৮ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা বিিস ২০১৫ উচবাধন অনুষ্ঠান
ভাষণ
শেখ হাবসনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাচিে সরকার
বৃহস্পবতিার, ২ এবপ্রল ২০১৫, িঙ্গিন্ধু আন্তজজাবতক সচেলন শকন্দ্র, ঢাকা

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম
অনুষ্ঠাচনর সভাপবত,
বপ্রয় সহকমীবৃন্দ,
প্রবতিন্ধী ভাই ও শিাচনরা,
উপবিত সুবধমণ্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
৮ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা বিিস উপলচে আচয়াবজত আজচকর অনুষ্ঠাচন সিাইচক আন্তবরক শুচভচ্ছা জানাবচ্ছ। শুচভচ্ছা
জানাবচ্ছ শিচের সকল অটিবিক বেশু ও ব্যবি, তাঁচির পবরিার এিাং প্রবতিন্ধী ব্যবিচির শসিািানকারী সরকাবর-শিসরকাবর
সাংগঠনচক।
অটিজম িা প্রবতিবন্ধতা শকান শরাগ নয়। এটি সৃবির এক ধরচণর বিবেত্র্য। শি বেশুটি অটিজচম আাান্ত তাচত বকন্তু কারুরই
হাত শনই। অথে অটিজম সম্পচকজ আমাচির সমাচজ বকছুটা শনবতিােক ধারণা আচে। এই শনবতিােক ধারণা শথচক আমাচির
শিবরচয় আসচত হচি।
অটিজম আাান্ত শকামলমবত বেশুচির বিচেষ োবহিাগুচলাচক মাথায় শরচখ তাচির প্রবত বিচেষ িত্ন শনওয়া হচল তারাও
শিচের অমূল্য সম্পি বহচসচি পবরণত হচত পাচর।
পৃবথিীর অচনক বিখ্যাত ব্যবি অটিজমসহ নানা প্রবতিবন্ধতা বনচয় জন্মগ্রহণ কচরন। বকন্তু এই প্রবতিবন্ধতা তাঁচির শমধা
বিকাচে শকান িাধা হচয় িাঁড়ায়বন। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলিাট জ আইনিাইন, ডারউইন, বনউটনসহ অচনচক অটিজচম আাান্ত
বেচলন। বিচঠাচেন, শমাজাট জ, বরোড জ স্ট্রস, সাবহচতয শনাচিল বিজয়ী উইবলয়াম িাটলার ইটস, ডযাবনস কবি হযানস এন্ডারচসন
প্রবতিন্ধী বেচলন। বিখ্যাত পিাথ জ বিজ্ঞানী বিচেন হবকাংস আজীিন প্রবতিন্ধী। অটিজমচক জয় কচরই তাঁরা বনচজচির মরণরণীয়
মানুষ বহচসচি প্রবতবষ্ঠত কচরচেন।
আমাচিরও প্রবতিবন্ধতাচক জয় কচর এবগচয় শিচত হচি। এসি বিচেষ োবহিাসম্পন্ন বেশুচির প্রবত আলািা িত্ন বনচত
হচি।
আমাচির সাংবিধাচনও শি শকান নাগবরচকর প্রবত বিষম্য প্রিেজচনর বিরুচে সুস্পি অিিান ব্যি করা হচয়চে। সাংবিধাচনর
২৮(৩) অনুচচ্ছচি িলা আচে, ‘‘শকান বেো প্রবতষ্ঠাচন ভবতজর বিষচয় শকান নাগবরকচক শকানরূপ অেমতা, িাধ্যিাধকতা, িাধা িা
েচতজর অধীন করা িাইচি না।’’
কাচজই আমরা শকান ব্যবিচকই প্রবতিবন্ধতা িা অটিজচমর কারচণ ূরচর সবরচয় রাখচত পাবর না।
সুবধবৃন্দ,
আপনারা জাচনন, অটিজম সম্পচকজ িাাংলাচিচের মানুষ খুি একটা সচেতন বেলনা। আমার কন্যা সায়মা শহাচসন পুতুল
