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ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

ঢাকা, শননবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ৩ নিসেম্বর ২০১১  

 

নবেনমল্লানহর রাহমাননর রানহম  

েম্মাননত েভাপনত,  

েহকমীবৃন্দ,  

প্রনতবন্ধী ভাই ও ববাসনরা,  

উপনিত েুনধমন্ডলী।  

আেোলাম ুআলাইকুম।  

২০তম আন্তর্জ ানতক প্রনতবন্ধী নিবসের এ অনষু্ঠাসন উপনিত েকলসক আনম শুসভচ্ছা 
র্ানানচ্ছ।  

নিবেটি উপলসযে িরূ িরূান্ত বেসক আো আমার প্রনতবন্ধী ভাইসবানসির র্ানাই আন্তনরক 

অনভনন্দন। ধনেবাি র্ানানচ্ছ, প্রনতবন্দীসির পনরবার, তাসির পনরচর্জাকারী বেনি ও প্রনতষ্ঠান এবং 
প্রনতবন্ধীসির কলোসণ ননসবনিত েংগঠনগুসলাসক।  

নবর্সয়র এ মাসে আনম পরম শ্রদ্ধার োসে স্মরণ করনি েবজকাসলর েবজসশ্রষ্ঠ বাঙানল, 

র্ানতর নপতা বঙ্গবনু্ধ বশখ মনুর্বুর রহমানসক। স্মরণ করনি র্াতীয় চার বনতাসক। গভীর শ্রদ্ধা 



র্ানানচ্ছ, বীর মুনিসর্াদ্ধা এবং ৩০ লাখ শহীি ২ লাখ ননর্জানতত মা-সবানসক র্াাঁসির েসবজাচ্চ 
আত্মতোসগ আমরা বপসয়নি মহান স্বাধীনতা।      

েুনধবৃন্দ,  

প্রনতবনন্ধ্ব মানব ববনচসেরই একটি অংশ। পনরবার, েমার্, নশযা ও কমজর্ীবনেহ েকল 

বযসে তাসির নবসশষ চানহিা রসয়সি। এই চানহিা বমটাসনার কতজ বে আমাসির েকসলর।  

েুরশ্রষ্ঠা নবসোসভন, বমার্া, নরচািজ  স্ট্রে, োনহসতে বনাসবল নবর্য়ী আইনরশ োনহনতেক 

উইনলয়াম বাটলার ইটে, িোননে কনব হোনে এন্ডারসেন-এর মত নবশ্বখোত বেনিরা প্রনতবন্ধী 
নিসলন। নবজ্ঞানী আইনস্টাইন, কোসভনন্ডে, িারউইন, ননউটনও র্ীবসনর একটা েময় অটির্সমর 
মধে নিসয় কাটিসয়সিন। কোমনিসর্র অধোপক নিসটসনর পিােজ নবজ্ঞানী নস্টসেন হনকংে একর্ন 
প্রনতবন্ধী।  

এ বির প্রনতবন্ধী নিবসের প্রনতপািে ‘‘উন্নয়সন েম্পিৃ প্রনতবন্ধী বেনি : েবার র্নে 
েুন্দর এক পৃনেবী''। আনম আশা কনর, এবাসরর প্রনতপািে প্রনতবন্ধী বেনিসির উন্নয়সন েকল 
বিশসক েনম্মনলতভাসব কার্ করসত উৎোহ বর্াগাসব। নবশ্ব উন্নয়সন প্রনতবন্ধী র্নসগাষ্ঠীর 
অংশগ্রহসণর েুসর্াগ বৃনদ্ধ করসব। তাসির যমতায়ন নননিত হসব।  

েুনধমন্ডলী,  

'৯৬ োসল আমাসির েরকাসরর েময় র্াতীয় প্রনতবন্ধী উন্নয়ন োউসন্ডশন গঠন কনর। 
এ োউসন্ডশন বিসশর প্রনতবন্ধী র্নসগাষ্ঠীর উন্নয়সন বেপক কার্জক্রম বাস্তবায়ন করসি।  

