাউশ্বেশন প্রবিিন্ধীশ্বেে সমাশ্বজে মূলিাোয় সম্পৃক্ত কেশ্বি সশ্বি বাচ্চ মেষ্টা োবলশ্বয় যাশ্বে। একই সশ্বে মেশ্বশ কম বেি উশ্বেখশ্বযাগ্য 

সাংখ্যক এনবজও প্রবিিন্ধীশ্বেে অবিকাে েক্ষায় কাজ কেশ্বে। 

আওয়ামী লীগ সেকাশ্বেে আমশ্বলই প্রবিিন্ধীশ্বেে কল্যাশ্বণ সিশ্বেশ্বয় মিবশ আন্তবেকিা লক্ষয কো মগশ্বে। বিশ্বশষ কশ্বে প্রিানমন্ত্রী ও 

িেিন্ধু কন্যা মশখ হাবসনাে ব্যবক্তগি আগ্রহ প্রবিিন্ধীশ্বেে সুেবক্ষি কেশ্বে আশ্বগে মেশ্বয় মিবশ। প্রবিিন্ধী ব্যবক্তে অবিকাে ও সুেক্ষা 

আইন-২০১৩ মি অটিজম, শােীবেক প্রবিিবন্ধিা, মানবসক অসুস্থিাজবনি প্রবিিবন্ধিা, দৃবষ্ট প্রবিিবন্ধিা, িাকপ্রবিবিন্ধিা, বুবি 

প্রবিিবন্ধিা, শ্রিণ প্রবিিবন্ধিা, শ্রিণ-দৃবষ্টপ্রবিিবন্ধিা, মসবেব্রাল পালবস, ডাউন বসনশ্বরাম, এিাং অন্যান্য প্রবিিবন্ধিাসহ ১২ িেশ্বনে 

প্রবিিবন্ধিাে কথা িলা হশ্বয়শ্বে। প্রবিিন্ধী ব্যবক্তশ্বেে শােীবেক, মানবসক, বুবিগি, বিকাশগি, ইবিয়গি ক্ষবিগ্রস্তিা এিাং 

প্রবিকূলিাে বিন্নিা বিশ্বিেনায়, প্রবিিবন্ধিাে এসি িেন বনি বােণ কো হশ্বয়শ্বে। 

িাাংলাশ্বেশ্বশ অটিজম বশশুশ্বেে কল্যাশ্বণ ইবিমশ্বধ্য দৃবষ্টগ্রাহয উশ্বযাগ মনয়া হশ্বয়শ্বে। মেশ্বশে ৬৪ মজলায় এিাং ৩৯টি উপশ্বজলায় ১০৩টি 

প্রবিিন্ধী মসিা ও সাহায্য মকি স্থাপন কো হশ্বয়শ্বে। এসি মকশ্বি অটিজম কন বাে োলু কো হশ্বয়শ্বে। মেশ্বশে বিবিন্ন মসনাবনিাশ্বস োলু 

কো হশ্বয়শ্বে ‘প্রয়াস’ নাশ্বমে প্রবিিন্ধী বিযালয়। প্রবিটি মসনাবনিাশ্বস এ বিযালশ্বয়ে শাখা স্থাপশ্বনেও বনশ্বে বশ মেয়া হশ্বয়শ্বে। 

প্রবিিন্ধীোও অন্য সিাে মশ্বিা মানুষ। মেশ্বশে অন্য সি নাগবেশ্বকে মশ্বিা িাশ্বেে জন্যও সি নাগবেক অবিকাে বনবিি কো োশ্বষ্ট্রে 

কিবব্য। প্রবিিন্ধীশ্বেে অসহায় অিস্থাে অিসাশ্বন িিবমান সেকাশ্বেে নানামুখী উশ্বযাগ বিেজুশ্বি প্রশাংবসি হশ্বয়শ্বে। ২০১১ সাশ্বলে 