মানুচষর মচধ্য অটিজম সাংাান্ত সচেতনতা সৃবিচত প্রোংসনীয় ভূবমকা শরচখচে। িলচত ববধা শনই, তার কাে শথচকই আবম অটিজম

সম্পচকজ অচনক বকছু শজচনবে। এই সমস্যা শথচক উত্তরচণর উপায় সম্পচকজ অিবহত হচয়বে। শস বনচজ অটিজম বনচয় কাজ করচে।
ইচতামচধ্য তাঁর কাি জাম বিশ্বিরিাচর প্রোংবসত হচয়চে। অটিজম বিষচয় িাাংলাচিচের প্রস্তাি জাবতসাংচে গৃহীত হচয়চে। বিশ্ব স্বািয
সাংিা শথচক অটিজম বিষচয় তার কাচজর স্বীকৃবত বহচসচি Excellence in Public Health Award প্রিান করা
হয়। তার এই অজজচন িবহবি জচশ্ব িাাংলাচিচের সুনাম বৃবে শপচয়চে।
আওয়ামী লীগ সরকার প্রবতিন্ধী জনচগাবষ্ঠর কল্যাচণ কাজ কচর িাচচ্ছ। ইচতামচধ্য আমরা ‘‘প্রবতিন্ধী ব্যবির অবধকার ও
সুরো আইন, ২০১৩’’ এিাং ‘‘বনউচরা-শডচভলপচমন্টাল প্রবতিন্ধী সুরো ট্রাি আইন, ২০১৩’’ নাচম দুটি আইন পাে কচরবে।
বেো োড়া শকান জাবত উন্নয়চনর পচথ এগুচত পারচি না। আমাচির সমাচজর একটা উচল্লখচিাগ্য সাংখ্যক জনসাংখ্যা
বিবভন্ন োরীবরক ও মানবসক প্রবতিবন্ধতায় ভুগচেন। এচিরচক িাি বিচয় সমাজ এবগচয় শিচত পাচর না। এসি বেশুচির সমাচজর
মূলধারায় বনচয় আসার জন্য বেবেত কচর তুলচত হচি। এজন্য আমরা প্রবতিবন্ধতা সম্পবকজত সমবিত বিচেষ বেো নীবতমালা
গ্রহণ কচরবে।
এই নীবতমালার আওতায় ৫০টি বিদ্যালচয় প্রায় িে হাজার বুবে প্রবতিন্ধী োত্র্-োত্র্ী পড়াশুনার সুচিাগ পাচচ্ছ। এজন্য
আমরা ৯ শকাটি ৫০ লাখ টাকা িরাদ্দ বিচয়বে। ভবিষ্যচত এই কাি জামচক আরও সম্প্রসারণ করা হচি।
ইচতামচধ্য প্রবতিন্ধী বেশুচির বিদ্যালচয় ভবতজ, বিদ্যালচয়র অিকাঠাচমাগত পবরচিে বনবিত করচত আমরা প্রচয়াজনীয়
বনচি জে প্রিান কচরবে।
প্রবতিন্ধী বেশুচির এিাং বেোথীচির বনবিড় বেো গ্রহচণর জন্য বেো উপবৃবত্ত গ্রহীতার সাংখ্যা বৃবে করা হচয়চে।
আগামীচত এই উপবৃবত্তর পবরমাণ এিাং উপকারচভাগীর সাংখ্যা বৃবে করা হচি।
অটিবিকসহ সকল প্রবতিন্ধী বেশুচক মুলধারায় আনচত আমরা বেো মন্ত্রণালচয়র আওতায় ৬০ শকাটি টাকা ব্যচয় একটি
বিচেষ একাচডবম িাপচনর কাজ শুরু কচরবে। এই একাচডবমর মাধ্যচম সমবিত বিদ্যালচয়র বেেকচির বিচেষ িা একীভূত বেো
কাি জাম, প্রবেেণ ও ব্যিিাপনা কাি জাচমর সম্প্রসারচণর সুচিাগ সৃবি হচি।
অটিবিক বেশু ও প্রাপ্তিয়স্ক ব্যবিচিরচক বিনামূচল্য বিবভন্ন শসিা প্রিাচনর জচন্য ঢাকার বমরপুচর জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন
