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অনুষ্ঠাভনর িোপতি
িহকমীবৃন্দ,
প্রতিবন্ধী োইভবাভনরা এবং
সুতধমন্ডলী।
আিিালামু আলাইকুম।
আজভকর এ অনুষ্ঠাভন উপতিি িকলভক আতম শুভেচ্ছা জানাতচ্ছ। তবভশষ কভর এখাভন উপতিি প্রতিবন্ধী োইভবাভনরা যাঁরা
কষ্ট কভর, নানা প্রতিবন্ধকিা উভপক্ষা কভর এই অনুষ্ঠাভন শযাগ তিভয়ভেন, িাঁভিরভক জানাই আন্ততরক ধন্যবাি। একই িভে শিভশর
িকল প্রতিবন্ধী োইভবাভনরা যাঁরা এখাভন আিভি পাভরনতন, িাঁভির প্রতিও রইল আমার শুভেচ্ছা।
প্রতিবন্ধী ব্যতিভির প্রভয়াজন ও চাতহিা অন্যভির শচভয় আলািা। এ কারভণই িাঁভির জন্য তকছু তকছু তবভশষ সুতবধা
তনতিি করা প্রভয়াজন। রাষ্ট্র তহভিভব বাংলাভিশ এ তবষয়টির স্বীকৃতি তিভয়ভে।
প্রতিবন্ধীরা তবতেন্ন ধরভনর ববষভের তশকার হভয় থাভকন। দুঃখজনক হল, এই ববষে শুরু হয় শখাি পতরবার শথভকই।
জন্মগি প্রতিবন্ধী তশশুরা শযখাভন তবভশষ যত্ন পাওয়ার িাবীিার, তকন্তু শিখা যায় িারা প্রায়ুঃশই অবজ্ঞা আর অবভহলার তশকার হয়।
িাভির উপযুি পড়াভলখার সুভযাগ থাভক না, শারীতরক ও মানতিক গঠভনর উপযুি ব্যবিা শনই, পরবিীভি
কমিিংিাভনরও সুভযাগ থাভক না। ফভল িারাজীবন প্রতিবন্ধী মানুষটি অভন্যর অনুকম্পার পাত্র হভয় থাভকন। অথচ সুভযাগ শপভল
শযভকান প্রতিবন্ধী মানুষ অিম্ভব উদ্ভাবনী ক্ষমিা শিখাভি পাভরন।
িারা তবভে প্রায় শিকরা ১০ োগ মানুষ নানা ধরভনর প্রতিবন্ধীিায় ভুভগ থাভকন। বাংলাভিভশ প্রতিবন্ধী ব্যতিভির িম্পভকি
পূণ িাে শকান পতরিংখ্যান শনই। িভব, ২০০৫ িাভল পতরচাতলি জািীয় প্রতিবন্ধী শফারাম ও হযাতন্ডকযাপ ইন্টারন্যাশনাল-এর এক
িমীক্ষায় শিখা যায়, বাংলাভিভশর প্রায় ৮৪ লাখ মানুভষর শকান না শকান প্রতিবন্ধীিা রভয়ভে।
প্রতিবন্ধী ব্যতিভির উপযুি তশক্ষায় তশতক্ষি করভি পারভল িাঁরা তনভজরাই স্বয়ং-িম্পূণ ি মানুষ তহভিভব জীবন-জীতবকা
তনব িাহ করভি পাভরন। আমাভির িামভন এ রকম মানুভষর বহু দৃষ্টান্ত রভয়ভে। তবেতবখ্যাি অভনক ববজ্ঞাতনক, িমাজ িংষ্কারক
জন্মগিোভব বা জীবভনর শকান না শকান পয িাভয় প্রতিবন্ধী তেভলন।
ববজ্ঞাতনক আলবার্ ি আইনস্টাইন, আভলকজান্ডার গ্রাহাম শবল, শহভলন শকলার, মাতকিন শপ্রতিভেন্ট রুজভেল্ট, কতব জন
তমল্টন, গায়ক তবভর্াভফন প্রতিবন্ধীভিরই িলভুি তেভলন। উপযুি তশক্ষা, প্রতশক্ষণ এবং গাইভেন্স শপভল প্রতিবন্ধীরা শয শকান কাভজ
িাফল্য শিখাভি পাভরন।
আমাভির শিভশর প্রতিবন্ধী ক্রীড়াতবিগণও তবে িরবাভর কৃতিভের স্বাক্ষর শরভখভেন। ১৯৯৯ িাভল আমার ব্যতিগি