এবার েরকাসর এসে আমরা এখন পর্জন্ত ৩০টি বর্লায় প্রনতবন্ধী বেবা ও োহার্ে বকন্দ্র 
চালু কসরনি। এেব বকন্দ্র বেসক এ পর্জন্ত প্রায় ১ লয ২০ হার্ার প্রনতবন্ধী নবনামূসলে বোরানপ 
ও বরোসরল বেবা এবং প্রায় ৭ হার্ার প্রনতবন্ধীসক নবনভন্ন ধরসণর েহায়ক োমগ্রী ও কৃনেম 
অঙ্গ নবতরণ করা হসয়সি। চলনত অেজবিসর আরও ২০টি বর্লায় আমরা এ কমজেূনচ েম্প্রোরণ 
করনি।    

বিসশর প্রতেন্ত অঞ্চসলর প্রনতবন্ধী র্নসগাষ্ঠীর র্নে চালু করা হসয়সি ভ্রামেমাণ ওয়ান স্টপ 
বেরানপ োনভজ ে। প্রনতবন্ধীসিরসক যুদ্র ঋণ ও অনুিান প্রিান করা হসচ্ছ। আমরা ঢাকা শহসর 



কমজর্ীবী প্রনতবন্ধীসির র্নে পুরুষ ও মনহলা বহাসস্টল চাল ুকসরনি। বহাসস্টল িটুিসত প্রায় ১০০ 
র্ন কমজর্ীবী প্রনতবন্ধী বেনিসক নবনামূসলে আবােসনর বেবিা করা হসয়সি। গত বির এনপ্রসল 
আমরা অটির্ম নরসোেজ বেন্টার চালু কসরনি।  

প্রনতবন্ধী নশশুরা এখন োধারণ নবিোলসয় ভনতজ  হসত পারসি। োধারণ নশশুসির মত 
িনৃি প্রনতবন্ধী নশশুরাও বিসরর শুরুসত বিইল বই পাসচ্ছ।  

আমরা ‘প্রনতবন্ধী েম্পনকজ ত েমনিত নবসশষ নশযা নীনতমালা, ২০০৯' প্রণয়ন কসরনি। এ 
নীনতমালার আওতায় ৫৫টি ববেরকানর বুনদ্ধ প্রনতবন্ধী নবিোলসয়র নশযক ও কমজচারীসির 
শতভাগ ববতন ভাতা েরকানরভাসব পনরসশাধ করা হসচ্ছ। প্রনতবন্ধী নশযােীসির উপবৃনপ প্রিাসনর 
েংখো ১৩ হার্ার বেসক বানিসয় ১৮ হার্ার ৬২০ করা হসয়সি।  

আমার কনো োয়মা ওয়াসর্ি পুতুল প্রনতবন্ধীসির ননসয় আন্তর্জ ানতক অঙ্গসন কার্ করসি। 
বে বাংলাসিসশর প্রনতবন্ধীসির উন্নয়সনও নবনভন্ন কমজেূনচ বাস্তবায়ন করসি। েেলতার োসে এ 
বির বিসশ অটির্ম নবষয়ক আন্তর্জ ানতক েসম্মলন অনুনষ্ঠত হসয়সি। নমসেে বোননয়া গান্ধী েহ 
অটির্ম মািারগণ এখাসন এসেনিসলন। তাাঁরা আমাসির এ েংক্রান্ত কার্জক্রসমর ভূয়েী প্রশংো 
কসরসিন।  

েরকানর পর্জাসয় প্রনতটি োংসৃ্কনতক অনুষ্ঠাসন প্রনতবন্ধী নশল্পীসির অংশগ্রহসণর েুসর্াগ েনৃি 
হসয়সি। প্রনতবন্ধী নশল্পীসির ননসয় একটি নেম্ফনী অসকজ িা িল গঠসনরও উসিোগ বনওয়া হসয়সি। 

নবনভন্ন োংসৃ্কনতক প্রনতষ্ঠান, লাইসিরী, র্ািঘুর, আকজ াইভে এবং প্রত্নতানপক ননিশজনেমূহ 
প্রনতবন্ধীসির উপসর্াগী করা হসচ্ছ। ঢাকা নচনিয়াখানার প্রসবশ নে মওকুে করা হসয়সি।  

