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সম্মাবনত সভাপবত, 

দবিণ-পূি ব এবশ ার শদশসমূয়হর স্বাস্থ্য মন্ত্রীগণ, 

সহকমীবৃন্দ, 

শারীবরক অিমতা ি ী ভাই ও শিায়নরা, 

উপবস্থ্ত সুবধমন্ডিী, 

 

আসসািামু আিাইকুম। 

 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া আয় াবিত দবিণ-পূি ব এবশ ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও আঞ্চবিক কবমটির সভার অটিিম বিষ ক পাশ্বব ইয়ভয়ন্ট 

উপবস্থ্ত সিাইয়ক িানাই আমার আন্তবরক শুয়ভচ্ছা। শুয়ভচ্ছা িানাবচ্ছ িাংিায়দশসহ বিয়শ্বর সকি অটিবিক ও প্রবতিন্ধী মানুষয়ক। 

১৯৭১ সায়ি মহান মুবিযুয়ের মাধ্যয়ম আমরা স্বাধীনতা অিবন কবর। আমায়দর স্বাধীনতার শ াষণাপয়ে িাংিায়দয়শর 

প্রয়তযক নাগবরয়কর িন্য সমতা, মর্ বাদা, সামাবিক সুবিচার বনবিত করার অঙ্গীকার বিি। 

সি বকায়ির সি বয়েষ্ঠ িাঙাবি, িাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুবিবুর রহমায়নর শনতৃয়ে প্রণীত আমায়দর সংবিধায়ন শর্ শকান 

নাগবরয়কর প্রবত বিষম্য প্রদশ বয়নর বিরুয়ে সুস্পষ্ট অিস্থ্ান যক্ি করা হয় য়ি। িাবতর বপতা ১৯৭৪ সায়ি সমািকল্যাণ পবরদপ্তয়রর 

মাধ্যয়ম শদয়শর ৪৭টি সাধারণ বিদ্যািয়  দৃবষ্ট প্রবতিন্ধী বশিার্থীয়দর সমবিত বশিা গ্রহয়ণর সুয়র্াগ কয়র শদন।  

িঙ্গিন্ধু ১৯৭৪ সায়ি প্রখ্যাত বশিাবিদ ড. মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদার শনতৃয়ে শর্ বশিানীবত প্রণ ন কয়রন শসখায়ন 

বশিার্থীয়দর মানবসক ও বদবহক িমতা এিং অবভরুবচর সায়র্থ সঙ্গবত শরয়খ প্রার্থবমক বশিা পাঠ্যক্রম বতবর করা হয় বিি।  

বকন্তু, পঁচাত্তয়রর ১৫ই আগি িাবতর বপতায়ক সপবরিায়র হতযার মাধ্যয়ম আমায়দর মুবিযুয়ের শচতনা, স্বাধীনতার 

অঙ্গীকার এিং বিষম্যহীন একটি বশিা যক্িস্থ্ার স্ভবিনায়ক ন্া  করা হ । 

সুবধবৃন্দ, 

প্রবতিন্ধী মানুষয়র অবধকার ও মর্ বাদা সমুন্নত করয়ত উ সাহ প্রদান, তায়দর সুরিার অঙ্গীকার বনয়  িাংিায়দশ 

িাবতসং  সনয়দ ইয়তাময়ধ্যই অনুসমর্থ বন কয়রয়ি।  

মানিাবধকায়রর এই সনয়দ িিা হয় য়ি: প্রয়তযক মানি িীিনই মূল্যিান ও তা পর্ বপূণ ব। তাই, শমাে িনসংখ্যা  

প্রবতবনবধে সংখ্যক ন  এই অজুহায়ত শকান প্রবতিন্ধী যক্বির িতবমান এিং ভবিষ্যত স্ভবািনা ও মূল্যয়ক অস্বীকার করিার সুয়র্াগ 

শনই।   



অটিিম আক্রান্তরা শকানভায়িই আমায়দর শিাঝা ন । বিশ্বমায়নর অয়নক মনীষী আয়িন র্াঁরা এ সম্া  আক্রান্ত। সকক 

