
১২তম জাতীয় প্রততবন্ধী তিবস উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

ঢাকা, শুক্রবার, ১৯ চৈত্র ১৪১৬, ০২ এতপ্রল ২০১০  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সম্মাতনত সভাপতত,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপতিত সুতধমন্ডলী  

তপ্রয় প্রততবন্ধী ভাই ও শবাদ্নরা।  

আসসালামু আলাইকুম।  

১২তম জাতীয় প্রততবন্ধী তিবস এবং ৩য় তবশ্ব অটিজম সদ্ৈতনতা তিবস উপলদ্ে প্রততবন্ধী ভাই-শবানদ্ির আন্ততরক 

শুদ্ভচ্ছা জানাতচ্ছ। পাোপাতে তাদ্ির পতরবার, প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির শসবা ও উন্নয়দ্ন তনদ্য়াতজত ব্যতি, সরকাতর-শবসরকাতর প্রততষ্ঠান 

ও সংগঠনসমূহদ্কও আতম শুদ্ভচ্ছা জানাই।  

প্রততটি মানুষ জন্মগতভাদ্ব যথাযথ ময যািা পাওয়ার অতধকারী। প্রততবন্ধীরাও এর ব্যততক্রম নয়। তাদ্ির অবজ্ঞা বা 

অবদ্হলা করা শুধু অন্যায়ই নয়, অমানতবক। প্রততবন্ধীদ্ির অতধকার এবং ময যািা সমুন্নত রাখদ্ত আমাদ্ির সরকার বদ্ধপতরকর।  

সুতধবৃন্দ,  

স্বাধীন বাংলাদ্িদ্ে যুদ্ধাহত মুতিদ্যাদ্ধাদ্ির পুনব যাসদ্নর মধ্য তিদ্য় সব যকাদ্লর সব যদ্েষ্ঠ বাঙাতল, জাততর জনক বঙ্গবন্ধু 

শেখ মুতজবুর রহমান প্রততবন্ধীদ্ির রাষ্ট্রীয় পয যাদ্য় স্বীকৃতত শিন। একই সদ্ঙ্গ তাদ্ির তৈতকৎসাসহ প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির উন্নয়দ্ন 

শবেতকছু কায যক্রম হাদ্ত শনন বঙ্গবন্ধুর সরকার। এরই ধারাবাতহকতায় গত ৈার িেদ্ক প্রততবন্ধীতা সম্পতকযত তবতভন্ন কায যক্রদ্মর 

সম্প্রসারণ ঘদ্েদ্ে।  

সুতধবৃন্দ,  

আমাদ্ির সরকাদ্রর সময়ই ১৯৯৯ সাদ্ল জাতীয় প্রততবন্ধী তিবস পালদ্নর তসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বতযমাদ্ন এর সাদ্থ 

সংদ্যাতজত হদ্য়দ্ে তবশ্ব অটিজম সদ্ৈতনতা তিবস।  

অটিজম তবষয়টি আমাদ্ির সমাদ্জ তকছুো নতুন হদ্লও এর ব্যাতি অদ্নক। তিদ্ন তিদ্ন এই অটিতিক ব্যতিদ্ির সংখ্যাও 

বাড়দ্ে। অটিতিক তেশুদ্ির তবদ্েষ ৈাতহিাসমূহদ্ক মাথায় শরদ্খ তাদ্ির প্রতত যত্ন তনদ্ল তারাও শিদ্ের অমূল্য সম্পি তহদ্সদ্ব 

পতরগতণত হদ্ব।  

সুতধবৃন্দ,  

আমাদ্ির সংতবধাদ্ন সকল শেদ্ত্র চবষযহীহীনতার কথা থাকদ্লও, শিদ্ের প্রততবন্ধী ব্যতিবগ য তবতভন্ন শেদ্ত্র তবতভন্নভাদ্ব 

চবষদ্যহীর তেকার হদ্চ্ছন। তাই অনগ্রসর জনদ্গাষ্ঠীর সুষম উন্নয়দ্নর জন্য আমাদ্ির সরকার তনতবড়ভাদ্ব কাজ কদ্র যাদ্চ্ছ।  

