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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 

অনুষ্ঠাসনর সভাপতত, 

সহকমীবৃন্দ, 

প্রততবন্ধী ভাই ও শবাসনরা,তাসির অতভভাবকবৃন্দ এবং 

উপতিত সুধীমন্ডলী, 

         আসসালামু আলাইকুম। 

২৫তম আন্তর্জাততক প্রততবন্ধী তিবস ও ১৮তম র্াতীয় প্রততবন্ধী তিবস ২০১৬ উপলসে শিসের সকল প্রততবন্ধী ব্যতি, 

তাসির পতরবার, প্রততবন্ধী ব্যতিসির শসবা ও উন্নয়সন তনসয়াতর্ত ব্যতি, সরকাতর-শবসরকাতর প্রততষ্ঠান ও সংগঠনসমূহসক আতম 

আন্ততরক শুসভচ্ছা ও অতভনন্দন র্ানাতচ্ছ। আর্সকর এই তিসন আপনাসির মাসে উপতিত হসত শপসর আতম অতযন্ত আনতন্দত। 

তবর্সয়র এ মাসস আতম পরম শ্রদ্ধার সাসে স্মরণ করতি স্বাধীনতার মহান িপতত, সব জকাসলর সব জসশ্রষ্ঠ বাঙ্গাতল, 

র্াততর তপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমানসক। স্মরণ করতি র্াতীয় চার শনতাসক। আতম গভীর শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ বীর মুতিসযাদ্ধা 

ও অকুসতাভয় ৩০ লাখ বীর েহীিসির প্রতত যাঁরা স্বাধীনতা অর্জসন র্ীবন উৎসগ জ কসরসিন। কৃতজ্ঞতা প্রকাে করতি তনয জাততত ২ 

লাখ মা-শবাসনর প্রতত; যাঁসির আত্মতযাসগর তবতনমসয় আমরা অর্জন কসরতি মহান স্বাধীনতা।   

প্রততবতন্ধতা মানব ববতচসেরই একটি অংে। প্রততবন্ধী তেশু ও ব্যতিরা আমাসির পতরবার ও সমাসর্রই অতবসচ্ছদ্য 

অংে। তাসির বাি তিসয় আমাসির র্াতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। 

সুতধমন্ডলী, 

র্াততর তপতা ১৯৭২ সাসল স্বাধীন বাংলাসিসের সংতবধাসন প্রততবন্ধী-অপ্রততবন্ধী প্রসতযক নাগতরসকর র্ন্য সমতা, 

ময জািা ও সামাতর্ক সুতবচার তনতিত করার অঙ্গীকার ব্যি কসরন। তততন ১৯৭৪ সাসল শিসের ৪৭টি সাধারণ তবদ্যালসয় দৃতি 

প্রততবন্ধী তেোেীসির সমতিত তেো গ্রহসণর সুসযাগ কসর শিন। একই বির বঙ্গবন্ধু প্রখ্যাত তেোতবি ি. মুহাম্মি কুিরাত-ই-

খুিার শনতৃসে শয তেোনীতত প্রণয়ন কসরতিসলন, তা বাস্তবাতয়ত হসল প্রততবতন্ধতার কারসণ আর্ শকান তেশুই তেোলাসভর 

অতধকার শেসক বতিত হত না। 

তকন্তু, পঁচাত্তসরর ১৫ই আগস্ট র্াততর তপতাসক সপতরবাসর তনম জমভাসব হতযার মাধ্যসম আমাসির মুতিুদসদ্ধর শচতনা ও 

ববষম্যহীন একটি তেো ব্যবিা গসে শতালার সম্ভাবনাসক নস্যাৎ করা হয়। 

সুতধবৃন্দ, 

আওয়ামী লীগ সরকার েমতায় আসার পর ‘‘প্রততবন্ধী ব্যতির অতধকার ও সুরো আইন,২০১৩’’ এবং ‘‘তনউসরা 

শিসভলপসমন্টাল প্রততবন্ধী সুরো ট্রাস্ট আইন, ২০১৩’’ নাসম দু’টি আইন পাে কসরতি। ইসতামসধ্য এর তবতধমালাও প্রণয়ন করা 

