
 
 

 

 

 
জাপােন স�ান লালন-পালনকারী িপতামাতােদর জন� 

 

1. ভাষার িবকােশ িবল� হে�।       2. নাম ধের ডাকেলও িফের তাকায় না। 
3. েচােখ েচাখ েমলায় না বা, তার সােথ েচােখ েচাখ েমলােনা ক�ঠন। 
4. শে�র �িত খুব সংেবদনশীল (িনেজ কান ব� কের)। 
5. অন� িশ�েদর �িত আ�হ েনই।  6. অি�রভােব চারপােশ ঘুরাঘুির কের। 
7. প�পাতদু� আ�হ (িনিদ�� িকছ�  রং, ে�ডমাক�, �তীক, অ�র, সংখ�া ইত�ািদর  
�িতঅিতির� আ�হ েদখায়)। 
8. সবাই িমেল একসােথ িকছ�  করার সময়, অন�ান� িশ�েদর মত একইভােব কাজ   করেত পাের না। 
9. টয়েলট িকংবা কাপড় পিরবত�ন - এ ধরেনর ৈদিনক অভ�াস গেড় ত�লেত সময় লােগ। 
10. সহেজ েরেগ যায়, সহেজ শা� হয় না। 

আপিন িক স�ােনর এই ধরেনর আচরণ িনেয় িচি�ত? • • • 
তেব এটা মেন রাখা জ�ির েয, িশ�র এধরেনর আচরেনর িভ�তা েযমন অ�ায়ী হেত পাের, েতমিন এ�ট িশ�র 
েকােনা উ�য়নমূলক (শারীিরক বা মানিসক) ব�ািধর �াথিমক ল�ণও হেত পাের।  

 

“উ�য়নমূলক ব�ািধ” ম��ে�র ব�বহািরক (ফাংশনাল) উ�য়েনর সােথ স�িক�ত। েবিশরভাগ ে�ে� এ�ট 
 জ�গত ব�ািধ।নীেচর িচ��টর ন�ায় িবিভ� ধরেনর উ�য়নমূলক ব�ািধ রেয়েছ। একই ধরেনর উ�য়নমূলক 
 ব�ািধর ে�ে�ও ৈবিশে��র �কাশ ব��� িবেশেষ িভ� হেয় থােক। আবার, একািধক উ�য়নশীল  
ব�ািধযু� ব���ও থাকেত পাের। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
●ভাষার উ�য়েন িবল�(অ�াসপারগােরর উপসেগ �র 
 ে�ে� ভাষার িবল�     পিরলি�ত হয় না) 
●েযাগােযােগ সমস�া 
●পার�িরক স�ক� / সামা�জকতার ে�ে� সমস�া 
●িনিদ�� প�াটােন �র কায �কলাপ  (প�পাতদু�  
আ�হ, েজদ) 

●অিতসংেবদনশীলতা, আবার অসংেবদনশীলতা, আনািড় 

 

বু��বৃি�ক উ�য়ন কখনও 
কখনও িবলি�ত হেত পাের 

 
 

●সামি�ক বু��বৃি�ক উ�য়ন িবলি�ত না হেলও, পড়া, েলখা, 
 অথবা গণনা করার েকান এক�টেত খুবই দুব �ল 

●মেনািনেবশ করেত পাের না 
●ি�র হেয় বেস থাকেত পাের না। 
●আেবগ�বণ হেয় কাজ কের। 

* উপর�, টেরট িসে�াম, েতাতলািম বা ��ামািরং উপসগ �, উ�য়ন সম�য় ব�ািধ ইত�ািদও উ�য়নমূলক ব�ািধ িহসােব ে�ণীব� করা হয়। 

 
 

Attention deficit hyperactivity disorder AD / HD 
(মেনােযােগর ঘাটিত / hyperactivity, 

 মেনােযােগর ঘাটিত / hyperactivity disorder) 

 

পিরব�াপক উ�য়নমূলক ব�ািধ 
(অ�টি�ক ে�ক�াম ব�ািধ ASD) 
অ�টি�ক  অ�াসপারগােরর উপসগ � 

  

 

 

 

 

 

 

িশখন �িতবি�তা ব�ািধ LD 
(িনিদ�� িশখন ঘাটিত, িনিদ�� িশখন ব�ািধ) 