জুলাইশ্বয় ঢাকায় আশ্বয়াজন কো হশ্বয়বেল িি িেশ্বনে আন্তজবাবিক সশ্বেলন। িাাংলাশ্বেশ্বশে অটিজমবিষয়ক জািীয় পোমশ ব কবমটিে 

মেয়ােপােসন িেিন্ধুে মেৌবহত্রী সায়মা ওয়াশ্বজে মহাশ্বসশ্বনে এ সম্পবকবি মানবিক কায বক্রম জাবিসাংঘসহ আন্তজবাবিক মহশ্বলে 

প্রশাংসা কুবিশ্বয়শ্বে। সায়মা ওয়াশ্বজে পুতুলশ্বক অবিনন্দন জানাই। প্রিানমন্ত্রী মশখ হাবসনাে কন্যা বুবি-প্রবিিন্ধীশ্বেে বনশ্বয় মেশ এিাং 

আন্তজবাবিক পয বাশ্বয় কাজ কেশ্বেন। বিবন এমন সামাবজক োয়িিিাে গুরুোবয়ত্ব বনশ্বয় কাজ কেশ্বেন যা সমাশ্বজে অবিকাাংশ মানুষশ্বক 

কেশ্বি মেখা যায় না। সমাশ্বজ অশ্বনক োনশীল, সমাজ মসিক, পশ্বোপকােী, জনবহিকে ব্যবক্ত েশ্বয়শ্বেন যাো মানুশ্বষে মসিাশ্বক ব্রি 

মশ্বন কশ্বেন। িােপেও িাশ্বেে বুবিপ্রবিিন্ধী, অন্ধ এিাং জন্মগিিাশ্বি অস্বািাবিক বশশুশ্বেে বনশ্বয় কাজ কেশ্বি মেখা যায় না। িোং বুবি 

প্রবিিন্ধীশ্বেে সমাশ্বজে ‘মিাঝা’ এিাং ‘বিেক্তকে’ মশ্বন কশ্বে এবিশ্বয় েশ্বলন; িাঁকা দৃবষ্টশ্বি মেশ্বখন। বকন্তু সায়মা ওয়াশ্বজে পুতুল মসই 

কাজটি মিশ্বে বনশ্বয়শ্বেন। পুতুল স্থায়ীিাশ্বি বিশ্বেশ বিভ ূঁইশ্বয় মথশ্বকও মেশ্বশে বুবিপ্রবিিন্ধীশ্বেে মসিায় মযিাশ্বি কাজ কশ্বেশ্বেন িা 

আমাশ্বেে জন্য গশ্বি বে, অহাংকাশ্বেে এিাং মগৌেশ্বিে। প্রিানমন্ত্রীে কন্যা ক্ষমিাশ্বক ‘মিাগ-বিলাশ্বসে’ পয বাশ্বয় না বনশ্বয় আিবমানিিাে 

মসিায় বনশ্বজশ্বক ব্যস্ত মেশ্বখশ্বেন। 



অবপ্রয় হশ্বলও সিয ময সমাশ্বজ অটিজমশ্বক এক সময় পাপ-অবিশাপ িািা হশ্বিা। অটিবিক বশশুশ্বেে সমাশ্বজে মিাঝা মশ্বন কো হশ্বিা। 

সমাজ মসিায় বকছু সাংগঠন কাজ কেশ্বলও বুবি প্রবিিন্ধীো পবেিাশ্বেে কাশ্বেও বেল অিশ্বহবলি। আওয়ামী লীগ সিাশ্বনত্রী প্রিানমন্ত্রী 

মশখ হাবসনাে কন্যা সায়মা ওয়াশ্বজে পুতুশ্বলে ঐকাবন্তক প্রশ্বেষ্টায় অটিজম মমাকাবিলায় িাাংলাশ্বেশ বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন কশ্বে। 

