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আজ বিশ্ব অটিজম সচচতনতা বিিস। জাবতসংচের ১৮ বিচসম্বর ২০০৭ এর শোষণা অনুযায়ী ২০০৮ সাল শর্চক বিশ্বব্যাপী
২ এবপ্রল বিিসটি পাবলত হচে। প্রবতিন্ধীচির কল্যাচণ িাংলাচিশ ১৯৯৯ সাল শর্চকই জাতীয় প্রবতিন্ধী বিিস পালন কচর আসচে।
এই দুটি বিিস পালন উপলচযে আচয়াবজত অনুষ্ঠাচন উপবিত সকলচক আমার শুচভো।
আবম ধন্যিাি জানাই দূর-দূরান্ত শর্চক আসা আমার প্রবতিন্ধী ভাই-শিানচিরচক।
এই বিচন আবম শিশ-বিচিচশর সকল প্রবতিন্ধী মানুষচক আন্তবরক অবভনন্দন জানাবে। প্রবতিন্ধীচির পবরিার, তাচির
পবরচয থাকারী ব্যবি ও প্রবতষ্ঠান এিং প্রবতিন্ধীচির কল্যাচণ বনচিবিত সংগঠনগুচলাচক ধন্যিাি জানাবে।
দু'বিন আগ পয থন্ত আমরা স্বাধীনতার মাস উিযাপন কচরবে। আমাচির মুবিযুচের ইবতহাচস এবপ্রল মাস অতেন্ত
তাৎপয থপূণ থ। এ মাচসই মুবজিনগর সরকার প্রবতবষ্ঠত হয়। আবম পরম শ্রোর সাচর্ স্মরণ করবে সি থকাচলর সি থচশ্রষ্ঠ িাঙ্গাবল,
জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুর রহমানচক। স্মরণ করবে জাতীয় চার শনতাচক। গভীর শ্রো জানাবে ৩০ লাখ শহীি ২ লাখ
বনয থাবতত মা-শিানচক যাচির সচি থাচ্চ আত্মতোচগ অবজথত হচয়চে আমাচির মহান স্বাধীনতা।
যাচির উচেচে আজচকর এই আচয়াজন তারা দূচরর শকউ নয়। তারা আমাচির ভাই। আমাচির শিান। আমাচির সন্তান।
আমাচিরই আপনজন। তারা আমাচির পবরিাচরর অংশ, সমাচজর অংশ। আমাচির অর্ থনীবতর অংশ।
আমাচির স্বাধীনতার শোষণাপচত্র িাংলাচিচশর সকল জনগচণর জন্য সমতা, মানি ময থািা, সামাবজক সুবিচার বনবিত
করার অঙ্গীকার ব্যি করা হয়। আমাচির সংবিধাচনও শকাচনা নাগবরচকর প্রবত চিষচের িান শনই।
জাবতর বপতা যুেবিধ্বস্ত িাংলাচিশচক গচে শতালার প্রর্ম পয থাচয়ই প্রবতিন্ধীচির কর্া ভাচিন। বতবন প্রবতিন্ধীচির সমঅবধকাচর বিশ্বাস করচতন। তাই সংবিধাচনর ২৮(৩) অনুচেচি আচে, ‘‘শকাচনা বশযা প্রবতষ্ঠাচন ভবতথর বিষচয় শকাচনা নাগবরকচক
শকাচনারূপ অযমতা, িাধ্যিাধকতা, িাধা িা শচতথর অধীন করা যাইচি না।''

জাবতর বপতা ১৯৭২ সাচল প্রখ্যাত বশযাবিি ি. কুিরাত-ই-খুিার শনতৃচে বশযা কবমশন গঠন কচরন। শসখাচন
প্রবতিন্ধীচিরচকও সমবিত বশযা ব্যিিায় আনা হয়।
জাবতর বপতা ১৯৭৪ সাচল সমাজকল্যাণ পবরিপ্তরচক একটি বিভাচগ উন্নীত কচরন। তাঁর একান্ত ইোয় শিচশর ৪৭টি
