
২২তম আন্তর্জাততক প্রততবন্ধী তিবস ও  

র্াতীয় প্রততবন্ধী তিবস ২০১৩ উদ যাপন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাততক সম্মেলন শকন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ৩ তিম্মসম্বর ২০১৩  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

 

সোতনত সভাপতত  

তপ্রয় সহকমীবৃন্দ  

োরীতরক অক্ষমতা র্য়ী ভাই-শবাম্মনরা,  

এবং উপতিত সুতধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

বাইেতম আন্তর্জাততক ও র্াতীয় প্রততবন্ধী তিবস ২০১৩ উপলম্মক্ষ শিম্মের সকল প্রততবন্ধী ব্যতি, তাম্মির পতরবার ও 

সংগঠন, তাম্মির শসবা ও উন্নয়ম্মন তনম্ময়াতর্ত ব্যতি ও প্রততষ্ঠানসমূহম্মক আতম আন্ততরক অতভনন্দন র্ানাতি। এ উপলম্মক্ষ 

আম্ময়াতর্ত অনুষ্ঠাম্মন আতম আপনাম্মির মাম্মে উপতিত হম্মত শপম্মর অতযন্ত আনতন্দত। এ অনুষ্ঠাম্মন উপতিত সকম্মল আমার 

শুম্মভিা গ্রহণ করুন।  

উপতিত সুধী,  

তিম্মসম্বর তবর্ম্ময়র মাস। র্াততর তপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাম্মনর আহ্বাম্মন সাড়া তিম্ময় বাঙাতল র্াতত নয় মাম্মসর 

প্রাণপণ যুম্মে োঁতপম্ময় পম্মড় শিেম্মক েত্রুমুি কম্মর। এর আম্মগ িীর্ জ অসহম্মযাগ আম্মন্দালন ও সংগ্রাম্মমর মধ্যতিম্ময় সমগ্র র্াতত 

মুতিযুম্মের তিম্মক ধাতবত হয়।   

তিে লক্ষ েহীম্মির আত্মিান, দুই লক্ষ মা-শবাম্মনর সম্ভ্রমহানী ও অগতণত মানুম্মষর পঙ্গুত্ব বরম্মণর তবতনমম্ময় বাঙাতল 

র্াততর সব জম্মেষ্ঠ অর্জন আমাম্মির তপ্রয় স্বাধীনতা। এত তযাম্মগর মধ্য তিম্ময় অতর্জত এই স্বাধীনতার সুফল বাংলাম্মিম্মের প্রততটি 

মানুম্মষর কাম্মে শপ ৌঁম্মে তিম্মত আমরা অঙ্গীকারাবে।  

স্বাধীনতার িপতত র্াততর র্নক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বর রহমান শসানার বাংলায় ববষম্যহীন সমার্ তবতনম জাম্মন দৃঢ় 

প্রতযয়ী তেম্মলন। আমাম্মির সংতবধাম্মন শসই তনম্মি জেনাই তততন সতন্নম্মবতেত শরম্মখম্মেন। অথচ সকল প্রততবন্ধী মানুম্মষর এখনও 

আমাম্মির সমাম্মর্ উপযুি ঠাঁই হয়তন।  

সুতধবৃন্দ,  

একটি গণতাতন্ত্রক সিস্য রাষ্ট্র তহম্মসম্মব বাংলাম্মিে র্াততসংম্মর্র সকল অতধকারতভতিক ও উন্নয়নমূলক পিম্মক্ষম্মপর 

প্রতত একাত্ম শথম্মক কার্ কম্মর যাম্মি। র্াততসংম্মর্র আহ্বাম্মন সাড়া তিম্ময় প্রততবের বাংলাম্মিম্মে আন্তর্জাততক প্রততবন্ধী তিবস 

উদ যাপন করা হয়। এ বেম্মর একই তিম্মন র্াতীয় প্রততবন্ধী তিবসও উিযাপন করা হম্মি। এই তিনটি আমার কাম্মে তবম্মেষ 

তাৎপয জপূণ জ। প্রততবের এই তিম্মন প্রততবন্ধী মানুম্মষর সাতন্নম্মধ্য আসার র্ন্য আতম অম্মপক্ষায় থাতক। তাই গত পাঁচ বেম্মর েত 