োউচন্ডেন কযাম্পাচস অটিজম বরচসাস জ শসন্টার োলু করা হচয়চে। শসখাচন একটি সম্পূণ জ অবিতবনক অটিবিক বিদ্যালয় িাপন করা
হচয়চে।
ইচতামচধ্য আমরা অটিজম আাান্ত বেশুচির জীিনমান উন্নয়চনর লেয িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজি শমবডচকল বিশ্ববিদ্যালচয়
ইনবিটিউট অি বনউচরা বডজওড জার এন্ড অটিজম প্রবতষ্ঠা কচরবে।
প্রবতিন্ধী ব্যবিচির বিনামূচল্য বেবজওচথরাবপ ও অন্যান্য বেবকৎসা শসিা প্রিাচনর জচন্য শিচের ৬৪টি শজলায় ১০৩টি
প্রবতিন্ধী শসিা ও সাহায্য শকন্দ্র (ওয়ান িপ সাবভজস শসন্টার) িাপন করা হচয়চে।
এসকল শকচন্দ্র ইচতামচধ্য একটি কচর অটিজম কণ জারও োলু করা হচয়চে। েচল সাংবিি এলাকার অটিবিক ব্যবিচির
বেবকৎসার জন্য আর রাজধানীচত আসচত হচি না। িানীয় পি জাচয়ই তারা বেবকৎসা শসিা গ্রহণ করচত পারচিন।
জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন োউচন্ডেন শথচক আরও কচয়কটি নতুন শসিা প্রিাচনর ব্যিিা অবেচরই োলু হচত িাচচ্ছ। এগুচলা
হচচ্ছ : শমািাইল শথরাবপ সাবভজস, ই-শথরাবপ, ই-কাউচেবলাং কাি জাম, প্রবতিন্ধী বেশু বনিাস ইতযাবি।
েলবত িের ঢাকা েহচরর বতনটি প্রবতিন্ধী শসিা ও সাহায্য শকচন্দ্র বনম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পবরিাচরর অটিবিক বেশুচির বেশু
বিকােসহ বিবভন্ন ধরচণর শথরাবপসহ অবিতবনক বিচেষ স্কুল োলু করা হচয়চে।
পাোপাবে অপর ৬টি বিভাগীয় েহচরও প্রবতিন্ধী শসিা ও সাহায্য শকন্দ্র োলু করা হচয়চে। এোড়া একটি কচর শস্পোল
স্কুল ের বেলচেন উইথ অটিজম োলু করা হচয়চে।
আমাচির সরকার সারাচিচে একটি সামাবজক বনরাপত্তা শিিবন গচড় তুলচত কাজ কচর িাচচ্ছ। এচেচত্র্ প্রবতিন্ধী
ব্যবিচির অগ্রাবধকার শিওয়া হচয়চে। বিচেষ কচর শিসি বেশু, নারী ও প্রিীণ ব্যবি প্রবতিবন্ধতায় ভুগচেন তাঁচির জন্য
অগ্রাবধকারবভবত্তচত সুরোমূলক কাি জাম গ্রহণ করা হচয়চে।
আমরা আো করবে, সকচলর সবেবলত প্রচেিায় এিাং আমাচির শনওয়া নানামুবখ কমজকাচণ্ডর মধ্য বিচয় অূরর ভবিষ্যচত
অটিবিক বেশুচির জাতীয় জীিচনর মূলধারায় বনচয় আসা সম্ভি হচি।
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বপ্রয় সুধী,
বেবকৎসা বিজ্ঞাচনর উন্নবত হচলও অটিজচমর সঠিক কারণ আজও জানা সম্ভি হয়বন। েচল এর প্রবতচরাধমূলক বেবকৎসা
ব্যিিা এখনও আবিষ্কৃত হয়বন। অটিজচমর সাচথ সম্পকজযুি সমস্যা শিমন ইবপচলপ্সী, ঘুচমর ব্যাোত ইতযাবি উপসগ জ শিখা িায়।
এসি শরাগী িাচত হাসপাতাচল শগচল সহচজ বেবকৎসা শসিা শপচত পাচরন এ ব্যাপাচর প্রচয়াজনীয় কাি জাম গ্রহণ করার