হসয়সি। আমরা র্াততসংঘ প্রততবন্ধী অতধকার সনি স্বাের কসরতি, অনুস্বাের কসরতি এর অপেনাল প্রস াকল। এর ফসল 

অটির্ম ও এনতিতি ববতেিযসম্পন্ন এবং সবধরসণর প্রততবন্ধী ব্যতির সমঅতধকার প্রতততষ্ঠত হয়। 

সুতধমন্ডলী, 

আমরা সরকার গঠসনর পর শিসের তেোখাসতর উন্নয়সন বাস্তবমূখী তেোনীতত প্রণয়ন কতর। শসখাসন উসল্লখ আসি, 

‘প্রততবতন্ধতার কারসণ শকান তেশুসক তেো কায জক্রম শেসক দূসর রাখা যাসব না’। 

• এই লসেয শিসের ৬৪ শর্লায় সমতিত দৃতি প্রততবন্ধী তেো কায জক্রসমর মাধ্যসম ৬৪০ র্ন দৃতি প্রততবন্ধী তেোেীর 

র্ন্য তবনামূসে আবাতসক তেো ব্যবিা চালু করা হসয়সি।  

• এিাো শিসে ১২টি দৃতি ও শ্রবণ প্রততবন্ধী স্কুসল প্রায় এক হার্ার তেোেীসির র্ন্য তবনামূসে োকা-খাওয়ার সুসযাগ-

সুতবধাসহ তবসেষ তেো ও প্রতেেসণর ব্যবিা গ্রহণ করা হসয়সি।  



 

• শিেজুসে সরকাতর অে জায়সন পতরচাতলত হসচ্ছ ৬২টি তবসেষ স্কুল। শযখাসন প্রায় ১০ হার্ার অটির্ম ও এনতিতি 

ববতেিযসম্পন্ন িাে-িােী রসয়সি।  

• শিসের ৭০ হার্ার প্রততবন্ধী িাে-িােীসক ৫০ শকাটি  াকা ব্যসয় উপবৃতত্ত প্রিান করতি। 

• নতুন বিসরর প্রেম তিন আমাসির তেশুরা বই উৎসব পালন কসর। শতমতন দৃতি প্রততবন্ধী তেোেীসির হাসতও আমরা 

শেইল বই তুসল তিতচ্ছ। 

• এ টু আই শপ্রাগ্রাসমর আওতায় ৬টি ই-লাতন জং শসন্টাসর দৃতি প্রততবন্ধী তেোেীসির র্ন্য তথ্য প্রুদতি প্রতেেণ চালু করা 

হসয়সি। এর ফসল তারা তথ্য প্রুদতি খাসত অবিান রাখসত সেম হসব। 

সুতধবৃন্দ, 

• আমরা ইসতামসধ্য শিসের সকল শর্লা ও শবেতকছু উপসর্লায় সমার্কোণ মন্ত্রণালসয়র তত্ত্বাবধাসন ১০৩টি প্রততবন্ধী 

শসবা ও সাহায্য শকন্দ্র িাপন কসরতি। প্রততটি শকসন্দ্র রসয়সি একটি কসর অটির্ম ও এনতিতি কণ জার। এখাসন প্রায় ৫ 

লাখ অটিতস্টক ও প্রততবন্ধী মানুষসক তবনামূসে তবতভন্ন ধরসণর শেরাতপ শসবা, কাউসেতলং ও সহায়ক সামগ্রী শিয়া 

হসয়সি।  

• র্াতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউসন্ডেন চেসর িাতপত অটির্ম তরসসাস জ শসন্টার হসত অটির্ম ও এনতিতি ববতেিযসম্পন্ন 

তেশু ও ব্যতিসির তবনামূসে তবতভন্ন ধরসণর শেরাতপ এবং প্রসয়ার্নীয় প্রতেেণ প্রিান করা হসচ্ছ। এখাসন প্রায় ৮৪ 

শকাটি  াকা ব্যসয় তনতম জত হসচ্ছ প্রততবন্ধী উন্নয়ন কমসেক্স। 

• প্রতযন্ত অিসলর প্রততবন্ধী র্নসগাষ্ঠীসক তবনামূসে শসবা প্রিাসনর লসেয ৩২টি শমাবাইল শেরাতপ ভযান চালু করা 