ব্যস্ততায়ও আতম বেম্মর দু'বার আপনাম্মির অনুষ্ঠাম্মন শযাগ তিম্ময়তে।  

এ বের তিবম্মসর প্রততপাদ্য তবষয় তনধ জারণ হম্ময়ম্মে ‘‘বাঁধ ভাম্মঙা, দুয়ার শখাম্মলা; একীভূত সমার্ গম্মড়া''। প্রততবন্ধী 

ব্যতিম্মির অতধকার ও ময জািা সুরক্ষায় সমার্ম্মক একীভূত করার শকান তবকল্প শনই। তাম্মির প্রতত সমাম্মর্র শনততবাচক 

দৃতিভতঙ্গ এম্মক্ষম্মি একটি বড় বাঁধা। প্রততবন্ধী মানুম্মষর অংেগ্রহম্মণ তচতিত কম্মর শসগুম্মলা দূর করম্মত হম্মব। আমাম্মির সরকার গত 

পাঁচ বেম্মর শচিা কম্মরম্মে, সমার্ম্মক তবম্মভিমুি করম্মত। আর্ম্মকর তিবম্মসর প্রততপাদ্য শসই পম্মথ যািার-ই তনম্মি জেনা তিম্মি।     

মূলধারায় প্রততবন্ধী র্নগম্মণর অংেগ্রহণ তনতিত করম্মত আমরা  তেক্ষা, কম জসংিান, শযাগাম্মযাগ, দুম্ময জাগ এবং তথ্য ও 

প্রযুতির নীততমালায় তাম্মির কায জক্রম অন্তভূ জি কম্মরতে। এর পাোপাতে আমরা অতধকার তভতিক আইন প্রণয়ন ও স্বতন্ত্র 



প্রোসতনক কাঠাম্মমা কম্মরতে। আগামীম্মত িাতয়ত্ব শপম্মল প্রততবন্ধী র্নগম্মণর র্ন্য আমাম্মির অসমাপ্ত কায জক্রম ও অতধকার তভতিক 

উন্নয়ন কায জক্রম বাস্তবায়ন করব।      

তপ্রয় প্রততবন্ধী ভাই ও শবাম্মনরা,  

র্াততসংর্ প্রততবন্ধী ব্যতি অতধকার সনি (ইউএনতসআরতপতি) এর আম্মলাম্মক নতুন আইন প্রণয়ন কম্মরতে। মহান 

র্াতীয় সংসম্মি সম্প্রতত আমরা প্রততবন্ধী মানুম্মষর অতধকার তনতিত করম্মত ‘প্রততবন্ধী ব্যতির অতধকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' 

পাে কম্মরতে। এর আম্মগর শময়াম্মি শিম্মে প্রথম প্রততবন্ধী মানুম্মষর র্ন্য ‘বাংলাম্মিে প্রততবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১' প্রণয়ন কতর। 

অটিতিকসহ স্নায়তবক তবকাে র্তনত প্রততবন্ধী ব্যতির র্ন্য ‘তনউম্মরা-শিভলপম্মমন্টাল প্রততবন্ধী সুরক্ষা ট্রাি আইন ২০১৩' পাে 

কম্মরতে। এই আইম্মনর মাধ্যম্মম এখন শথম্মক প্রততবন্ধী ব্যতির অতভভাবকত্ব ও সম্পি সুরক্ষায় কায জকর ব্যবিা গ্রহণ করা সম্ভব 

হম্মব।  

সরকাতর ও শবসরকাতর তনবতন্ধত প্রাথতমক তবদ্যালয়সমূম্মহ এক লাম্মখর অতধক প্রততবন্ধী তেক্ষাথী পড়াশুনা করম্মে। 

সাধারণ তবদ্যালম্ময় পড়াশুনার সুম্মযাগ শপম্মল সকল প্রততবন্ধী তেশু বাড়ীর তনকটবতী তবদ্যালম্ময় পড়ম্মত পারম্মব। প্রততবন্ধী তেশুম্মির 

সাধারণ তবদ্যালম্ময় ভততজর শক্ষম্মি অতভভাবকম্মক নানা ধরম্মনর বাধা বা শবগ শপম্মত হয়। নতুন আইম্মন সকল ধরম্মণর প্রততবন্ধী 