পবরচর্ বা, সমায়ির সহানুভূবত ও সরকায়রর পৃষ্ঠয়পাষকতা শপয়ি িাংিায়দয়শর অয়নয়কই বনয়িয়দর শসই উচ্চতা  বনয়  শর্য়ত পায়র 

িয়ি আমার বিশ্বাস। 

বপ্র  সুবধ, 

িতবমান সরকার দাব ে গ্রহয়ণর পর আমরা সিার িন্য বিষম্যহীন বশিা যক্িস্থ্া প্রবতষ্ঠার পয়র্থ এবগয়  র্াবচ্ছ। আমরা 

নতুন বশিানীবত প্রণ ন কয়রবি। একসম  মূিধারার প্রার্থবমক বিদ্যাি সমূয়হ শারীবরক অিমতা ি ী বশিার্থীয়দর ভবতব করা হত 

না।  

আপনারা শিয়ন আনবন্দত হয়িন শর্ িতম বায়ন সরকাবর ও শিসরকাবর বনিবন্ধত প্রার্থবমক বিদ্যাি সমূয়হ এক িায়খর অবধক 

অিমতা ি ী বশিার্থী পড়াশুনা করয়ি।  

অন্যবদয়ক সাধারণ বশশুরা অিমতা ি ী বশশুয়দর সায়র্থ বময়শ প্রকৃবতগত চযায়িঞ্জ সম্পয়কব িানয়ি। মানুয়ষর িীিন 

সংগ্রায়মর প্রবত েো শপাষয়ণর বশিা পায়ি। শিােয়িিা শর্থয়কই সহনশীিতা ও সামাবিক দাব েয়িায়ধর বশিা িাভ করয়ি।  

সুবধবৃন্দ, 

িাংিায়দশ বশশু একায়ডমীর কার্ বক্রয়ম প্রবতিন্ধী বশশুয়দর অন্তভূ বি করা হয় য়ি। অটিবিক বশশুয়দর প্রার্থবমক শসিা প্রদান 

করয়ত িঙ্গিন্ধু শশখ মুবিি শমবডয়কি বিশ্ববিদ্যািয়  প্রবতষ্ঠা করা হয় য়ি “শসন্টার ির বনউয়রা শডয়ভিপয়মন্ট এযান্ড অটিিম ইন 

বচিয়েন”।  

শদয়শর প্রতযন্ত অঞ্চয়ি িসিাসরত অটিিমসহ নানা ধরয়নর সীমািেতা আক্রান্তয়দর অবধক পবরমায়ণ প্রয় ািনী  শসিা 

বদয়ত আমরা  িাতী  প্রবতিন্ধী উন্ন ন িাউয়ন্ডশনয়ক অবধদপ্তয়র পবরণত করার উয়দ্যাগ বনয় বি।  

আমার শময়  সা মা শহায়সন পুতুি ন্যাশনাি এযাডভাইিবর কবমটি, শলািাি অটিিম পািবিক শহির্থ (বিএবপএইচ) 

িাংিায়দশ এর শচ ারপাস বন। মূিত তাঁরই উয়দ্যায়গ বিশ্বযক্াপী অটিিম সয়চতনতা সৃবষ্টর িয়িয একটি প্রস্তাি গত ২০১২ সায়ি 

িাবতসং  সাধারণ পবরষয়দ উত্থাবপত হ । একই িির  বডয়সম্বয়র সাধারণ পবরষয়দ এটি গৃহীত হয় য়ি। এটি িাংিায়দয়শর িন্য 

এক বিরি সম্মান। 

তাঁর ঐকাবন্তক প্রয়চষ্টা  ২০১১ সায়ির জুিাই মায়স ঢাকা  অনুবষ্ঠত হয় বিি “Autism Spectrum 

Disorders and Development Disabilities in Bangladesh and South Asia” শীষ বক 

আন্তবিাবতক শসবমনার।  

সুবধবৃন্দ, 

আমায়দর সামর্থ্বয়র সীমািেতা রয় য়ি। বকন্তু আন্তবরকতার  ােবত শনই। সীবমত সম্পদ বনয় ই প্রবতিন্ধী িনয়গাষ্ঠীর 