প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির জন্য একটি যুদ্গাপদ্যাগী আইন প্রণয়দ্নর কাজ ৈলদ্ে। এখাদ্ন সকল প্রততবন্ধী ব্যতি ও 

অটিতিকজতনত প্রততবন্ধী ব্যতিদ্িরও স্বাথ য ও অতধকার সুরোর ব্যবিা রাখা হদ্য়দ্ে।  

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ লদ্েে কাজ কদ্র যাদ্চ্ছ। আমরা তবশ্বাস কতর, এই আইন শিদ্ের সকল প্রততবন্ধী ব্যতির স্বাথ য 

ও অতধকার সুরোয় বতলষ্ঠ অবিান রাখদ্ব।  

সুতধবৃন্দ,  

উপযুি সুদ্যাগ এবং পতরদ্বে শপদ্ল প্রততবন্ধী জনগণ জনেতিদ্ত পতরণত হদ্ত পাদ্র। এই সুদ্যাগ তাঁদ্ির কদ্র তিদ্ত 

হদ্ব। উন্নয়ন কম যকাদ্ন্ড প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির তাঁদ্ির তনজ তনজ শযাগ্যতা এবং িেতা অনুযায়ী কদ্ম যর সুদ্যাগ কদ্র তিদ্ত হদ্ব।  



প্রততবন্ধীদ্ির জন্য তৃতীয় ও ৈতুথ য শেণীর কম যৈাতর তনদ্য়াদ্গর শেদ্ত্র শয ১০% শকাো সংরতেত আদ্ে এবং ১ম শেণীর 

কম যকতযা তনদ্য়াদ্গ শয ১% শকাো সংরতেত আদ্ে তা যথাযথ বাস্তবায়দ্নর জন্য আতম সংতিষ্ট সকলদ্ক তনদ্ি যে তিতচ্ছ।  

আন্তজযাততক প্রততবন্ধী তিবদ্স আতম বদ্লতেলাম শকান শবসরকাতর প্রততষ্ঠান প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির কাদ্জ তনদ্য়াগ করদ্ল শস 

প্রততষ্ঠানদ্ক কর শরয়াদ্তর আওতায় আনা হদ্ব।  

আতম সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনি অতধিির বা তবভাগসমূহদ্ক তনদ্ি যে প্রিান করতে, প্রততবন্ধীতার অজুহাদ্ত শকান 

শযাগ্য প্রাথী যাদ্ত সরকাতর ৈাকুরী পাওয়া হদ্ত বতিত না হয়।  

শুধুমাত্র কম যসংিানই নয়, প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির উপদ্যাগী কম য পতরদ্বেও চতরী করদ্ত হদ্ব। অবকাঠাদ্মাগত সুদ্যাগ 

তনতিত করা না শগদ্ল প্রততবন্ধী মানুষ কাজ করদ্ত পারদ্ব না। আতম আহবান জানাব, সকল সরকাতর-শবসরকাতর ভবনসমূহ যাদ্ত 

সাব যজনীন প্রদ্বোতধকারদ্ক মাথায় শরদ্খ চততর করা হয়।  

তপ্রয় প্রততবন্ধী ভাই ও শবাদ্নরা,  

প্রততটি প্রততবন্ধী তেশু তার বাড়ীর কাদ্ের প্রাথতমক তবদ্যালয় হদ্ত শুরু কদ্র সকল তেো প্রততষ্ঠাদ্ন অন্য সবার মত 

পড়াশুনা করার সুদ্যাগ পাদ্ব। ইদ্তামদ্ধ্য প্রততবন্ধী তেশুদ্ির তবদ্যালদ্য় ভততয, তবদ্যালদ্য়র অবকাঠাদ্মাগত পতরদ্বে তনতিত করদ্ত 