বেশাল অনলনম্পকেহ নবনভন্ন আন্তর্জ ানতক ক্রীিা প্রনতসর্ানগতায় অংশগ্রহণ কসর প্রনতবন্ধী 
বখসলায়ািগণ বিসশর র্নে নবরল েম্মান বসয় এসনসিন। তাাঁসির এ অর্জ সনর ধারাবানহকতা অযুন্ন 
রাখার র্নে আমরা ঢাকা মহানগরীসত একটি মানিপারপাে প্রনতবন্ধী ক্রীিা কমসেক্স িাপন 
করনি। প্রনতবন্ধী বখসলায়ািসির র্নে স্কাউট র্াম্বনুরসত অংশগ্রহণ, টুসয়নন্ট টুসয়নন্ট কম্বাইন্ড নক্রসকট 
টুনজাসমন্ট আসয়ার্ন, নবভাগীয় ক্রীিা প্রনতসর্ানগতা আসয়ার্ন করা হসচ্ছ।  

প্রনতবন্ধীসির অনধকার েুরযার র্নে আইন প্রণয়সনর উসিোগ বনওয়া হসয়সি। অস্বচ্ছল 
প্রনতবন্ধীসির মানেক ভাতার পনরমাণ ২৫০ টাকা বেসক বৃনদ্ধ কসর ৩০০ টাকা করা হসয়সি। 



ভাতাসভাগীর েংখো ২ লয ৬০ হার্ার বেসক বানিসয় ২ লয ৮৬ হার্ার টাকা করা হসয়সি। 
ঢাকা শহসর একটি স্বয়ংেম্পণূজ প্রনতবন্ধী কমসেক্স িাপন করা হসচ্ছ।  

বঙ্গবনু্ধ বশখ মুনর্ব বমনিকোল নবশ্বনবিোলসয় বেন্টার ের ননউসরা বিভলপসমন্ট এন্ড 

অটির্ম ইন নচলসেন চালু করা হসয়সি। প্রনতবন্ধী ও অটিনস্টক নশশুসির বেবা বিওয়ার র্নে 
হােপাতালগুসলাসত েুসর্াগ েুনবধা বািাসনা হসচ্ছ।    

েুনধবৃন্দ,  

আমরা এ বির নশযােহ নবনভন্ন অনধিপ্তসর উসল্লখসর্াগে েংখেক প্রনতবন্ধী বেনিসক 
চাকুরীসত ননসয়াগ নিসয়নি। তাসির  বয়ে েীমা ও নশযাগত বর্াগেতা নশনেল করার বেবিা 
ননসয়নি। আনম আশা করসবা, েমাসর্র প্রনতনষ্ঠত ও নবপবানরা প্রনতবন্ধীসির চাকুনর প্রিাসন এনগসয় 
আেসবন।  

রাস্তাঘাট ও েুটপাে প্রনতবন্ধীসির বেবহার উপসর্াগী করার উসিোগ বনওয়া হসয়সি। নতুন 

অবকাঠাসমা ননমজাসণর েময় র োম্প িাপনেহ প্রনতবন্ধীসির েহর্ চলাচসলর র্নে বেবিা রাখা 
হসচ্ছ। আমরা নিনর্টাল বাংলাসিশ গিার কাসর্ প্রনতবন্ধীসিরসক েম্পিৃ করনি।  

েুনধমন্ডলী,  

আেুন, আমাসির পাসশ বর্ প্রনতবন্ধী বেনিটি আসি তার নিসক েহসর্ানগতার হাত বািাই। 

তার প্রনতভা নবকাসশ োহার্ে কনর। বিখসবন, তারাও েমার্সক এনগসয় ননসয় র্াসচ্ছ। আমরা 
েকসল নমসল েুখী, শানন্তময় েমৃদ্ধ বাংলাসিশ গসি তুলব।  

েকল প্রনতবন্ধী ভাই-সবাসনর েুন্দর ভনবষেৎ কামনা করনি। েকলসক ধনেবাি।  

বখািা হাসের্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবনু্ধ।  

বাংলাসিশ নচরর্ীবী বহাক। 

 