উভযাভগ যুিরাভষ্ট্র অনুতষ্ঠি শেশাল অতলতম্পভক িাঁরা ২১ টি স্বণ ি, ১০ টি রূপা ও ৭ টি শরাঞ্জ পিক অজিন কভর। শিই ধারাবাতহকিা
িাঁরা অক্ষুণ্ণ শরভখভেন।
প্রতিবন্ধী োই ও শবাভনরা,
প্রতিবতন্ধিা মানব জীবভনর ববতচত্ররই একটি অংশ। প্রতিবতন্ধিা শকান তচতকৎিাতবযা ও কল্যাভণর তবষয় নয়। জাতিিংঘ
প্রতিবন্ধী ব্যতিবভগরি অতধকার িনি অনুভমাতিি হবার মাধ্যভম আজ িা িব িজন স্বীকৃি মানবাতধকাভরর তবষভয় পতরণি হভয়ভে।
প্রতিবন্ধী ব্যতিবভগরি অতধকাভরর এই স্বীকৃতি আপনাভির ক্ষমিায়ন ও উন্নয়ভনর পথভক বাধামুি করভব।

বাংলাভিশ আওয়ামী লীগ িরকার িতরদ্র ও প্রাতন্তক জনভগাষ্টীর কল্যাভণ কাজ কভর থাভক। আমাভির তনব িাচনী ইশভিহাভর
আমরা েষ্টোভব প্রতিবন্ধী ব্যতিবভগরি তশক্ষা, স্বািয, কমিিংিান প্রভৃতি শক্ষভত্র সুভযাগ সৃতষ্টর কথা উভল্লখ কভরতে। আমরা প্রতিবন্ধী
কল্যাণ আইনভক যুভগাপভযাগী করার কথা বভলতে। আজ আবারও আপনাভির িামভন বলভি চাই, প্রতিবন্ধী ব্যতিবভগরি অতধকার
রক্ষায় আইন প্রণীি হভব এবং এই আইন প্রণয়ন প্রতক্রয়ায় আপনাভির মিামি ও অংশগ্রহণ তনতিি করা হভব।
আপনারা জাভনন, চলতি বাভজভর্ আমরা প্রতিবন্ধী ব্যতিভির উন্নয়ভন আভগর শচভয় শবশী বরাদ্দ তিভয়তে। প্রতিবন্ধী
ব্যতিভির স্বািযভিবা ও িহায়ক উপকরণ িরবরাহ করার জন্য ওয়ান স্টপ িাতেিি প্রতিষ্ঠার উভযাগ গ্রহণ করা হভয়ভে। চলতি
বাভজভর্ প্রতিবন্ধী শিবা িহায়ক শকন্দ্র শীষ িক একটি নতুন কমিসূতচর জন্য ৫ শকাটি ৪১ লাখ র্াকা বরাদ্দ রাখা হভয়ভে।
এোড়াও আগামী অথ িবেভর পল্লী কমিিহায়ক ফাউভন্ডশন ২০০ শকাটি র্াকা ক্ষুদ্রঋণ তহভিভব তবিরণ করভব।
এ বের প্রতিবন্ধী তশক্ষাথীভির বৃতির পতরমাণ বাতড়ভয় প্রাথতমক পয িাভয় ৫০০ র্াকা, মাধ্যতমক-উচ্চ মাধ্যতমক পয িাভয়
১,০০০ র্াকা ও উচ্চ তশক্ষার শক্ষভত্র ১,৫০০ র্াকা করা হভচ্ছ। একীভূি তশক্ষা তনতিি করভি তশক্ষক প্রতশক্ষণ, প্রতিবতন্ধিা িহায়ক
তশক্ষা উপকরণ ও প্রতিটি স্কুভল প্রতিবতন্ধিা তবষয়ক পারিশী ১ জন কভর তশক্ষক তনভয়াভগর জন্য বাভজভর্ বরাদ্দ থাকভব।
িমভবি সুতধমন্ডলী,
আতম মভন কতর শুধু িাহায্য তিভয় এই তবপুল িংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুভষর োভযান্নয়ন িম্ভব নয়। এজন্য িাঁভিরভক স্বাবলম্বী
কভর তুলভি হভব। িাঁভিরভক মানব িম্পভি পতরণি করভি হভব। আমরা এ তবষয়টির উপর িবভচভয় শবতশ গুরুে তিতচ্ছ। তশক্ষা,