েপৗরসভার সরকাির অিফেস িবনা মূেল� িশ�েদর �া�� পরী�া (েমিডেকল েচকআপ) করা হয়। 
আপনার স�ােনর �া�� এবং িবকােশর অব�া জানার এ�ট এক�ট ���পূণ � সুেযাগ  
তাই অনু�হ কের অবশ�ই এই পরী�ায় অংশ�হণ করেবন। 
●ডা�ার িশ�েক পরী�া কের পরামশ � �দান করেবন।  িবনামূেল� এ সকল �া�� পরী�া করা হয়। 
●েপৗরসভা উপর িনভ�র কের �িত�ট �া�� পরী�ার সময় িভ� হেয় থােক। �ানীয় েপৗরসভা অিফেস  
েযাগােযাগ কের িশ�র �া�� পরী�ার সময় সূিচ স�েক� িন��ত েহান 
●িশ�র এধরেনর �িত�ট �া��েসবা েনবার বয়স সীমা িনধ �ারণ করা আেছ। 
【৩ েথেক ৪ মাস বয়সী িশ�র �া��পরী�া】আপনার িশ�র বয়স ৩ েথেক ৪ মাস হবার সময়। �া�� 
 পিরদশ �েকর (নাস �) সােথ আপনার িশ� স�িক�ত উে�গ (দু���ার িবষয়) িনেয় পরামশ � করেত পারেবন। প�ু� 
 িবেশষ� িশ�র খাদ� স�েক� আপনােক অবিহত করেবন। 
【১ বছর ৬ মাস বয়সী িশ�র �া�� পরী�া】আপনার স�ােনর বয়স ১ বছর ৬ মাস হবার পর েথেক ��  
কের ২ বছের পূণ � হওয়া পয �� সময়। �া�� পিরদশ �েকর (নাস �) সােথ আপনার িশ� স�িক�ত উে�গ  
(দু���ার িবষয়) িনেয় পরামশ � করেত পারেবন। 
【৩ বছর বয়সী িশ�র �া�� পরী�া】আপনার িশ�র বয়স ৩ বছর হবার পর েথেক �� কের ৪ বছের পণূ �  
হওয়া পয �� সময়। ��াব পরী�া করা হেব। দৃ�� এবং �বণ শ�� পরী�া করা হেব। �া��  
পিরদশ �ক (নাস �), পু�� িবেশষ�, মেনািব�ানী ইত�ািদর িনকট েথেক পরামশ � �হণ করেত পারেবন। 
【�ুেল ভিত� হবার সময়কালীন �া�� পরী�া】আপনার স�ান �াথিমক �ুেল ভিত� হবার আেগর  
বছেরর েসে��র মােসর িদেক, েপৗরসভার িশ�া েবাড� েথেক বাত�া আসেব। ভিত�র জন� িনধ �ািরত  
�াথিমক �ুেল িগেয়, �ুেল ভিত� হবার সময়কার �া�� পরী�া ক�ন।  দৃ�� এবং �বণ শ��  
পরী�া করা হেব। এক�ট সহজ বু��ম�ার পরী�া করা হেব। 
【�ুেল ভিত� হবার জন� পরামশ �】িশ�া েবাড� বা িশ�া েক�, �িতব�ী িশ�, �াথিমক �ুেলর  
জীবন িনেয় উে�গ আেছ এমন িশ�েদর জন� পরামশ � �দান কের। �ুেল ভিত�র পরামেশ �র জন�  
িরজােভ�শেনর �েয়াজন আেছ।  িরজােভ�শন স�েক� িশ�া েবােড�র িনকট �জ�াসা ক�ন। 
 �িতব�ী িশ�েদর জন� িশ�া 
িপতামাতা এবং স�ােনর িচ�াভাবনােক সেব �া� স�ান জািনেয়,  
িশ�রা েকাথায় িশ�া �হণ করেব েস�ট িশ�া েবাড� িনধ �ারণ করেব। 
�াথিমক �ুেল “িবেশষ সহায়ক ে�ণীক�” বা “িনয়িমত ে�ণীক�” রেয়েছ। 
��তর �িতব�ী িশ�েদর জন� "িবেশষ সহায়ক �ুল" রেয়েছ। 

আপনার িশ�র আচরেণর মেধ� এই ধরেণর েকান িভ�তা আেছ িক? 