হসয়সি। 

সুতধমন্ডলী,                                      

শলাবাল অটির্ম পাবতলক শহলে ইতনতেসয়টিভ ইন বাংলাসিে এর র্াতীয় উপসিিা কতমটির শচয়ারপারসন সায়মা 

শহাসসসনর প্রসচিায় শিে ও তবসিসে অটির্ম এর গুরুে ও সসচতনতা বৃতদ্ধ শপসয়সি। অটির্ম সসচতনতায় তবসেষ অবিান 

রাখার র্ন্য তবশ্ব স্বািয সংিা ২০১৪ সাসল সায়মা শহাসসনসক ‘এতক্সসলে ইন পাবতলক শহলে অযাওয়াি জ’- এ ভূতষত কসর। 

সম্প্রতত সায়মা শহাসসন ইউসনসকার- ‘আতমর র্াসবর আল-আহমি আল-সাবাহ পুরকার’ সংক্রান্ত আন্তর্জাততক জুতর শবাসি জর 

সভাপতত তনব জাতচত হসয়সি। আতম মসন কতর, এটি প্রততবন্ধী ব্যতিসির প্রতত তাঁর ভাসলাবাসা ও কাসর্র স্বীকৃতত। 

তপ্রয় প্রততবন্ধী ভাই ও শবাসনরা 

আপনাসির রসয়সি অনন্য প্রততভা। আমরা আপনাসির প্রততভাসক তবকতেত করসত চাই। তবশ্ব তবখ্যাত তবজ্ঞানী 

আলবা জ আইনস্টাইন, িারউইন, তনউ ন র্ীবসনর এক া সময় অটির্সমর মসধ্য তিসয় কাটিসয়সিন। সাতহসতয শনাসবল তবর্য়ী 

উইতলয়াম বা লার ইয় স্, িযাতনস কতব হযানস্ এন্ডারসন, সুরস্রিা তবসোসভন, শমার্া জ প্রততবন্ধী তিসলন। তবখ্যাত পিাে জ 

তবজ্ঞানী তস্টসফন হতকংস্ আর্ীবন প্রততবন্ধী। 

আপনারা প্যারা অতলতম্পক ও শেোল অতলতম্পসক স্বণ জপিক তর্সত বাংলাসিসের ভাবমূততজ উজ্জ্বল কসরসিন। তাই 

আমরা প্রততবন্ধী ও অটিতস্টক ক্রীোতবিসির র্ন্য ঢাকার অদূসর ১২ একর র্তমসত ৩০০ শকাটি  াকা ব্যসয় প্রততবন্ধী কমসেক্স 

তনম জাসণর উসদ্যাগ তনসয়তি। 

সুতধবৃন্দ, 

আমরা প্রততবন্ধীসির সমঅতধকার ও ময জািা রো এবং তাসির সাতব জক উন্নয়সন তবতভন্ন কায জক্রম গ্রহন কসরতি। এর 

ফসল প্রততবন্ধীসির প্রতত মানুসষর দৃতিভতঙ্গর পতরবতজন এসসসি। 

 আমরাই প্রেম সরকারী চাকুতরসত প্রততবন্ধী শকা ার প্রবতজন কতর। প্রততবন্ধী ব্যতিসির র্ন্য তবতসএসসহ প্রেম শশ্রতণর 

চাকুতরসত ১% এবং ৩য় ও ৪ে জ শশ্রতণর চাকুতরসত ১০% শকা া সংরেণ কসরতি। 

 চলতত বির সাসে সাত লাখ অস্বচ্ছল প্রততবন্ধী ব্যতিসক মাোতপছু ৬০০  াকা হাসর ভাতা তিতচ্ছ। এ খাসত বরাদ্দ 

শিওয়া হসয়সি ৫৪০ শকাটি  াকা ।  

 সমার্সসবা অতধিপ্তর সারাসিসে র্তরপ চাতলসয় ১৫ লাখ প্রততবন্ধী মানুষসক সনাি কসর একটি েতিোলী িা া 

ব্যাংক বততর কসরসি।  



 

