
অটিজম স্পেকট্রাম  

অটিজম স্পেকট্রাম বদলে স্পদয় ককভালব একজন তার চারপালের পকরলবলের সালে 

স্প াগাল াগ কলর।ল ই কেশুলদর অটিজম স্পেকট্রাম আলে, তালদর সাধারণত 

অসুকবধা হয় কনলচ স্পেখা এই কতনটি কবষয় কনলয়: 

 

● ‘স্পসােযাে ইন্টালরকেন’ (সামাজজক কমেজিয়া) 

● ‘স্পসােযাে ককমউকনলকেন’ (সামাজজক স্প াগাল াগ) 

● ‘ইমাজজলনেন অযান্ড কগকনটিভ স্পেজিকবকেটি’ (কল্পনােজি এবং কনলজলক 

পকরকিকতর সালে মাকনলয় চো) 

 

কেশু অটিজম স্পেকট্রাম স্পত আক্রান্ত ককনা তা ককেু েক্ষণ স্পদলখ কনণ ণয় করা হয়। 

স্পসইগুলো হে:  

 

● অনযলদর কচন্তা ভাবনা বুঝলত অসুকবলধ হওয়া। 

● অনযলদর সালে অস্বাভাকবকভালব স্প াগাল াগ করা। 

● বযবহার বা পেলের মলধয অস্বাভাকবকতা। 

 

এই অবস্থাটাকে স্পেক্ট্রাম বলা হয় োরণ কে, এই লক্ষণগুকলা স্পোক া এেজক র মকযে 

অক ে স্পবকি েকর থােকে পাকর অথবা অল্প েকর থােকে পাকর। স্পেইজ ে অটটজকম 

আক্রান্ত কিশুরা একে অপকরর স্পথকে অক েটা আলাদা হয়। 

 

অটিজলমর কারণ কক ? 

 

অটটজকমর েটিে োরণগুকলা এখক া পুকরাপুকর স্পবাঝা যায়ক  এবং স্পেইগুকলার স্পখা োঁজ েরা 

হকে। ক কে স্পলখা োরকণর জ ে অটটজম হকে পাকর:  

 

● কি এ  এ, পকরকবি এবং হরকমা  ইেোকদ মাথার োজ েরার ক্ষমোর ওপকর প্রভাব 

স্পেলকে পাকর। এইগুকল কদকয় অটটজম হকে পাকর। 

● আপ ার যকদ অটটজম থাকে, োহকল পকরবাকরর অ ে োকরারও অটটজম থােকে 

পাকর। অটটজম েংলগ্ন েমেো হবার েম্ভাব াও স্পবকি থােকে পাকর স্পযম , ভাষা 

জক ে েমেো। 

● আপ ার অটটজম স্পেেট্রাম আকে কে া ো জা ার জ ে ‘স্পজক টটে স্পটকটং’ এখক া 

েম্ভব  য়। েকব, আপ ার যকদ বুদ্ধির অক্ষমো বা অ ো ে িারীকরে অস্বাভাকবেো 

থাকে, োহকল ‘স্পহাল দ্ধজক াম কেকোকয়দ্ধসং’ এর মাযেকম োর োরণ েন্ধা  েরা স্পযকে 

পাকর। 



● স্পেই োরণগুকলা মাথার োজ েরার ক্ষমোর ওপকর প্রভাব স্পেকল, স্পেই গুকলার জ ে 

অ ো ে েমেো স্পযম , ‘মৃগী’, ‘স্পোকখর েমেো’, ‘স্পমন্টাল স্পহলথ েমেো’, ‘এটটকপোল 

কবকহকভয়ার’ ইেোকদ হকে পাকর।  

 

অটিজলমর েক্ষণ এবং উপসগ ণগুকে কক কক ? 