েক্ষ-অবিজ্ঞ প্রবশবক্ষিশ্বেে িত্ত্বািিান, বিশ্বশষ বশক্ষা কম বসূবেে ব্যিস্থা, মখলাধুলা, শেীে েে বা, িইপিা, প্রশ্বিযক প্রবিিন্ধী বশশুে বিশ্বশষ 

োবহো পূেণ, বিকলাে বশশুশ্বেে আবথ বকিাশ্বি বিশ্বশষ ব্যিস্থাে আওিায় আনা এিাং মানবসক-শােীবেক অটিবিক বশশুশ্বেে উৎসাহ-

উদ্দীপনাে মধ্য বেশ্বয় সঠিকিাশ্বি মিশ্বি ওঠাে পবেশ্বিশ বনবিি কোে জন্য নানা পেশ্বক্ষপ গ্রহণ কো হশ্বয়শ্বে। 

বুবি প্রবিিন্ধীশ্বেে অিজ্ঞা না কো এিাং প্রবিিন্ধী বহশ্বসশ্বি না মেখাে আহ্বান জানাশ্বনা সায়মা ওয়াশ্বজে পুতুল ২০০৮ সাশ্বল বুবি 

প্রবিিন্ধী বশশুশ্বেে বনশ্বয় কাজ শুরু কশ্বেন। প্রথশ্বম িাাংলাশ্বেশ্বশ এিাং পেিিীশ্বি জাবিসাংঘ ও বিে স্বাস্থয সাংস্থায় বিবন কাজ কশ্বেন। 

বিে স্বাস্থয সাংস্থা ্ডবউএইউএইেও  ২০১৪ সাশ্বলে মসশ্বেম্বে মাশ্বস িাশ্বক ‘হু অযাবিশ্বলন্স’ অযাওয়াশ্বড ব ভবষি কশ্বে। সায়মা ওয়াশ্বজে 

পুতুশ্বলে উশ্বযাশ্বগই ২০১১ সাশ্বলে জুলাইশ্বয় ঢাকায় অটিজম বনশ্বয় েবক্ষণ এবশয়াে প্রথম আন্তজবাবিক সশ্বেলন অনুবিি হয়। ওই 

সশ্বেলশ্বনে পে গশ্বি ওশ্বঠ সাউথ এবশয়ান অটিজম মনটওয়াকব। সাংগঠনটি েবক্ষণ এবশয়াে মেশগুশ্বলাশ্বি অটিবিক বশশুশ্বেে স্বাস্থয, 

মখলাধুলা, সামাবজক ময বাো ও বৃবিমূলক বশক্ষা সহায়িা বেশ্বি অিকাঠাশ্বমা গশ্বি মিাশ্বল। প্রিানমন্ত্রীে কন্যাে মেখাশ্বেবখ মেশ্বশে 

অশ্বনক বিিিান এিাং পশ্বোপকােী মানুষ বুবিপ্রবিিন্ধী বশশুশ্বেে সহায়িায় এবগশ্বয় আসশ্বেন; অথ ব সহায়িা বেশ্বেন এিাং মসিা কেশ্বেন। 

প্রবিিন্ধীো সমাশ্বজে মিাঝা নয়, জনশবক্তশ্বি পবেণি হশ্বে। প্রবিিন্ধী বশশুশ্বেে জন্য বিযালশ্বয় িবিব ও িাশ্বেে জন্য অিকাঠাশ্বমাগি 

পবেশ্বিশ বনবিি কেশ্বি িিবমান সেকাে ব্যাপক উশ্বযাগ বনশ্বয়শ্বে। প্রবিিন্ধী বশশুো যাশ্বি সািােণ মেশ্বলশ্বমশ্বয়শ্বেে সশ্বে বমশশ্বি 