তেশুর সাধারণ তবদ্যালম্ময় ভততজর সুম্মযাগ প্রিান করা হম্ময়ম্মে। এ ব্যাপাম্মর তেক্ষা প্রততষ্ঠান বা কর্তজপক্ষ এখন আর বাধা প্রিান 

করম্মত পারম্মব না। তম্মব আইম্মনর মাধ্যম্মম বাধ্য করার শচম্ময় আমাম্মির মানতসকতার পতরবতজন করা সবম্মচম্ময় শবতে প্রম্ময়ার্ন। 

এই আইন বাস্তবায়ম্মনর মাধ্যম্মম প্রততবন্ধী ব্যতির টিম্মক থাকার সামাতর্ক বাধা অপসাতরত হম্মব।  

গুরুতর অটিতিক তেশুর র্ন্য আমরা ইম্মতামম্মধ্য একটি সরকাতর তবদ্যালয় িাপন কম্মরতে। ২০১০ সাল শথম্মক শপ-শেল 

অনুযায়ী অটিতিক ও বুতে প্রততবন্ধী তেশুর র্ন্য ৫০টি শবসরকাতর তবদ্যালম্ময়র তেক্ষক-কম জচাতরম্মির শবতন সরকার প্রিান 

করম্মে। প্রততবন্ধী তেক্ষাথীম্মির তবদ্যালম্ময় অংেগ্রহণ উৎসাতহত করম্মত উপবৃতি বরাদ্দ বৃতে করা হম্ময়ম্মে।  

সুতধবৃন্দ,  

আমাম্মির সরকার শিম্মে িাতরদ্র্য উম্মল্লখম্মযাগ্য হাম্মর হ্রাস কম্মরম্মে। এই সাফল্য আন্তর্জাততক পয জাম্ময় স্বীত ত হম্ময়ম্মে। 

িাতরদ্র্য তবম্মমাচম্মন নানা কম জকান্ড লক্ষয কম্মরতে, প্রততবন্ধী র্নগণ সম-সুম্মযাগ গ্রহণ করম্মত পারম্মে না। িাতরদ্র্য ও প্রততবতন্ধতা 

আন্তঃসম্পতকজত। তাই সরকার প্রততবন্ধী র্নগম্মণর িাতরদ্র্য হ্রাম্মস একটি সামাতর্ক সুরক্ষা শবিনী গম্মড় তুম্মলম্মে। আমরা অসিল 

প্রততবন্ধী ভাতার সুতবধাম্মভাগীর সংখ্যা ও পতরমান দু'টিই উম্মল্লখ্যম্মযাগ্য পতরমাম্মন বাতড়ম্ময়তে।  

প্রততবন্ধী ব্যতির ধরণ ও মািা তবষম্ময় আমাম্মির শিম্মে তনভ জরম্মযাগ্য ও পুণ জাঙ্গ তথ্য তেল না। তাই তাম্মির সম্পতকজত 

যথাযথ তথ্য সংগ্রম্মহ আমরা গত অথ জবের শথম্মক সারা শিেব্যাপী ‘প্রততবতন্ধতা সনািকরণ র্তরপ' পতরচালনা করতে। র্তরপ 

সম্পন্ন হম্মল সকল প্রততবন্ধী ব্যতির পতরচয়পি প্রিান করা হম্মব। প্রততবন্ধী ব্যতির তথ্যপ্রাতপ্তম্মত সহম্মযাতগতার র্ন্য আতম 

সকম্মলর প্রতত আহ্বান র্ানাই। একটি তনভ জরম্মযাগ্য তথ্যভান্ডার বততর হম্মল সকল প্রততবন্ধী ব্যতিম্মক সামাতর্ক সুরক্ষা শবিনীর 

আওতায় আনা সহর্ হম্মব।                   

উপতিত সুধী,  

সরকার মানুম্মষর শিারম্মগাড়ায় স্বািযম্মসবা শপ ৌঁম্মে শিবার লম্মক্ষয শিম্মে ১৩ হার্ার কতমউতনটি তিতনক িাপন কম্মরম্মে। 

