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৬ষ্ঠ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা বিিস উপলচে আচ াবজত অনুষ্ঠাচন উপবিত সিাইচক জানাই আন্তবরক শুচভচ্ছা। আবম
শুচভচ্ছা জানাই িাাংলাচিেসহ বিচশ্বর সকল অটিবিক ও প্রবতিন্ধী মানুষচক।
১৯৭১ সাচল আমরা রক্তে ী সেস্ত্র যুচের মাধ্যচম স্বাধীনতা অজজন কবর। স্বাধীনতার শ াষণাপচত্র িাাংলাচিচের প্রচতেক
নাগবরচকর জন্য সমতা, মর্ জািা, সামাবজক সুবিোর বনবিত করার অঙ্গীকার বিল।
সি জকাচলর সি জচেষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাচনর শনতৃচে প্রণীত আমাচির সাংবিধাচন শর্ শকান
নাগবরচকর প্রবত চিষম্য প্রিেজচনর বিরুচে সুস্পষ্ট অিিান ব্যক্ত করা হচ চি। জাবতর বপতা ১৯৭৪ সাচল সমাজকল্যাণ পবরিপ্তচরর
মাধ্যচম শিচের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালচ দৃবষ্ট প্রবতিন্ধী বেোর্থীচির সমবিত বেো গ্রহচণর সুচর্াগ কচর শিন। একটি চিষম্যহীন
বেোব্যিিার িেজচনর সাচর্থ খুিই সঙ্গবতপূণ জ বিল এই উচদ্যাগ।
১৯৭৪ সাচল প্রখ্যাত বেোবিি ড. মুহেি কুিরাত-ই-খুিার শনতৃচে শর্ বেোনীবত প্রণীত হ শসখাচন বেোর্থীচির
মানবসক ও চিবহক েমতা এিাং অবভরুবের সাচর্থ সঙ্গবত শরচখ প্রার্থবমক বেো পাঠ্যক্রচমর ব্যাপক বিন্যাস করার কর্থা িলা
হচ বিল।
এই বেোনীবত অনুর্া ী আমাচির বেোব্যিিা গচে উঠচল আজচক প্রবতিবন্ধতার কারচণ শকান বেশুই বেোলাচভর
অবধকার শর্থচক িবিত হত না। বকন্তু, পঁোত্তচরর ১৫ই আগি জাবতর বপতাচক সপবরিাচর হতোর মাধ্যচম আমাচির মুবক্তযুচের
শেতনা ও স্বাধীনতার অঙ্গীকার এিাং চিষম্যহীন একটি বেো ব্যিিার সম্ভিনাচক নস্যাৎ করা হ ।
সুবধবৃন্দ,
প্রবতিন্ধী মানুচষর অবধকার ও মর্ জািা সমুন্নত করচত উৎসাহ প্রিান, তাচির সুরোর অঙ্গীকার বনচ িাাংলাচিে
জাবতসাং সনচি ইচতামচধ্যই অনুসমর্থ জন কচরচি।
মানিাবধকাচরর এই সনচি িলা হচ চিেঃ প্রচতেক মানি জীিনই মূল্যিান ও তাৎপর্ জপূণ জ। তাই, শমাট জনসাংখ্যা
প্রবতবনবধে সাংখ্যক ন এই অজুহাচত শকান প্রবতিন্ধী ব্যবক্তর িতজমান এিাং ভবিষ্যত সম্ভািনা ও মূল্যচক অস্বীকার করিার সুচর্াগ
শনই।
অটিজম আক্রান্তরা শকানভাচিই আমাচির শিাঝা ন । বিশ্বমাচনর অচনক মনীষী আচিন র্াঁরা এ সমস্যা আক্রান্ত। সঠিক
পবরের্ জা, সমাচজর সহানুভূবত ও সরকাচরর পৃষ্ঠচপাষকতা শপচল িাাংলাচিচের অচনচকই বনচজচির শসই উচ্চতা বনচ শর্চত পাচর
িচল আমার বিশ্বাস।
বপ্র সুবধ,
িতজমান সরকার িাব ে গ্রহচণর পর সকচলর জন্য একটি চিষম্যহীন বেো ব্যিিা প্রবতষ্ঠার পচর্থ িহু দূর এবগচ চি।
আমরা নতুন বেোনীবত প্রণ ন কচর তা িাস্তিা চনর কাজ শুরু কচরবি। এই বেোনীবতচত প্রবতিন্ধী বেোর্থীচির মূলধারা
বেোলাচভর র্ািতী িাধা অপসারচণর বিকবনচি জেনা রচ চি।