আমরা প্রদ্য়াজনীয় তনদ্ি যে তিদ্য়তে।  

উচ্চ তেোয় প্রততবন্ধী তেোথীরা যাদ্ত অংেগ্রহণ করদ্ত পাদ্র শসজন্য পাবতলক তবশ্বতবদ্যালয়সমুদ্হ তাদ্ির জন্য তবদ্েষ 

ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্ব।  

প্রততবন্ধী ব্যতিরা যাদ্ত সহদ্জই তনদ্জদ্ির কম যসংিাদ্নর ব্যবিা গ্রহণ করদ্ত পাদ্র শস জন্য প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির ণণ 

প্রিাদ্নর েতযগুদ্লা আরও সহজ করার আহবান জানাতচ্ছ।  

সরকাতর প্রতেেণ প্রততষ্ঠাদ্ন যাদ্ত প্রততবন্ধীরা অংেগ্রহণ করদ্ত পাদ্র শস ব্যবিাও আমরা করব। এোড়াও, সরকাদ্রর 

সকল খাস জতম, পুকুর, জলােয় ইতোতি বরাদ্দ প্রিাদ্নর শেদ্ত্র প্রততবন্ধী  উদ্দ্যািাদ্ির অগ্রাতধকার শিওয়া হদ্ব।  

সুতধবৃন্দ,  

আমরা শিদ্ের ৬ তবভাদ্গ ৬টি এততম প্রততবন্ধী কাতরগতর প্রতেেণ শকন্দ্র িাপদ্নর কাজ শুরু কদ্রতে। তাদ্িরদ্ক তবনামূদ্ল্য 

তৈতকৎসা ও শথরাতপ শসবা শপ ৌঁদ্ে শিওয়ার লদ্েে সরকাতর অথ যায়দ্ন  প্রততবন্ধী শসবা ও সাহায্য শকন্দ্র করা হদ্চ্ছ। এদ্েদ্ত্র Pilot 

Project তহদ্সদ্ব ৫ শকাটি ৪০ লাখ োকা বরাদ্দ শিওয়া হদ্য়দ্ে। বতযমাদ্ন শিদ্ের ৫টি শজলায় কায যক্রম ৈলদ্ে যা পয যায়ক্রদ্ম 

সকল শজলা ও উপদ্জলা পয যন্ত সম্প্রসারণ করা হদ্ব।  

অটিজম সম্পদ্কয সদ্ৈতনতা বৃতদ্ধর লদ্েে ঢাকায় জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউদ্ন্ডেন কোম্পাদ্স অটিজম তরদ্সাস য শসন্টার 

িাপন করা হদ্য়দ্ে।  

অস্বচ্ছল প্রততবন্ধীদ্ির জন্য মাতসক ৩০০ োকা হাদ্র শমাে ২ লে ৬০ হাজার প্রততবন্ধীদ্ক ৈলতত অথ য বেদ্র ৯৩ শকাটি ৬০ 

লে োকা তবতরণ করা হদ্চ্ছ।   

একইভাদ্ব প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির জন্য তেো উপখাদ্ত ৮ শকাটি োকা বরাদ্দ করা হদ্য়দ্ে। ৈারটি স্তদ্র এ বৃতি প্রিান করা 

হয়। প্রথম শেণী শথদ্ক ৫ম শেণী পয যন্ত  ৩০০ োকা হাদ্র, ৬ষ্ঠ শেণী শথদ্ক ১০ম শেণী পয যন্ত  ৪৫০ োকা হাদ্র, একািে শেণী শথদ্ক 

বািে শেণী পয যন্ত ৬০০ োকা হাদ্র  এবং এর পরবতী উচ্চতর স্তদ্র ১০০০ োকা হাদ্র বৃতি শিওয়া হদ্চ্ছ।  

জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউদ্ন্ডেদ্নর আওতায় Promotion of Services and Opportunities 

to the Disabled Persons in Bangladesh েীষ যক প্রকদ্ে ১৫৫ শকাটি োকা ব্যদ্য় উন্নয়ন প্রকে বাস্তবাতয়ত 