এসকল কতমউতনটি তিতনম্মক প্রততবন্ধী ব্যতিম্মির অগ্রাতধকার তভতিম্মত এবং তাম্মির উপম্মযাগী স্বািযম্মসবা প্রিাম্মনর ব্যবিা রাখা 

হম্ময়ম্মে। র্াতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউম্মন্ডেম্মনর অধীম্মন ৬৮টি প্রততবন্ধী শসবা ও সাহায্য শকন্দ্র িাতপত হম্ময়ম্মে। অটিতিকসহ 

স্নায়তবক তবকাের্তনত তেশুম্মির তচতকৎসা শসবা প্রিাম্মনর র্ন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্ব শমতিম্মকল তবশ্বতবদ্যালম্ময় ‘তসনাক' শসন্টার 

িাপন করা হম্ময়ম্মে।      

প্রততবন্ধী তেশুরা ইম্মতামম্মধ্য শখলাধুলায় আন্তর্জাততক অঙ্গম্মন অসামান্য সাফল্য অর্জন কম্মরম্মে। তারা শেোল 

অতলতম্পম্মক ৩৮টি স্বণ জসহ েতাতধক পিক অর্জন কম্মরম্মে। প্রততবন্ধী ক্রীড়াতবিম্মির প্রতেক্ষণ ও মাম্মনান্নয়ম্মন  একটি ক্রীড়া 

কমম্মেক্স তনম জাম্মণ র্তম বরাদ্দ এবং প্রকল্প হাম্মত শনয়া হম্ময়ম্মে। তাম্মির সাংস্কৃততক কম জকাম্মন্ড উৎসাতহত করম্মত তেশু একাম্মিমীর 

কায জক্রম্মম অন্তর্ভ জিসহ তবতভন্ন উম্মদ্যাগ শনওয়া হম্ময়ম্মে।  

েবণ ও বাক্ প্রততবন্ধী ব্যতিম্মির তথ্য অতধকার তনতিত করম্মত সম্প্রচার মাধ্যম্মম সংবাি ইোরা ভাষায় উপিাপম্মনর 

ব্যবিা করা হম্ময়ম্মে। প্রততবন্ধী ব্যতিম্মির র্ন্য ‘প্রততবন্ধী কমম্মেক্স' এর তনম জাম্মণ কার্ শুরু হম্ময়ম্মে।  

প্রততবন্ধী র্নগম্মণর উন্নয়ম্মন সরকাম্মরর নানা কায জক্রম যথাযথভাম্মব বাস্তবায়ম্মন আমরা র্াতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন 

ফাউম্মন্ডেনম্মক অতধিপ্তম্মর রূপান্ততরত কম্মরতে।  



তপ্রয় সুধী,  

র্াততসংর্ সনি বাস্তবায়ম্মন আমাম্মির শিম্মে গৃহীত নানা উম্মদ্যাম্মগর মত আন্তর্জাততক পয জাম্ময়ও প্রততবন্ধী ব্যতির উন্নয়ন 

কায জক্রমম্মক শবগবান করম্মত বাংলাম্মিে সরাসতর ভূতমকা পালন কম্মর চম্মলম্মে।  

২০১২ সাম্মলর ১২ তিম্মসম্বর র্াততসংর্ সাধারণ অতধম্মবেম্মন অটিতিক ও শিভলপম্মমন্টাল তির্অি জার ব্যতিম্মির র্ন্য 

তেক্ষা ও স্বািযসহ তবতভন্ন প্রততকারমূলক স্বল্প ও িীর্ জ শময়াতি সমতিত পতরকল্পনা গ্রহম্মণ বাংলাম্মিে সরকার একটি প্রস্তাব শিয়। 

সকল শিে সব জসেততক্রম্মম এই শরজুম্মলেন পাে কম্মর। আমার শমম্ময় সায়মা শহাম্মসন এই শরজুম্মলেন উত্থাপন ও আন্তর্জাততক 

মহলম্মক একতিত করম্মত সতক্রয় ভূতমকা পালন কম্মরম্মেন। তারই উম্মদ্যাম্মগ ২০১১ সাম্মল বাংলাম্মিম্মে অটির্ম তবষয়ক 