উন্ন ন বনবিত করয়ত আমরা সয়ি বাচ্চ শচষ্টা করয়িা।  

সমািকল্যাণ মন্ত্রণািয় র িাইয়র আরও আেটি মন্ত্রণাি  প্রবতিন্ধী যক্বিয়দর উন্ন য়ন কম বপবরকল্পনা বতবর কয়রয়ি। এিন্য 

প্রয় ািনী  অর্থ ব িরাদ্দ করা হয়চ্ছ।   

২০১০ সায়ি তৃতী  বিশ্ব অটিিম সয়চতনতা বদিয়স সমাি কল্যাণ মন্ত্রণাি  ও িাতী  প্রবতিন্ধী উন্ন ন িাউয়ন্ডশয়নর 

উয়দ্যায়গ অটিিম বরয়সাস ব শসন্টার র্াো শুরু কয়র। বিশ্ব যক্াংয়কর  সহা তা  িাতী  প্রবতিন্ধী িাউয়ন্ডশন   ‘Promotion of 

Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh’ প্রকল্প িাস্তিা ন 

করয়ি। প্রবতিবন্ধতা ও অটিিম সম্পবকবত আইন বিষয়  সয়চতনতা সৃবষ্টর িয়িয সাতটি বিভাগী  শহয়র অনুবষ্ঠত কম বশািা  ৩০০০ 

অবভভািকয়ক প্রবশিণ শদ া হয় য়ি।  

২০১১ সায়ি িাতী  প্রবতিন্ধী উন্ন ন িাউয়ন্ডশন সম্পূণ ব অবিতবনক  অটিবিক বিয়শষাব ত স্কুি চালু কয়রয়ি। এিাড়া 

অসহা  শসবরব্রাি পািবস বশশু িািন, িিার িযাবমবি সাবভ বস, শেবিয়র্থরাবপ, প্রবতিবন্ধতা সনািকরণ িবরপ, বনিন্ধন ও 

পবরচ পে প্রদায়নর যক্িস্থ্া শন া হয় য়ি। বডিযাবিবিটি ইনিরয়মশন শিায়রি সিেও যার বতরীর কাি প্রা  শশষ পর্ বায়  আয়ি। 

শশখ িবিিাতুয়ন্নিা মুবিি শময়মাবর াি বিয়শষাব ত হাসপাতায়ি অটিিম আক্রান্ত কমপয়ি ৩০ শতাংশ দবরদ্র শরাগীয়ক বিনামূয়ল্য 

বচবক সা প্রদায়নর যক্িস্থ্া শন া হয় য়ি। 



সুবধবৃন্দ, 

আমরা ইয়তাময়ধ্য প্রবতিন্ধী যক্বিয়দর িন্য বশিা, কম বসংস্থ্ান, চিায়িরা, শর্াগায়র্ায়গর শিয়ে বিয়শষ যক্িস্থ্া গ্রহণ 

কয়রবি। বিয়শষ অিস্থ্ার মানুয়ষর যুয়গাপয়র্াগী আইন প্রণ ন করা হয় য়ি।  

পবরয়শয়ষ শদয়শর সকি অটিবিক যক্বি, তাঁয়দর পবরিায়রর সদ্ এিং শসিা ও উন্ন য়ন বনয় াবিত যক্বি, সরকাবর-

শিসরকাবর প্রবতষ্ঠান ও সংগঠনসমূহয়ক আবম আন্তবরক অবভনন্দন িানাবচ্ছ।  

শর্সি অটিবিক ও প্রবতিন্ধী মানুষ এিং তাঁয়দর আপনিন দূরদূরান্ত শর্থয়ক এয়স আিয়কর এই অনুষ্ঠানটি সমৃে কয়রয়িন, 

তায়দর সিাইয়ক আবম আন্তবরক ধন্যিাদ িানাবচ্ছ। বিয়শ্বর সকি অটিবিক যক্বির িীিন ভয়র উঠুক আনয়ন্দ , তাঁরা শিয়ড় উঠুক 

আত্মবিশ্বাস বনয়  - এ প্রতযাশা যক্ি কয়র শশষ করবি। আপনায়দর সকিয়ক ধন্যিাদ। 

 

শখাদা হায়িি। 

ি  িাংিা, ি  িঙ্গিন্ধু 

িাংিায়দশ বচরিীিী শহাক। 

... 