একসম মূলধারার প্রার্থবমক বিদ্যাল সমূচহ োরীবরক অেমতা জ ী বেোর্থীচির ভবতজ করা হত না। আপনারা শজচন
আনবন্দত হচিন শর্ িতমজাচন সরকাবর ও শিসরকাবর বনিবন্ধত প্রার্থবমক বিদ্যাল সমূচহ এক লাচখর অবধক অেমতা জ ী বেোর্থী
পোশুনা করচি। এসি বেশুরা সাধারণ বিদ্যালচ পোশুনা করচত পারচল শিচের সকল বেশু বনজ পবরিাচর শর্থচক িাবের
বনকটিতী বিদ্যালচ পোর সুচর্াগ পাচি।
অন্যবিচক সাধারণ বেশুরা অেমতা জ ী বেশুচির সাচর্থ বমচে প্রকৃবতগত েোচলঞ্জ সম্পচকজ জানচি। মানুচষর জীিন
সাংগ্রাচমর প্রবত েো শপাষচণর বেো পাচি। একইসাচর্থ বেশুরা শিাটচিলা শর্থচকই সহনেীলতা ও সামাবজক িাব েচিাচধর বেো
লাভ করচি।
ফচল, ঐ বেোর্থীর পাোপাবে শগাটা সমাজব্যিিাই উপকৃত হচি। নতুন বেোনীবতচত সাধারণ বিদ্যাল সমূচহ প্রবতিন্ধী
বেশুচির শলখাপো করার সুচর্াগ চতবর করা হচ চি।
সুবধবৃন্দ,
প্রবতিন্ধী ব্যবক্তচির োরীবরক ও মানবসক বিকাচে শখলাধুলা ও সাাংস্কৃবতক কমজকাচন্ড তাঁচির অাংেগ্রহণ বনবিত করচত
হচি। প্রবতিন্ধী ব্যবক্তচির জন্য একটি ক্রীো কমচেক্স বনমজাচণর লচেে ইচতামচধ্য জবম িরাদ্দ করা হচ চি। আগামী অর্থ জ িিচর এই
কমচেচক্সর বনমজাণ কাজ শুরু হচি।
িাাংলাচিে বেশু একাচডমীর কার্ জক্রচম প্রবতিন্ধী বেশুচির অন্তভূজক্ত করা হচ চি। অটিবিক বেশুচির প্রার্থবমক শসিা প্রিান
করচত িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজি শমবডচকল বিশ্ববিদ্যালচ প্রবতষ্ঠা করা হচ চি "শসন্টার ফর বনউচরা শডচভলপচমন্ট এোন্ড অটিজম ইন
বেলচেন"।
এর মাধ্যচম অটিবিক বেশুচির প্রচ াজনী শসিা প্রিান করা হচচ্ছ। শিচের প্রতেন্ত অিচল িসিাসরত অটিজমসহ নানা
ধরচনর সীমািেতা আক্রান্তচির র্াচত আরও অবধক পবরমাচণ প্রচ াজনী শসিা শিও া র্া , শসজন্য জাতী প্রবতিন্ধী উন্ন ন
ফাউচন্ডেনচক অবধিপ্তচর পবরণত করার উচদ্যাগ আমরা বনচ বি। এর মাধ্যচম শসিা প্রিান আরও গবতেীল ও কার্ জকর হচি।
আমার শমচ সা মা শহাচসন পুতুল ন্যােনাল এোডভাইজবর কবমটি, শলািাল অটিজম পািবলক শহলর্থ (বজএবপএইে)
িাাংলাচিে এর শে ারপাস জন। তাঁর উচদ্যাচগ বিশ্বব্যাপী অটিজম সচেতনতা সৃবষ্টর লচেে একটি প্রস্তাি গত িির জাবতসাং সাধারণ
পবরষচি উত্থাবপত হ । গত বডচসম্বচর সাধারণ পবরষচি এটি গৃহীত হচ চি। এটি িাাংলাচিচের জন্য এক বিরল সোন।
তাঁর ঐকাবন্তক প্রচেষ্টা ২০১১ সাচলর জুলাই মাচস ঢাকা অনুবষ্ঠত হচ বিল "Autism Spectrum
Disorders and Development Disabilities in Bangladesh and South Asia" েীষ জক
আন্তজজাবতক শসবমনার।
সুবধবৃন্দ,
তৃতী বিচশ্বর উন্ন নেীল শিে বহচসচি আমাচির সামচযজর সীমািেতা রচ চি। বকন্তু আমাচির আন্তবরকতার াটবত শনই।
সীবমত সম্পচির মধ্য শর্থচক প্রবতিন্ধী জনচগাষ্ঠীর সাবি জক উন্ন ন বনবিত করচত আমরা যুচগাপচর্াগী শকৌেল প্রচ াগ করি।