 

োযারণে কে  বের বয়কের আকগ বা োর োোোকে বয়কে অটটজকমর লক্ষণ স্পদখকে 

পাকব । 

যাইকহাে, স্পো  স্পো  কিশুকদর স্পক্ষকে লক্ষণগুকল খুব েষ্ট  াও হকে পাকর যেক্ষণ  া পয যন্ত 

োরা বড় হকে। এর োরণ হকলা কেেু কিশু োকদর বাকড়কে এবং সু্ককল অক ে োহাযে পায় 

োই যেক্ষণ  া োরা ক কজর োজ ক কজ েরার মকো বকড়া হকয় ওকি, েেক্ষণ পয যন্ত োকদর 

অেুকবযা গুকল অেটা স্পোকখ পকর  া। 

 

আপ ার কিশুর যকদ অটটজম স্পেেট্রাম থাকে, োহকল োরমকযে কবকভন্ন লক্ষণ স্পদখা স্পযকে 

পাকর, স্পযম : 

● স্পোকখর কদকে োোয়  া যখ  আপক  ওকদর েকে েথা বকল  বা স্পখলা েকর । 

● কবকভন্ন ভাকব স্পযাগাকযাগ েকর। কিশু হয়কো যা দ্ধজক ে পেন্দ েকর, ো োউকে 

স্পদখাকে োয়  া। অথবা অ ে কিশুর োকথ  া স্পখকল, স্পে এো বা বড়কদর োকথ স্পখলকে 

পেন্দ েকর। 

● ‘  -ভাব যাল েকমউক কেি ’(অ-স্পমৌকখে স্পযাগাকযাগ) েম েরা।   -ভাব যাল 

েকমউক কেি  হকলা ক কদযষ্ট দ্ধজক কের কদকে ইকেে েরা বা অেভকে কদকয় স্পবাঝাক া।  

● ভাষা বুঝকে এবং স্পদকর েকর েথা বলা। 

● ওকদর স্পখলাযুকলা োকদর েমবয়েীকদর স্পথকে অ েরেম হকে পাকর স্পযম , 

েৃজ িীলো এবং েল্প া িদ্ধির অভাব। 

● েথার স্পপেক র স্পোট স্পোট অথ যগুকলা বুঝকে অেুকবযা হকে পাকর। অকেকথ বাকড়কে 

একল অক ে েময় বলা হয় বাকড়টাকে ক কজর েকর ভাবকে যকদও এইটা েকেে  া, 

কেন্তু অটটজম স্পেেট্রাম এ আক্রান্ত কিশুকদর এই েথার মাক  বুঝকে অেুকবযা হয়, 

আর ওরা এই েথাকে েকেে ভাবকে পাকর।  

● রুটটক  েলকে পেন্দ েকর আর রুটটক র বাইকর কেেু হকলই, কিশুর খুব অেুকবকয হয়। 

এইটা স্পদকখ, কিশুর োরপাকির স্পলাকেরা মক  েরকে পাকর স্পয কিশুটট খুবই অবাযে, 

(স্পযম  ক্লাকে স্পে া জায়গা বদকল অ ে জায়গায় বেকে োয় া)।  

● শুযুমাে যা দ্ধজক ে পেন্দ, োই েরকে োয়। স্পেইটা  া েরকে পারকল খুব মা কেে 

োকপর মকযে পকড় যায়।  

● ‘স্পে েকর প্রকেকেং কিকেোকিজ’ (েংকবদ িীলোর েমেো) থােকে পাকর। এর মাক  

হল কিশু োর স্পোকখ স্পদখার ক্ষমো, িব্দ, গন্ধ, েি য বা স্বাদ এর অ ভূুকেগুকলাকে 

অকে েংকবদ িীল হকয় পকর।  

 



আপ ার কিশুর যকদ অটটজম স্পেেট্রাম থাকে, এইেব উপেগ যগুকলা এেোকথ  াও থােকে 

পাকর। স্পোক া ক কদযষ্ট লক্ষণ খুব স্পবকি স্পদখা স্পযকে পাকর বা স্পো টা েম স্পদখা স্পযকে পাকর।  

 

অটিজম ককভালব ‘ডায়াগলনাস্’ (কনণ ণয়) করা হয়? কক কলর আপনার কেশুর 

জনয এইিার পরীক্ষা করা  ায়?  