উ�য়নমূলক ব�ািধ বলেত িক বুঝায়? 

চলুন আমরা েপৗরসভা কতৃ�ক পিরচািলত �া�� পরী�ায় অংশ�হণ কির 

Bengali 

িশ�র  িবকাশ স�েক� দ�ু��ার িবষয় আেছ িক? 

সা�িতকবছর�িলেত, জাপােন স�ান লালন-পালনকারী িবেদশী িপতামাতােদর সংখ�া বৃ�� পাে�। িবেশষ কের, স�ােনর িবকাশ স�েক� যিদ আপিন উি�� হেয় থােকন, তেব  
েকাথায় িগেয় কার সােথ পরামশ � করেল ভাল হেব, তা জানা না থাকেল আপনার িবচিলত হ�য়ার স�াবনা আেছ, নয় িক? 
জাপােনর �িত�ট অ�েল, স�ােনর িবকাশ িনেয় িচি�ত িপতামাতােক সহায়তা �দান করার   জন� িনধ �ািরত �িত�ান (�ান) রেয়েছ। 
এই পু��কা�টেত সি�েবিশত তথ� সমূহ িবেদশী িপতামাতােদর স�ান লালন পালেনর জন� িকছ� টা সহায়ক হেলও আমরা আন��ত হব। 



 
িশ�েদর ৈবিশ�� এবং িবকাশ প�িত এেক অপেরর েথেক িভ� হেয় থােক। তাই িশ�র ব�াপাের উি�� হেল যত তাড়াতািড় 
 স�ব পরামশ � কের, আপনার স�ােনর ৈবিশে��র সােথ মানানসই পদে�প �হণ ক�ন। 
●স�ান লালন-পালেনর সমস�া িকংবা, স�ােনর িবকাশ স�িক�ত দু:িচ�া ইত�ািদ িনেয়, �থেম েপৗরসভার �া�� 
 পিরদশ �েকর (নাস �) সােথ পরামশ � ক�ন। 
●নাস �াির বা িক�ারগােট�েন যাতায়ত কের থাকেল, নাস �াির িশ�েকর সােথ স�ােনর অব�া স�েক� িনয়িমত আেলাচনা ক�ন।   
●েপৗরসভার উপর িনভ�র কের, উ�য়ন (িবকাশ) পরামশ �দাতার মাধ�েম ব���গত পরামশ � এবং অন সাইট পরামশ � �দান করা হয়। 
●িকছ�  েপৗরসভােত, িপতামাতা এবং স�ান একসােথ অংশ�হণ করার মাধ�েম, স�ান লালন-পালেন সহায়তা �দানকারী  
ে�ণীক� �াপন করা হেয়েছ।    আপনার স�ােনর িবকােশর সােথ মানানসই জীবনযাপন এবং িশ�া প�িত িবষয়ক পরামশ �  
�হণ করা যােব। 
*  পরামশ � �হণ করেত পারা ব��� / �ান (েড�), েপৗরসভা অনুযায়ী িভ� হেয় থােক।  িব�ািরত জানার জন� �া�� 
 পিরদশ �েকর (নাস �)  িনকট �জ�াসা ক�ন। 

