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অটিজম প্রকক্েও অনিয়ম 

দ্রুত কোর্ যকর ব্যবস্থো নিি 

অন্যোন্য প্রকক্ের ক্ষেক্ে সোধোরণত র্ো হক্য় থোক্ক, ঠিক ক্ষতমিটিই ঘক্েক্ে অটিনিক নিশুক্ের জন্য একটি একোক্েনম প্রনতষ্ঠোর প্রকক্ের 

ক্ষেক্ে। ২০১৪ সোক্ে হোক্ত ক্ষিওয়ো প্রকক্ের কোজ েয় বেক্রও শুরু হয়নি। অথচ ক্ষেক্ি িোিো কোরক্ণই অটিজক্ম আক্রোন্ত নিশুর সংখ্যো 

বোড়ক্ে। বোংেোক্েক্ি ঠিক কতজি নিশু অটিজক্ম আক্রোন্ত, সরকোনর-ক্ষবসরকোনর পর্ যোক্য় তোর ক্ষকোক্িো সঠিক পনরসংখ্যোি ক্ষিই। 

নচনকৎসকরো বেক্েি, অটিজম ক্ষকোক্িো ক্ষরোগ িয়। মনিক্ের নবকোিজনিত এক ধরক্ির সমস্যোর কোরক্ণ একটি নিশু সোমোনজক 

ক্ষর্োগোক্র্োগ ও সম্পকয ততনর করক্ত পোক্র িো। দ্রুত িিোক্ত করক্ত পোরক্ে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থো নিক্ত পোরক্ে এই নিশুরোও অন্যোন্য 

নিশুর মক্তো উন্ননত করক্ত পোক্র। নকন্তু দ্রুত িিোক্ক্তর পর ব্যবস্থো নিক্ত ক্ষকোথোয় র্োক্ব মোনুষ? 

ক্ষেক্ির ক্ষমনেকযোে কক্েজগুক্েোর ১৬টিক্ত নিশু নবকোি ক্ষকন্দ্র রক্য়ক্ে, ক্ষর্গুক্েোক্ত অটিজম িিোক্ত করো সম্ভব হক্ে। অন্যনেক্ক ঢোকোর 

বোইক্র নবনিন্ন িহর বো গ্রোম পর্ যোক্য় রক্য়ক্ে শুধু সমোজকল্যোণ মন্ত্রণোেক্য়র প্রনতব্ধী  সোহো্য  ও ক্ষসবো ক্ষকন্দ্র। ফক্ে অটিজম নবষক্য় 

সক্চতিতো বোড়োক্িোর উক্যোগ িহক্রর ঘক্র ঘক্র র্তেো ক্ষপ ৌঁক্ে ক্ষেওয়ো সম্ভব হক্ে, িহক্রর বোইক্র ক্ষতমিটি হক্ে িো। অটিজম 

সক্চতিতোয় বোংেোক্েিক্ক নবশ্বেরবোক্র তুক্ে ধক্রক্েি প্রধোিমন্ত্রধী কন্যো সোয়মো ওয়োক্জে পুতুে। এ নবষক্য় কোক্জর স্বধী কৃনত নহক্সক্ব 

নতনি ক্ষপক্য়ক্েি িোিো আন্তজযোনতক স্বধী কৃনতও। তাঁরই অনুক্প্ররণোয় সরকোর অটিজম নিশুক্ের জন্য একটি একোক্েনম করোর নসদ্ধোন্ত ক্ষিয়। 

এ জন্য নিেো মন্ত্রণোেক্য়র মোধ্যনমক ও উচ্চ নিেো (মোউনি) অনধেপ্তক্রর আওতোধধী ি ‘ন্যোিিোে একোক্েনম ফর অটিজম অযোন্ড নিউক্রো 

ক্ষেক্িেপক্মন্ট নেস-এনবনেটিজ’, সংক্েক্প ‘এিএএএিনে’ িোক্ম ২০১৪ সোক্ে একটি প্রকে হোক্ত ক্ষিওয়ো হয়। নকন্তু অনিয়ম আর 

অেেতোয় ডুবক্ত বক্সক্ে সরকোক্রর অগ্রোনধকোরপ্রোপ্ত এই প্রকে। অটিজম ও এিনেনে নবষয়ক মোিোর ক্ষেইিোর প্রনিেক্ণ আেটি ব্যোক্চ 

এখি পর্ যন্ত প্রনিেণ ক্ষেওয়ো হক্য়ক্ে ৪০০ জিক্ক। অিযন্তরধী ণ প্রনিেক্ণ ২১৪টি ব্যোক্চ ৯ হোজোর ২০ জিক্ক এবং উপক্জেো পর্ যোক্য় 

নেিব্যোপধী  ওনরক্য়ক্ন্টিি ওয়োকযিক্প ৩৯২টি উপক্জেোয় ৩৯ হোজোর ২০০ জিক্ক প্রনিেণ ক্ষেওয়ো হক্য়ক্ে। এসব প্রনিেক্ণ ক্ষকোটি ক্ষকোটি 

েোকো খরচ করো হক্েও মোউনি অনধেপ্তক্রর কম যকতযোরো বক্েক্েি, প্রনিেক্ণর প্রোয় পুক্রো েোকোই জক্ে ক্ষগক্ে। কোরণ একোক্েনম স্থোনপত 

হক্ে প্রনিেণ গ্রহণকোরধী ক্ের কোজ শুরু হক্ব। পাঁচ-েয় বের আক্গ র্াঁরো প্রনিেণ নিক্য়ক্েি, তাঁক্ের নকছু মক্ি থোকোর কথো িয়। এ েোড়ো 

প্রনিেক্ণর িোক্ম ভুয়ো নবে-িোউচোক্রর মোধ্যক্ম লুেপোে করো হক্য়ক্ে ক্ষবনির িোগ েোকোই। গত জুি মোক্স প্রকোনিত মোউনি অনধেপ্তক্রর 

২০১৮ সোক্ের মনিেনরং নরক্পোক্ে যও প্রকেটি নিক্য় অসক্ন্তোষ প্রকোি করো হক্য়ক্ে। 

নবষয়টি নিক্য় নবক্িষিোক্ব িোবক্ত হক্ব। অগ্রোনধকোরপ্রোপ্ত একটি প্রকে ক্ষকি নবেনিত হক্ে, তো খনতক্য় ক্ষেক্খ উপযুক্ত ব্যবস্থো ক্ষিওয়ো 

ক্ষহোক। 

 