 

এেটা িায়াগক াকটে অোকেেকমন্ট আপ ার কিশুর জ ে অক ে োহাযে েরকে পাকর। 

এইটা কদকয় আপ ার কিশুকে বুঝকে েুকবকয হকব, আর কিশুর যকদ স্পোক া কবকিষ রেম 

োহাকযের প্রকয়াজ  হয় (স্পেিাল  ীিে্) োও ক য যারণ েরা যাকব। 

 

আপক  কবকভন্ন স্পস্বোকেবী েংস্থা স্পথকে োহাযে স্পপকে পাকর , অথবা স্পযই কিশুকদর অটটজম 

আকে োকদর বাবা মাকয়র োকথও েথা বলকে পাকর ।  

 

যকদ আপক  আপ ার কিশুর কবোি ক কয় কেন্তাকবায েকর ,োহকল: 

1. দ্ধজকপর োকথ স্পযাগাকযাগ েরু  আর আপ ার কেন্তার েথা জা া ।  

2. প্রকয়াজ  হকল দ্ধজকপ আপ ার স্থা ীয় েকমউক টট স্পপকিয়াটট্রকিয়া  অথবা ‘োইল্ড 

অোন্ড অোকিাকলকেন্ট স্পমন্টাল স্পহলথ োকভযকেে্’ স্পে এেটা ‘স্পরোকরল’ কদকে পাকর।  

3. যকদ েম্ভব হয়, সু্ককলর স্পথকে এেটা কেটি ক কে পাকর  যাকে কিশুর বোপাকর স্পোক া 

কেন্তা থােকল ো স্পলখা থােকব। এইটা কিশুর অবস্থা বুঝকে আকরা োহাযে েরকব।  

 

েখ ও েখ ও সু্কল োইল্ড স্পিকভলপকমন্ট োকভযকেে্ স্পে েরােকর জাক কয় কদকে পাকর। এইটা 

েম্ভব কে া জা ার জ ে আপক  সু্ককল েথা বলু । 

 

‘স্পরোকরল’ পাওয়ার পকর, োইল্ড স্পিকভলপকমন্ট োকভযকেে অথবা ‘োইল্ড অোন্ড 

অোকিাকলকেন্ট স্পমন্টাল স্পহলথ োকভযকেে্’ এর কবকিষজ্ঞরা আপ ার কিশুর অটটজম আকে 

কে া স্পদখকব এবং োর পরীক্ষা েরকব। এই কবকিষজ্ঞরা হকে পাকর : 

 

● স্পপকিয়াটট্রকিয়া  (কিশুকরাগ কবকিষজ্ঞ) 

● োইকোলদ্ধজট (মক াকবজ্ঞা ী) 

● স্পেে অোন্ড লোেুকয়জ স্পথরাকপট 

● োইকেয়াটট্রট (মক াকরাগ কবকিষজ্ঞ) 

 

 োযারণে এই ‘অোকেেকমন্ট’ (পরীক্ষার) মকযে যা হকয় থাকে: 

● আপ ার োকথ কিশুর স্পোট স্পথকে বড় হকয় ওিার েময় োর কবোি এবং আেরণ 

ক কয় আকলাে া েরা হকব। 

● এেটা পরীক্ষার মাযেকম কিশুর স্পখলাযুলা েরার ক্ষমো স্পদখা হকব। 

●  কিশুর সু্ককলও স্পযাগাকযাগ েরা হকব কবকভন্ন েথে পািাক ার জ ে। 

 

 ালদর অটিজম আলে, তালদরলক সাধারণত ককভালব সাহা য করা হয়?  