িবেশষ� িচিকৎসক (িশ� িবেশষ�, িশ� মেনািব�ানী) উ�য়নমূলক ব�ািধ িনণ �য় করেবন। 
একজন িচিকৎসকেক েদখােত চাইেল, দয়া কের িনেচর ��িত�িল িনন। 
●িবেশষ� িচিকৎসক রেয়েছন এমন হাসপাতাল িনধ �ারণ ক�ন। েপৗরসভার �া�� পিরদশ �ক (নাস �) বা �িতব�ী ব���েদর 
 জন� সহায়তা েক� ইত�ািদর সােথ পরামশ � ক�ন। (েবিশরভাগ হাসপাতােলর ে�ে� অি�ম িরজােভ�শেনর �েয়াজন আেছ)। 
●�থমবার িচিকৎসেকর সােথ পরামশ � করার সময়, �া�� বীমা কাড� এবং মা এবং িশ� �া�� পু��কা সােথ কের িনেয় আসেবন। 
●আপনার স�ানেক িনেয় দু:���ার িবষয় বা, বািড় এবং নাস �াির �ুেলর পিরি�িত স�েক�, আেগর েথেক �িছেয় িলেখ  
রাখেল েরােগর বণ �না করেত এবং পরামশ � �হন করেত সুিবধা হেব। 
পরী�া, �ত� েথরািপ  
�েয়াজন হেল, হাসপাতােলর িবেশষ� কম�গণ িকছ�  পরী�া কের �ত� েথরািপ পিরচালনা করেবন।   
 পরী�ার মেধ� বু��ম�া / উ�য়নমূলক পরী�া, �বণ পরী�া, ইই�জ (electroencephalogram) ইত�ািদ     অ�ভ� �� রেয়েছ। 
আপনার স�ান উ�য়নমূলক ব�ািধেত আ�া� িহসােব িনণ�ত হেল • • • 
আপনার স�ােনর উ�য়নমূলক ব�ািধর িনণ �য় এক�ট দু:���ার িবষয়। তেব, পিরেবেশর উ�িত বা উপযু� জীবনযাপন  
এবং িশ�া   প�িত অবল�ন করার মাধ�েম, আপনার স�ােনর অব�া �মা�েয় ভাল হেত থাকেব। ব�ব�া �হণ  
স�েক�, আপনার িচিকৎসক  বা িবেশষ� কম�র সােথ পরামশ � ক�ন। 

�িতব�ী ব���েদর জন� সহায়তা আইন স�েক� 
জাপােন “�িতব�ী ব���েদর জন� সহায়তা আইন” নামক এক�ট আইন আেছ। উ�য়নমূলক ব�ািধ রেয়েছ (িশ� েথেক �� কের  
�া�বয়� পয ��) এমন ব���েদর বা তােদর পিরবারেক সহায়তা করার জন� এই আইন। 
�িতব�ী ব���েদর জন� সহায়তা আইেনর ল�� হল, উ�য়নমূলক ব�ািধযু� িশ�েদর সু��ভােব বড় কের, তােদর  
পিরবার িনরাপেদ িশ�েদর লালন-পালন করেত পাের এমন এক�ট �ানীয় সমাজ গেড় েতালা। 
�িতব�ী ব���েদর জন� সহায়তা েক� স�েক� 
উ�য়নমূলক ব�ািধযু� ব��� বা তােদর পিরবার েযন িনরাপেদ জীবন যাপন করেত পাের, েসই েসবা �দােনর জন�, �ানীয়  
এলাকায় িবিভ� পরামশ � সং�া রেয়েছ। “�িতব�ী ব���েদর জন� সহায়তা েক�” �িত�ট ি�েফকচাের সহায়তা  
�দােনর জন� েক�ীয় ভূিমকা পালন     করেছ। �িত�ট 
 ি�েফকচার এবং সরকাির মেনানীত শহের এ�ট রেয়েছ। 
েদশব�াপী �িতব�ী ব���েদর জন� সহায়তা েক� 
 স�িক�ত তথ� িনেচর েহামেপেজ েদয়া আেছ। 
উ�য়নমূলক ব�ািধ স�িক�ত তথ� ও সহায়তা েক� 
http://www.rehab.go.jp/ddis/  

অ�মতার কথা বণ �নাকারী সা�ট�িফেকট (অ�মতা সা�ট�িফেকট) বহন করেল, অ�মতার ধরন এবং  
মা�ার উপর িনভ�র কের, িবিভ� কল�াণ েসবা (ভাতা ইত�ািদ) �হণ করেত পারেবন। সা�ট�িফেকেটর  
�েয়াজন হেল সরকারী অিফেসর মাধ�েম ���য়া স�� করেত হেব।  
অ�মতার ধরেনর উপর িনভ�র কের “পুনব �াসন সা�ট�িফেকট”,”মানিসক অ�মতা  
সা�ট�িফেকট”,”শারীিরক অ�মতা সা�ট�িফেকট”; এই ৩ ধরেনর সা�ট�িফেকট রেয়েছ। 
 সা�ট�িফেকট থাকেল, কল�াণ েসবা �াি�র ���য়া�ট সহজ হেব। 
 ভাতা ইত�ািদর পিরমাণ অ�মতার ধরন এবং মা�ার উপর িনভ�র কের িভ� হেয় থােক। 
 েযাগ� ব���, েসবার িবষয়ব� ইত�ািদ, েপৗরসভার উপর িনভ�র কের আংিশক িভ� হেয় থােক। 
* িব�ািরত জানার জন�, দয়া কের আপনার বসবাসকারী েপৗরসভার কল�ােণর দািয়��া� েডে� 
 �জ�াসা ক�ন। 