একীভূত উন্ন ন কার্ জক্রম গ্রহচণর মাধ্যচম সচি জাচ্চ সাংখ্যক মানুষচক উন্ন চনর আওতা আনচত পারি। প্রবতিবন্ধতা একটি
ক্রসকাটিাং বিষ । সকল মন্ত্রণালচ র উন্ন ন কমজকান্ড প্রবতিন্ধী ব্যবক্তচির অন্তভূজক্ত করা হচল সীবমত সামচযজর মচধ্যও প্রবতিন্ধী
ব্যবক্তচির উন্ন ন সম্ভি।
এচেচত্র শফাকাল মন্ত্রণাল বহচসচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল সমিচ র কাজ করচি। অন্যান্য মন্ত্রণাল চক কাবরগবর ও
বিচেষজ্ঞ সহচর্াবগতা প্রিান করচি।
আপনারা শজচন আনবন্দত হচিন শর্, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালচ র িাইচর ইচতামচধ্য আরও আটটি মন্ত্রণাল প্রবতিন্ধী
ব্যবক্তচির উন্ন চন কমজপবরকল্পনা চতবর কচরচি। এসকল কমজপবরকল্পনার আচলাচক আগামী অর্থ জ িির শর্থচক অর্থ জ িরাদ্দ করা হচি।
সুবধবৃন্দ,
বত্রে লাখ েহীচির আত্মিান ও দু'লাখ মা-শিাচনর সম্ভ্রচমর বিবনমচ অবজজত িাঙাবল জাবতর সি জচেষ্ঠ অজজন আমাচির বপ্র
স্বাধীনতা। এত তোচগর মধ্য বিচ অবজজত এই স্বাধীনতার সুফল িাাংলাচিচের প্রচতেকটি মানুচষর কাচি শপৌচি বিচত আমরা
অঙ্গীকারািে।

'বিন িিচলর সনি'-এ সকচলর জন্য আমাচির সুবনবি জষ্ট অঙ্গীকার রচ চি। এখাচন সকল ি স ও অিিার জনগচণর জন্য
যুচগাপচর্াগী আইন প্রণ ন ও তা িাস্তিা ন িাোও বেো, কমজসাংিান, েলাচফরা, শর্াগাচর্াগ সহজ করা এিাং তাঁচির সামাবজক
মর্ জািা প্রবতষ্ঠার জন্য বিচেষ ব্যিিা গ্রহণ করার কর্থা িলা হচ চি।
অঙ্গীকার অনুর্া ী আমরা ইচতামচধ্য প্রবতিন্ধী ব্যবক্তচির জন্য বেো, কমজসাংিান, েলাচফরা, শর্াগাচর্াচগর শেচত্র বিচেষ
ব্যিিা গ্রহণ কচরবি। বিচেষ অিিার মানুচষর যুচগাপচর্াগী আইচনর খসো চতবরর কাজ কচর ইচতামচধ্য মন্ত্রীসভার প্রার্থবমক
অনুচমািন শিও া হচ চি।
এরআচগ বতন িিচরর অবধক সম ধচর আপনাচির সকচলর মতামচতর বভবত্তচত এই খসো চতবর করা হ । এই আইচন
অটিবিকসহ স্নায়ুবিক বিকােজবনত প্রবতিন্ধী ব্যবক্তচির মত বনভজরেীল প্রবতিন্ধী ব্যবক্তচির জীিচনর বনরাপত্তা বনবিত করচত
প্রচ াজনী বিবধবিধান সাংযুক্ত করা হচ চি।
পবরচেচষ শিচের সকল অটিবিক ব্যবক্ত, তাঁচির পবরিাচরর সিস্য এিাং শসিা ও উন্ন চন বনচ াবজত ব্যবক্ত, সরকাবরশিসরকাবর প্রবতষ্ঠান ও সাংগঠনসমূহচক আবম আন্তবরক অবভনন্দন জানাবচ্ছ।
শর্সি অটিবিক ও প্রবতিন্ধী মানুষ এিাং তাঁচির আপনজন দূরদূরান্ত শর্থচক এচস আজচকর এই অনুষ্ঠানটি সমৃে কচরচিন,
তাচির সিাইচক আবম আন্তবরক ধন্যিাি জানাবচ্ছ। বিচশ্বর সকল অটিবিক ব্যবক্তর জীিন ভচর উঠুক আনচন্দ, তাঁরা শিচে উঠুক
আত্মবিশ্বাস বনচ - এ প্রতোো ব্যক্ত কচর শেষ করবি। আপনাচির সকলচক ধন্যিাি।
শখািা হাচফজ।
জ িাাংলা, জ িঙ্গিন্ধু
িাাংলাচিে বেরজীিী শহাক।