 

প্রকেেকে একে অক ের স্পথকে আলাদা স্পেইকহেু েেকলর এেই রেম োহাকযের প্রকয়াজ  হয় 

 া। 

 

যকদ আপ ার কিশুর অটটজম স্পেেট্রাম যরা পকড় োহকল আপক  যা েরকে পাকর , 

স্পেগুকলা হকলা: 

● সু্ককলর োকথ েথা বলু ; আপক  SENCO এর োকথ েথা বলার জ ে  অোপকয়ন্টকমন্ট 

েরকে পাকর । আপ ার  কিশুর যকদ স্পোক া কবকিষ বোপাকর োহাযে প্রকয়াজ  হয়, 

োহকল স্পেই কবষকয় েথা বলকে পাকর । কেেু এলাোয় ‘অটটজম আউটকরে টটোর’ 

থাকে  যারা সু্ককল কগকয় উপকদি কদকে পাকর । 

● মা-বাবার জ ে ‘স্পপাট িায়াগক াকেে গ্রুপ’ থাকে, স্পেগুকলাকে স্পযাগ কদকে পাকর ; 

স্পযকহেু এই গ্রুপ গুকলাকে অটটজম েংক্রান্ত  কিশুকদর কবকভন্ন েমেো ক কয় আকলাে া 

হয়, োই এখা  স্পথকে অক ে োহাযে পাওয়া স্পযকে পাকর। আপ ার স্থা ীয় গ্রুকপর 

স্পখা োঁজ পাওয়ার জ ে আপ ার দ্ধজকপ বা স্পপকিয়াটট্রকিয়া  স্পে দ্ধজকজ্ঞে েরু । 

● অটটজম েম্পকেয ক কজর জ্ঞা  বাড়া : অ েকদর োকথ েথা বলু , কলেকলট পডু় , 

অ েকদর যাকদর অটটজম আকে োকদর অকভজ্ঞো জা ার স্পেষ্টা েরু । 

 

অটটজম েম্পকেয জা কে হকল, ক কে স্পদওয়া এই কলংে গুকলকে স্পদখু : 

● অটটজমকে স্পবাঝা আর অটটজকম আক্রান্ত কিশুকে োহাযে স্পদবার জ ে কবকভন্ন 

কভকিও 

● অটটজকমর এেটট গাইি 

● সু্কল েকমউক টট টুলকেট - অটটজম কবষয়ে েহাকয়ো কিক্ষে কিকক্ষোর জ ে যা 

কিশুর অকভভাবেকে োহাযে েরকে পাকর। 

 

অটটজম স্পেেট্রাম এর জ ে স্পো  ক কদযষ্ট ওষুয বা কেকেৎো স্প ই, কেন্তু আপ ার কিশুর 

অেুকবকয ক কয় োহাযে েরার অক ে উপায় আকে যা োকদর েুস্থো বা কবোকি োহাযে 

েরকে পাকর স্পযম : 

 

● আপ ার কিশুর োরপাকির মা ুষকে োর অটটজম আকে ো জাক কয় কদ । কিশুটট 

কে কবষকয় দক্ষ, এবং কে ক কয় স্পে অেুকবযা স্পবায েকর, স্পেইগুকলা অ েকদরকে বকল 

কদ । 

● যকদ আপ ার কিশুর েমেো অক ে েটি  হয় স্পেই স্পক্ষকে োর ক কদযষ্ট অেুকবযার 

জ ে ক কদযষ্ট োহাযে পাওয়া স্পযকে পাকর। 

 

আপ ার কিশু অটটজকমর জ ে কবকভন্নভাকব োহাযে স্পপকে পাকর। কেন্তু অ ে কিশু স্পযভাকব 

োহাযে পায়, স্পেইটা আপ ার কিশুর জ ে উপকযাগী  াও হকে পাকর। স্পেজ ে, েব েময় 

কবকিষকজ্ঞর োকথ েথা বলু । 

 

https://www2.le.ac.uk/departments/psychology/research/child-mental-health/res-projects/asd/asd-be
https://www2.le.ac.uk/departments/psychology/research/child-mental-health/res-projects/asd/asd-be
https://www2.le.ac.uk/departments/psychology/research/child-mental-health/res-projects/asd/asd-be
https://autismwestmidlands.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/Autism-Bengali.pdf
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/school-community-tool-kit-bangla.pdf
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/school-community-tool-kit-bangla.pdf
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/school-community-tool-kit-bangla.pdf