তচতকৎিা, িামাতজক তনরাপিা, জীতবকা ও কমিিংিাভনর সুভযাগ শথভক িাঁরা যাভি বতিি না হন, উন্নয়ন প্রতক্রয়া শথভক বাি না
পভড় পভড়ন, শি ব্যাপাভর আমরা দৃতষ্ট তিতচ্ছ।
সুতধবৃন্দ,
আপনারা জাভনন ইভিামভধ্যই আমরা তশক্ষা নীতি প্রণয়ভনর উভযাগ তনভয়তে। প্রস্তাতবি তশক্ষানীতিভি প্রতিবন্ধী তশশুভির
তশক্ষাভক িমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় শথভক তশক্ষা মন্ত্রণালভয়র আওিায় আনার প্রস্তাব করা হভয়ভে। প্রতিবন্ধী তশশুর তশক্ষা তনতিি
করার ব্যাপাভর প্রতিবন্ধী তশক্ষাথীভির তশক্ষািান পদ্ধতি িম্পভকি তশক্ষক প্রতশক্ষণ, তশক্ষা উপকরভণর শরইল মুদ্রণ, প্রতিবতন্ধিা
তবভবচনায় তবভশষ তশক্ষা প্রভৃতি তবষভয় সুেষ্ট প্রস্তাব করা হভয়ভে।
খিড়া নীতিমালা িম্পভকি মিামি ও প্রতিতক্রয়া তুভল ধরভেন শিভশর তবতশষ্টজভনরা। িকভলর জন্য তশক্ষা তনতিি করভি
হভল ব্যাপক িংখ্যক প্রতিবন্ধী তশশুর তশক্ষা তনতিি করভি আমাভির ঐকযবদ্ধ প্রভচষ্টা তনভি হভব।
িথ্য-প্রযুতিভি শগার্া তবে অভনক দূর এতগভয় শগভে। আমরাও এর সুভযাগ কাভজ লাগাভি চাই। দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যতিরা
তবভশষ ধরভনর িফর্ওয়যার শযমন JAWS, DAISY, বাংলা শরইল ইিযাতি ব্যবহার কভর িাঁভির প্রতিবন্ধকিাভক জয়
করভেন।
আমরা ইশারা োষাভক স্বীকৃতি তিভয়তে, এর মাধ্যভম বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীভির ইশারা োষা ব্যবহাভরর পথ তবস্তৃি হভয়ভে।
তশক্ষা উপকরণিমূহ প্রতিবন্ধী িহায়ক করা, শশ্রণীকভক্ষর পতরভবশ উন্নি করা, প্রতিবতন্ধিা তবভবচনায় তশক্ষা উপকরণ
বিতর করািহ প্রতশতক্ষি তশক্ষক তনভয়াগ করা হভব।
প্রতিবন্ধী োই-শবাভনরা,
িতরদ্র জনভগাষ্ঠীর স্বািযভিবার অংশ তহভিভব প্রসূতি মাভয়ভির স্বািয সুরক্ষায় আমরা মাতৃেকালীন োিার ব্যবিা কভরতে।
প্রতিটি ইউতনয়ভন ২জন প্রতিবন্ধী মা যাভি এ োিা শপভি পাভর শি ব্যাপাভর ব্যবিা শনওয়া হভচ্ছ। প্রতিটি থানা স্বািয কমভেভস
প্রতিবন্ধী ব্যতিরা যাভি অগ্রাতধকারতেতিভি এবং তবনামূভল্য ঔষধ ও স্বািযভিবা শপভি পাভরন, শি ব্যবিা শনওয়া হভব।
চাকুতর শক্ষভত্র প্রতিবন্ধী ব্যতিভির জন্য শকার্া িংরক্ষভণর তবষয়টি িরকাভরর িতক্রয় তবভবচনাধীন রভয়ভে। ইভিামভধ্য
চতুথ ি শশ্রণীর পভি শকার্া তনধ িারণ করা হভয়ভে। দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যতিভির তরভিাি ি স্কুভল তশক্ষক তহভিভব তনভয়াভগর ব্যবিা শনওয়া