আন্তর্াততজক সম্মেলম্মনর আম্ময়ার্ন হয়।   

সুতধমন্ডলী,  

বতজমান সরকার সুষম উন্নয়ম্মন তবশ্বাস কম্মর। প্রততবন্ধী ব্যতিরা আমাম্মির এই শিম্মেরই নাগতরক এবং সমাম্মর্র 

অতবম্মিদ্য অংে। প্রততবন্ধী ব্যতিম্মির বাি তিম্ময় র্াতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমতার তভতিম্মত প্রততবন্ধী ব্যতিম্মির র্ন্য 

মানবাতধকার ও শম তলক স্বাধীনতাসমূহ তনতিত করা না শগম্মল সুষম উন্নয়ন দুরূহ হম্মব।  

সুতধবৃন্দ,  

বাংলাম্মিে সকল চযাম্মলঞ্জ শমাকাম্মবলা কম্মর সামম্মনর তিম্মক এতগম্ময় যাম্মি। তবশ্ব মন্দা সম্মত্বও আমরা প্রবৃতের হার ৬ 

েতাংম্মের উপম্মর ধম্মর রাখম্মত সক্ষম হম্ময়তে। ২০০৫ সাম্মল শিম্মের ৪০ েতাংে মানুষ িাতরদ্র্যসীমার তনম্মচ বসবাস করত। এখন 

তা ২৬ েতাংম্মে শনম্মম এম্মসম্মে। ৫ শকাটি িতরদ্র্ মানুষ মধ্যতবি শেণীম্মত উন্নীত হম্ময়ম্মে। িাতরদ্র্য তবম্মমাচম্মনর র্ন্য আমরা সাউথ-

সাউথ পুরোম্মর ভূতষত হম্ময়তে।  

সরকাতর-শবসরকাতর খাত তমতলম্ময় শিম্মে ৮০ লাম্মখরও শবেী মানুম্মষর কম জসংিান হম্ময়ম্মে। মানুম্মষর ক্রয় ক্ষমতা 

শবম্মড়ম্মে। মাথাতপছু আয় ২০০৮ সাম্মল তেল ৬৩০ িলার। এখন তা শবম্মড় ১ হার্ার ৪৪ িলাম্মর উন্নীত হম্ময়ম্মে। তখন তরর্াভ জ ৩ 

তবতলয়ন িলারও তেল না। আর এখন তরর্াভ জ ১৭ তবতলয়ন িলার োতড়ম্ময় শগম্মে। তবদুযৎ উৎপািম্মন আমরা অভাবনীয় সাফল্য 

অর্জম্মন সক্ষম হম্ময়তে। সাম্প্রততক ১০ হার্ার শমগাওয়াট তবদুযৎ উৎপািন উপলম্মক্ষ আম্মলাক উৎসব উদ যাপন কম্মরতে।  

আমাম্মির লক্ষয হল স্বাধীনতার সুবণ জর্য়ন্তীম্মত ২০২১ সাল নাগাি এম্মিেম্মক ক্ষুধা ও িাতরদ্র্যমুি একটি মধ্যম আম্ময়র 

শিম্মে পতরণত করা। এর্ন্য তেক্ষা, স্বািয, ত তষ, তেল্প, বাতণর্য, তবজ্ঞান ও প্রযুতি, তথ্য শযাগাম্মযাগ, নারীর ক্ষমতায়নসহ সকল 

শক্ষম্মি আমাম্মির কাতিত উন্নয়ন অর্জন করম্মত হম্মব।  

পতরম্মেম্মষ আর্ম্মকর অনুষ্ঠাম্মনর আম্ময়ার্ক এবং শয সকল োরীতরক সীমাবেতা র্য়ী মানুষ দূরদূরান্ত শথম্মক এম্মস 

শযাগিান কম্মরম্মেন, তাম্মির সবাইম্মক আতম আন্ততরক ধন্যবাি র্ানাতি।  

তবম্মশ্বর সকল প্রততবন্ধী ব্যতির র্ীবন ভম্মর উঠুক আনম্মন্দ। তারা আরও আত্মতবশ্বাসী হম্ময় উঠুক - এ প্রতযাো ব্যি 

কম্মর শেষ করতে। আপনাম্মির সকলম্মক ধন্যবাি।  

শখািা হাম্মফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাম্মিে তচরর্ীবী শহাক।  

-- 