জন্য আবম স্বািয মন্ত্রণালয়চক বনচি জে বিবচ্ছ।
শিচের সমস্ত উন্নয়ন কমজকাণ্ড এই প্রবতিন্ধী ব্যবিচির তাঁচির বনজ বনজ শিাগ্যতা এিাং িেতা অনুিায়ী কাচজর সুচিাগ
কচর বিচত আমরা ব্যিিা বনচয়বে। আমরা তৃতীয় ও েতুথ জ শেণীর কমজোবর বনচয়াচগর শেচত্র্ প্রবতিন্ধীচির জন্য ১০% শকাটা এিাং
১ম শেণীর কমজকতজা বনচয়াচগ ১% শকাটা সাংরেচণর ব্যিিা কচরবে। আমাচির সরকারই সি জপ্রথম প্রবতিন্ধী শেচল-শমচয়চির
বিবসএস পরীোর মাধ্যচম ১ম শেণীর োকুবরচত বনচয়াগিান কচরচে।
সুবধমণ্ডলী,
তথ্য এিাং শিাগাচিাগ প্রযুবি ব্যিহাচরর মাধ্যচম একজন প্রবতিন্ধী মানুচষর সমস্যাগুচলা অচনকাাংচে ূরর করা সম্ভি হচচ্ছ।
প্রবতিন্ধী ব্যবিরাও কবম্পউটার, ইন্টারচনট, শমািাইল শোন প্রভৃবত ব্যিহার কচর সুি মানুচষর মত কমজিেতা শিখাচত সেম
হচচ্ছন।
এজন্য প্রবতিন্ধী ব্যবিচির ব্যিহার উপচিাগী সেটওয়যার এিাং হাড জওয়যার শডচভলপ করচত আবম সাংবিি সিাইচক
অনুচরাধ জানাবচ্ছ।
আবম সরকাবর-শিসরকাবর সকল প্রবতষ্ঠানচক তাচির ওচয়িাইটগুচলাচক প্রবতিন্ধী ব্যবিচির ব্যিহার উপচিাগী কচর বতবর
করার জন্যও অনুচরাধ জানাবচ্ছ। িাচত দৃবি প্রবতিন্ধীরা এসি ওচয়িসাইট শথচক প্রচয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রহ করচত পাচরন।
সুবধবৃন্দ,
আমাচির প্রবতিন্ধী ব্যবিরা বিবভন্ন শেচত্র্ সােল্য িচয় আনচেন। প্রবতিন্ধী াীড়াবিিরা প্যারা অবলবম্পক ও শস্পোল
অবলবম্পকস-এ শিে কচয়কিার পিক অজজন কচর িাাংলাচিচের জন্য দুলজভ সোন িচয় এচনচে।
প্রবতিন্ধীচির াীড়া প্রসাচরর লেয ইচতামচধ্য একটি আন্তজজাবতকমাচনর াীড়া কমচেক্স িাপচনর কাি জাম আমরা হাচত
বনচয়বে।
অটিজমসহ অন্যান্য প্রবতিন্ধী ব্যবিরা আমাচির সমাচজরই অাংে। আমাচির সকল উন্নয়ন কমজকাচন্ড তাঁচির অন্তভূজবি
বনবিত করচত হচি। এ বিষয়টির প্রবত লেয রাখার জন্য আবম সকলচক অনুচরাধ জানাবচ্ছ।
আমরা একটি সমতাবভবত্তক অসাম্প্রিাবয়ক গণতাবন্ত্রক শোষণমুি সুখী সেৃেোলী িাাংলাচিে গচড় শতালার জন্য কাজ
করবে। আমাচির লেয ২০২১ সাচলর আচগই িাাংলাচিেচক মধ্যম আচয়র শিচে এিাং ২০৪১ সাল নাগাি সমৃে শিচে পবরণত
করা। ইনোআল্লাহ, সকচলর সহচিাবগতায় িাাংলাচিে একবিন বিচশ্বর বুচক মাথা উঁচু কচর িাঁড়াচি।
বিচশ্বর সকল অটিবিক ব্যবির জীিন আনচন্দ ভচর উঠুক -এ প্রতযাো ব্যি কচর আমার িিব্য শেষ করবে। আপনাচির
সকলচক ধন্যিাি।
শখািা হাচেজ।
জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু
িাাংলাচিে বেরজীিী শহাক।
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