◆িবেদশীেদর জন� েপাট�াল সাইট 
ি�েফকচােরর ই�ারন�াশনাল অ�ােসািসেয়শন কতৃ�ক �দান করা েটিলেফান পরামশ �  
েডে�র তািলকা েদখেত  পারেবন। 
https://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html 

◆AMDA আ�জ�ািতক েমিডেকল তথ� েক�  েফান পরামশ � �ারা তথ� েসবা 
  আপনার মাতৃভাষায় েমিডেকল পরী�া �হণ করেত পারার জন� িচিকৎসা �িত�ানেক পিরচয়  
কিরেয় েদওয়া বা    েমিডেকল ওেয়লেফয়ার িসে�েমর িনেদ�শনা �দান করা হয়।  
  েটািকও অিফস 03-6233-9266 https://www.amdamedicalcenter.com/activities 
◆Google অনুবাদ [েডেভলপার: google, Inc] 
 অ�াি�েকশন�ট েট�ট অনুবাদ, ক�ােমরা অনুবাদ, হােতর েলখা অনুবাদ, ভেয়স অনুবাদ করেত  

পাের।   িবনামূেল�।ডাউনেলাড এবং ব�বহার করা যায়।   
◆একািধক ভাষার ��চ অনুবাদ অ�াি�েকশন VoiceTra (ভেয়শ�া)  

NICT (জাতীয় তথ� ও েযাগােযাগ �যু�� ইনি��টউট) 
  কথা বলেল িবেদশী ভাষায় অনুবাদ করেব এই ��চ অনুবাদ অ�াি�েকশন�ট। 
  ৩১ �ট ভাষায় অনুবাদ করেত পাের, িবনামূেল� ডাউনেলাড এবং ব�বহার করা যায়।    
   http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html 
◆CLARINET এ আপনােক �াগতম    
  সািব �ক �ুল িশ�া স�িক�ত তথ� সাইট [িশ�া, সং�ৃিত, �ীড়া, িব�ানও �যু�� ম�ণালয়]  
 িবেদেশ অব�ানরত জাপািন িশ� িশ�া, েদশ েফরত / িবেদিশ িশ�েদর িশ�া ইত�ািদ স�িক�ত েহাম েপজ। 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm 
◆�িতব�ী ব���র িশ�া �চার েক�  
  উ�য়নমূলক ব�ািধযু� িশ�েদর সহায়তা / িশ�ণ প�িত, উ�য়নমূলক ব�ািধর সােথ  
স�িক�ত গেবষণা  এবং িশ�ণ উপকরণ, সহায়তা �দানকারী সর�াম েদখেত পারেবন।     

http://icedd_new.nise.go.jp/ 

[�কাশনা] 
   উ�য়নমূলক ব�ািধ স�িক�ত তথ� ও সহায়তা েক� 
   �িতব�ী ব���েদর জাতীয় পুনব �াসন েক� পিরক�না ও তথ� িবভাগ          
              http://www.rehab.go.jp/ddis/ 
 
 
 
 

আসুন পরামশ � কির 

হাসপাতাল স�েক� 

�িতব�ী ব���েদর জন� সহায়তা েক� স�েক� 

অ�মতা সা�ট�িফেকট স�েক� 

েরফাের� তথ� 
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[আপনার বসবাসকারী এলাকার �িতব�ী ব���েদর জন� সহায়তা েক�] 
েকে�র নাম: 

েযাগােযােগর �ঠকানা: 

উ�য়নমূলক ব�ািধ স�িক�ত তথ� ও সহায়তা েক� 
 

�িতব�ী ব���েদর জাতীয় পুনব �াসন েক� 