হদ্চ্ছ।  

প্রততবন্ধী জনদ্গাষ্ঠীর জন্য ঢাকায় একটি স্বয়ংসম্পূণ য প্রততবন্ধী কমদ্েক্স িাপন করা হদ্ব।  

১৯৯৯ সাদ্ল আমরা সরকাদ্র থাকদ্ত আমার ব্যতিগত উদ্দ্যাদ্গ প্রততবন্ধী ক্রীড়াতবিরা যুিরাদ্ষ্ট্র শেোল অতলতম্পদ্ক 

অংে শনয়। ২১ টি স্বণ য, ৯ টি রূপা ও ৬ টি শরাঞ্জ পিক অজযন কদ্র শিদ্ের মুখ উজ্জল কদ্র। প্রততবন্ধী ক্রীড়াতবিদ্ির জন্য আমরা 

ঢাকায় প্রততবন্ধী ক্রীড়া কমদ্েক্স িাপদ্নর উদ্দ্যাগ তনদ্য়তে।  



শিদ্ের সকল তবভাগীয় েহদ্র প্রততবন্ধীদ্ির জন্য তবদ্েষাতয়ত হাসপাতাল চততর করা হদ্ব। ইদ্তামদ্ধ্য সাভাদ্র শেখ 

ফতজলাতুনদ্নসা মুতজব তবদ্েষাতয়ত হাসপাতাল প্রততষ্ঠার প্রাথতমক কাজ শুরু হদ্য়দ্ে। প্রততবন্ধী তেশুর নাতস যং এর জন্য শসখাদ্ন 

নাতস যং স্কুল িাপন কদ্র নাস যদ্ির তবদ্েষ তেোর ব্যবিা শনওয়া হদ্য়দ্ে।  

সুতধবৃন্দ,  

আমরা বাংলাদ্িেদ্ক একটি তিতজোল বাংলাদ্িদ্ে রূপান্তর করার শঘাষণা তিদ্য়তে। আতম মদ্ন কতর, তথ্য এবং শযাগাদ্যাগ 

প্রযুতি ব্যবহাদ্রর মাধ্যদ্ম একজন প্রততবন্ধী মানুষ একজন সাধারণ মানুদ্ষর সমান সেমতা অজযন করদ্ত পাদ্রন।  

প্রততবন্ধী ব্যতিদ্ির উপদ্যাগী কদ্র কতম্পউোর, ইন্টারদ্নে, শমাবাইল শফান প্রভৃতত উদ্ভাবন করদ্ত হদ্ব।  

আজ শয শহাদ্িদ্লর উদ্বাধন করা হল, এটি প্রততবন্ধী মানুদ্ষর েমতায়দ্নর পদ্থ একটি উদ্ল্লখদ্যাগ্য পিদ্েপ। 

কম যসংিান হওয়া সদ্েও আবাতসক সমস্যার কারদ্ণ শযসব প্রততবন্ধীদ্ির ৈরম সমস্যায় পড়দ্ত হয়, এই শহাদ্িল তাদ্ির জন্য 

তনরাপি আেয়িল তহদ্সদ্ব কাজ করদ্ব।  

ক্রমান্বদ্য় এই কায যক্রম তবভাগীয় এবং পরবতীদ্ত শজলা পয যাদ্য়ও সম্প্রসারণ করা হদ্ব।  

প্রততবন্ধী মানুদ্ষর উন্নয়দ্ন আতম এবং আমার সরকার কাজ কদ্র যাব। িাতরদ্র্ে ও শোষণমুি বাংলাদ্িে গড়দ্ত আমরা 

দৃঢ়প্রতেয়ী। এজন্য সবার সহদ্যাতগতা ৈাই। সকদ্লর সহদ্যাতগতায় এই শিে একতিন সুখী ও সমৃদ্ধোলী হদ্য় উঠদ্ব¾ইনোআল্লাহ।  

সবাইদ্ক ধন্যবাি।  

শখািা হাদ্ফজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে তৈরজীবী শহাক। 

--- 