অটটজম েখক া েমূ্পণ যভাকব স্পেকর যায়  া। যকদ স্পো  কেকেৎো এরেম দাকব েকর োহকল, 

োর স্পথকে ক কজকে দকূর রাখু . 

 

এর পলর কক হলব? 

 

অটটজম প্রকেটট কিশুকে কভন্নভাকব প্রভাকবে েকর। স্পো  স্পো  কিশু অটটজমকে 

োমলাক ার স্পেৌিল এে ভাকলাভাকব রপ্ত েকর স্পয োরা স্পো  রেম োহাযে োড়াই ক কজর 

োজ ক কজ েকর ক কে পাকর। আবার োকরার োকরার এেটা া োহাকযের প্রকয়াজ  হয় 

ভাকলাভাকব জীব  যাপক র জ ে। 

 

আপ ার কিশু বড় হবার োকথ োকথ োর অেুকবযাগুকলা বদকল স্পযকে পাকর, যা আকগর স্পথকে 

জা া অক ে েময় েম্ভব  য়। জীবক র কবকিষ কবকিষ েমকয় এই েমেোগুকলা স্পবকি েকর 

স্পদখা স্পযকে পাকর স্পযম , বয়েকন্ধর েময়, স্পেকেন্ডাকর সু্ককল যাবার েময় অথবা স্পযৌবক  পা 

স্পদবার েময়। 

 

অটটজম এ আক্রান্ত কিশুকদর অ ে অক ে েমেো হবার ঝুোঁ কে থাকে। স্পেগুকলা হকলা: 

 

● ‘এ জাইটট’ (দুদ্ধিন্তা/ উকেগ) 

● ‘কিকপ্রি ’ (হোিা) 

● ঘুকমর অেুকবযা 

● ‘কবকহকভয়ারাল প্রকেমে্’ (আেরণগে েমেো) 

 

এই অকেকরি েমেো গুকলা অটটজকমর মকযে পকড়  া, আর এইগুকলার কেকেৎো েরা েম্ভব। 

োই, আপক  যকদ কেকন্তে হকয় পকড়  োহকল কবকিষকজ্ঞর োকথ েথা বলু । 

 

কিশুকদর স্পযই বোপাকর েমেো আকে স্পেইগুকলাকে োহাযে েরু । এর োকথ, োরা স্পযই কবষকয় 

দক্ষ আর যা েরকে পেন্দ েকর, স্পেই কবষকয়ও োকদরকে আকরা ভাকলা হকে োহাযে েরু । 

এই দক্ষো রপ্ত েরকল ওকদর জীব যাো ভাকলা হকব আর ওরা েমাকজ ভাকলা েকর কমিকে 

পারকব। 

 

অটিজম এ আক্রান্ত কিান কিান ব্যক্তিরা কিান কিছু িাজ খুব্ মন কিয়ে আর ভায াভাযব্ 

িরযে পাযর। অটটজম স্পেেট্রাম ক কয়ও কিউ কিউ জীবক র কবকভন্ন কদকে অক ে উন্নকে 

েকর স্পযম , কবজ্ঞা , েকব আোঁো, গা -বাজ া এবং স্পখলাযুলা ইেোকদ। স্পযকহেু ওরা অযনি 

সম়ে অ েকদর স্পথকে আলাদাভাকব দ্ধজক েকে ভাবকে এবং স্পদখকে পাকর, স্পেইকহেু অক ে 

স্পক্ষকে ওরা স্পবি েেল হয় আর অ ে েেলকে  েু ভাকব পথ স্পদখায়। 