সুতধমন্ডলী,        

অটিতস্টক, এনতিতি ও অন্যান্য প্রততবন্ধী তেশু ও ব্যতিসির িেতা ও সেমতার নীতরসখ তাসির উপুদি কম জসংিান 

সৃতি এবং র্ীবনমান উন্নয়সন আমরা কার্ কসর যাতচ্ছ। রাস্তাঘা , ফু পাত ও নতুন অবকাঠাসমা প্রততবন্ধীবান্ধব কসর বতরী 

করসত হসব।  

প্রততবন্ধী তেশু শেসক বৃদ্ধ পয জন্ত সবাইসক রাষ্ট্রীয় সুরো ব্যবিার আওতায় আনসত র্ীবনচক্র তভতত্তক কম জ পতরকল্পনা 

প্রণয়সনর কার্ চলসি। 

প্রততবন্ধী র্নসগাতষ্ঠর উন্নয়ন ও কম জসংিাসনর পে প্রেস্ত করসত আতম কসপ জাসর  শসক্টর ও সমাসর্র তবত্তবানসহ সকল 

শশ্রতণ-শপোর মানুষসির এতগসয় আসার আহ্বান র্ানাতচ্ছ।  

সুতধবৃন্দ, 

আওয়ামী লীগ সরকাসরর গৃহীত নানামুখী পিসেসপর ফসল বাংলাসিে আর্ তবসশ্বর বুসক উন্নয়সনর শরাল মসিল। 

শিসের প্রবৃতদ্ধ এখন ৭.১১ েতাংে। মাোতপছু আয় শবসে িাঁতেসয়সি ১ হার্ার ৪৬৫ মাতকজন িলার। ৫ শকাটি মানুষ তনম্ন আসয়র 

স্তর শেসক মধ্যম আসয়র স্তসর উন্নীত হসয়সি। িাতরসযযর হার ২২.৪ েতাংসে নাতমসয় এসনতি। সরকাতর ও শবসরকাতরভাসব শিে 

শকাটি মানুসষর চাকুতর হসয়সি। সােরতার হার ৭১ েতাংে। তবদুযৎ উৎপািন বৃতদ্ধ কসর ১৫ হার্ার শমগাওয়াস  উন্নীত কসরতি। 

আমরা সফলভাসব এমতিতর্র লেযমাো অর্জন কসরতি। এখন শ কসই উন্নয়সনর (এসতিতর্) লেয অর্জসনর র্ন্য 

ব্যাপক কায জক্রম গ্রহণ কসরতি। এই তবপুল কম জযসজ্ঞ প্রততবতন্ধতার ইসুযটি আমরা তবসবচনা করতি অতযন্ত গুরুসের সাসে।  

সুতধবৃন্দ, 

প্রততবন্ধীরা আমাসিরই আপনর্ন। আসুন, আমরা তাসির প্রততভা তবকাসে সাহায্য কতর। প্রততবন্ধী র্নসগাষ্ঠীসক 

উন্নয়সনর মূলসস্রাতধারায় সম্পৃি করসত আতম সরকাতর-শবসরকাতর সংিাসহ সকসলর প্রতত উিাত্ত আহ্বান র্ানাতচ্ছ। সকসলর 

সতম্মতলত প্রসচিায় বাংলাসিেসক ২০২১ সাসলর মসধ্য মধ্যম আসয়র ও ২০৪১ সাসলর মসধ্য উন্নত-সমৃদ্ধ রাসষ্ট্র পতরণত করব, 

ইনোআল্লাহ। 

পতরসেসষ আর্সকর এই অনুষ্ঠাসন যাঁরা অবিান শরসখসিন এবং শয সকল অটিতস্টক তেশু ও প্রততবন্ধী ব্যতিরা 

দূরদূরান্ত শেসক এসস এই অনুষ্ঠাসন শযাগ তিসয়সিন তাঁসির সবাইসক আতম আন্ততরক ধন্যবাি র্ানাতচ্ছ। তবসশ্বর সকল প্রততবন্ধী 

ব্যতির র্ীবন ভসর উঠুক আনসন্দ-এ প্রতযাো ব্যি কসর আমার বিব্য শেষ করতি। 

সকলসক ধন্যবাি।  

শখািা হাসফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাসিে তচরর্ীবী শহাক। 

... 