হভয়ভে। প্রাথতমক স্কুভলর তশক্ষক তনভয়াভগও িাঁভির জন্য শকার্া িংরক্ষভণর ব্যবিা গ্রহণ করা হভব। তিতেল িাতেিিিহ চাকুতরর
িকলস্তভর প্রতিবন্ধী ব্যতিভির জন্য শকার্া িংরক্ষভণর তবষয়টি প্রতক্রয়াধীন রভয়ভে।
প্রতিটি ইউতনয়ভন িথ্য-প্রযুতিতেতিক শর্তলভিন্টার গভড় শিালা হভব শযখাভন ১ জন কভর প্রতিবন্ধী ব্যতির কমিিংিান
করা হভব।

প্রতিবন্ধী োই ও শবাভনরা,
আপনারা দূর-দূরান্ত শথভক কষ্ট কভর এখাভন এভিভেন। আতম জাতন আপনাভির যািায়াি ও চলাচল কির্া কষ্টিাধ্য।
আমাভির বাি, শেন, িড়ক ও েবনিমূহ আপনাভির চলাচভলর উপভযাগী নয়। প্রতিবন্ধী ব্যতিরা যাভি স্বাধীনোভব বাি-শেভন উঠানামা করভি পাভর শি জন্য েতবষ্যভি আমিানীকৃি বাি-শেনগুভলা যাভি প্রতিবন্ধী ব্যতিভির উঠা-নামার উপভযাগী হয় শি ব্যাপাভর
ব্যবিা শনওয়া হভব।
িরকাতর েবনগুভলাভি শযখাভন িম্ভব তলফর্ এর ব্যবিা করা হভব। এোড়া থানা তনব িাহী কমিকিিা , শজলা প্রশািক ও
িানীয় িরকার প্রতিতনতধভির িপ্তরিমূহ নীচিলায় িানান্তর কভর প্রতিবন্ধী ব্যতিভির শযাগাভযাভগর শক্ষত্র প্রিাতরি করা হভব।
প্রতিবন্ধী ব্যতিভির শখলাধুলার তবকাভশ উপযুি প্রতশক্ষণ তনতিি করা হভব। অতলতম্পক প্রতিভযাতগিািহ তক্রভকর্, ফুর্বল
প্রভৃতি শক্ষভত্র প্রতিবন্ধী শখভলায়াড় বিতরভি তবভশষ উভযাগ শনওয়া হভব। শজলা ক্রীড়া িতমতি আভয়াতজি িকল ক্রীড়া কমিকাভন্ড
প্রতিবন্ধী ক্রীড়াতবিভির অন্তভূিতি ও িাঁভির উন্নয়ভন ব্যবিা গ্রহণ করা হভব।
প্রতিবন্ধী োইভবাভনরা,
আপনারা তনভজভিরভক অিহায় োবভবন না। আপনাভিরভক িকল বাধা অতিক্রম কভর এতগভয় শযভি হভব। আতম এবং
আমার িরকার আপনাভির পাভশ রভয়তে।
িভব িরকাভরর িম্পি িীতমি। িরকাভরর একার পভক্ষ িকভলর জন্য সুভযাগ সৃতষ্ট করা িম্ভব নয়। এ শক্ষভত্র শবিরকাতর
ব্যতি, প্রতিষ্ঠান ও িংগঠনিমূহ গুরুেপূণ ি ভূতমকা পালন করভি পাভর। কাভজই িমাভজর িকলভক প্রতিবন্ধীভির পুনব িািন ও উন্নয়ন
কাভজ এতগভয় আিার আহবান জানাই।
িবভশভষ বলভি চাই, এই কনভেনশন প্রতিবন্ধী ব্যতিভির অতধকার প্রতিষ্ঠার শক্ষভত্র িমস্যাগুভলা তচতিি করভব,
বাস্তবিম্মি পতরকল্পনা গ্রহণ কভর নীতি তনধ িারক ও আইন প্রভণিাভির কাভে শপ ৌঁভে শিভব - যাভি প্রতিবন্ধী ব্যতিভির অনুকূভল নীতি
প্রণীি হয়।
আতম আভয়াজকভির ধন্যবাি জাতনভয় আমার বিব্য শশষ করতে।
শখািা হাভফজ
জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু
বাংলাভিশ তচরজীবী শহাক।
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