পাশ্বে, মস ব্যিস্থা কো হশ্বয়শ্বে। বনবিি বশক্ষা গ্রহশ্বণে জন্য প্রশ্বিযক প্রবিিন্ধীশ্বক িািা মেয়া হশ্বে। উপবৃবিে ব্যিস্থা কো হশ্বয়শ্বে। োলু 

কো হশ্বয়শ্বে অটিজম কন বাে। প্রবিিবন্ধিা সম্পবকবি সমবিি বিশ্বশষ বশক্ষা নীবিমালা গ্রহণ কো হশ্বয়শ্বে। নীবিমালাে আওিায় ৫০টি 

বিযালশ্বয় প্রায় ১০ হাজাে প্রবিিন্ধী োত্রোত্রী পিাশ্বশানাে সুশ্বযাগ পাশ্বে। 

প্রবিিন্ধী বশক্ষাথীশ্বেে উপবৃবি, বিযালশ্বয়ে বশক্ষকশ্বেে বিশ্বশষ িা একীভি বশক্ষা কায বক্রম, প্রবশক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা কায বক্রম, 

অটিবিকশ্বেে বিনামূশ্বল্য বিবিন্ন মসিা প্রোন, অটিজম আক্রান্ত বশশুশ্বেে জীিনমান উন্নয়শ্বনে লশ্বক্ষয িেিন্ধু মশখ মুবজি মমবডশ্বকল 

বিেবিযালশ্বয় ্বিএসএমএমইউ  ইনবিটিউট অি বনউশ্বো বডজঅড বাে অযাে অটিজম প্রবিিা, প্রবিিন্ধীশ্বেে বিনামূশ্বল্য 

বফবজওশ্বথোবপসহ অন্য বেবকৎসা প্রোশ্বনে জন্য ৬৪ মজলায় ১০৩ প্রবিিন্ধী মসিা মকি স্থাপন, ওয়ানিপ ক্রাইবসস মসন্টাে, িথ্য 

প্রযুবক্তে ব্যিহাে কশ্বে ঘশ্বে িশ্বস প্রবিিন্ধীশ্বেে বিবিন্ন মসিাগ্রহশ্বণ সেকাশ্বেে পেশ্বক্ষপসহ সেকাবে োকবেশ্বি মকাটা ব্যিস্থা োখা 

প্রবিিন্ধীশ্বেে জন্য আওয়ামী লীগ সেকাশ্বেে িি উপহাে। 

আমাশ্বেে সমাশ্বজে অশ্বনশ্বকই আশ্বেন যাো প্রবিিন্ধীশ্বেে অিশ্বহলা কশ্বেন। িাশ্বেে জানা উবেি প্রবিিন্ধীোও মানুষ। িাশ্বেে প্রবি 

সমাজ ও োশ্বষ্ট্রে ময বিশ্বশষ োয় থাকা উবেি। প্রবিিন্ধীশ্বেে অবিকাে েক্ষায় কাজ কেশ্বি হশ্বি আমাশ্বেে সিাইশ্বক। বিশ্বশষ কশ্বে যাো 

প্রবিিন্ধী নয় িাশ্বেেশ্বকও। প্রবিিন্ধীশ্বেেও সমান সুশ্বযাগ বনশ্বয় মেঁশ্বে থাকাে অবিকাে আশ্বে। প্রবিিন্ধীশ্বেে অবিকাে বনশ্বয় কাজ হশ্বে 

অশ্বনক। িাাংলাশ্বেশ এশ্বক্ষশ্বত্র যশ্বথষ্ট অগ্রগামী। বকন্তু িােপেও প্রবিিন্ধীো সামাবজকিাশ্বি এখনও পুশ্বোপুবে অবিকােপ্রাপ্ত হয়বন। 

সামাবজক দৃবষ্টিবেই এ জন্য োয়ী। 

[মলখক : অধ্যক্ষ, উিো ইউনাইশ্বটড কশ্বলজ ও সিাপবি স্বািীনিা বশক্ষক পবেষে ঢাকা মহানগে উিে] 

 