বিদ্যালচয় দৃবি প্রবতিন্ধী বশযার্ীচির সমবিত বশযা গ্রহচণর সুচযাগ সৃবি হয়। প্রবতিন্ধীচির মানবসক ও শারীবরক সামর্থ্থ, তাচির
আগ্রচহর সচঙ্গ সঙ্গবত শরচখ প্রার্বমক বশযার পাঠ্যক্রম প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সাচলর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার বিপয শবির োতকরা
জাবতর বপতাচক সপবরিাচর হতো কচর। শিশ অমাবনশার অন্ধকাচর বনমবিত হয়। মুবিযুচের শচতনা, আর্ থ-সামাবজক অগ্রগবত
সিই শলাপ পায়। সাচর্ সাচর্ বিবমত হচয় যায় প্রবতিন্ধীচির কল্যাণও।
প্রবতিন্ধী ভাই ও শিাচনরা,
আমরা ১৯৯৬ সাচল সরকাচর এচসই জাবতর বপতার অনুসৃত পর্ অনুসরণ কবর। প্রবতিন্ধী জনগচণর কল্যাচণ কাজ কবর।
অন্যচির সাচর্ সমতার বভবিচত প্রবতিন্ধী ব্যবিচির অংশগ্রহণ বনবিত কবর। সুষম উন্নয়চনর নীবত িাস্তিায়ন কবর।
আমরা ১৯৯৯ সাচল জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন ফাউচন্ডশন গঠন কবর। এখাচন প্রবতিন্ধীচির স্বািে, বশযা, বচবকৎসা
পবরচয থাসহ বিবভন্ন কমথসূবচ িাস্তিায়ন করা হয়। এিার সরকার গঠন করার পর আমরা প্রবতষ্ঠানটিচক আিার সবক্রয় কচরবে। আবম
বনচজ এই ফাউচন্ডশচনর প্রধান পৃষ্ঠচপাষক।
আপনাচিরচক আবম জানাচত চাই, আমার কন্যা সায়মা ওয়াচজি পুতুল একজন বশশুমচনাবিচশষজ্ঞ। প্রবতিন্ধী বশশুচির
কল্যাচণ কাজ করচে। আমরা প্রবতিন্ধী জনগণচক মূল উন্নয়ন ধারায় সম্পৃি করচত চাই।
আমরা একটি বিজ্ঞানসম্মত, যুচগাপচযাগী, সমবিত বশযানীবত প্রণয়ন কচরবে। নীবতচত সি ধরচনর প্রবতিন্ধীর জন্য
বিদ্যালচয় প্রবতিন্ধী-িান্ধি সুচযাগ-সুবিধা বনবিত করার কর্া িলা হচয়চে। প্রবতিন্ধীচির প্রচয়াজনচক অগ্রাবধকার বভবিচত বিচিচনা
করা হচি। প্রচতেক বপটিআইচত বিবভন্ন ধরচনর প্রবতিন্ধী বশযার্ীর জন্য বশযািান পেবতর উপর কমপচয একজন প্রবশযকচক
প্রবশযণ শিওয়া হচি।
প্রবতিন্ধী অচনচকই যচর্ি প্রবতভািান হন। সৃবিশীল হন। সুরশ্রষ্ঠা বিচর্াচভন, শমাজা, বরচাি থ স্ট্রস তা প্রমাণ কচর শগচেন।
তারা বিখ্যাত শলখকও হন। সাবহচতে শনাচিল পুরস্কার প্রাপ্ত আইবরশ সাবহবতেক উইবলয়াম িাটলার ইটস, িোবনস কবি হোনস
এন্ডারচসন তার প্রমাণ। প্রবতিন্ধীরা বিজ্ঞানীও। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, কোচভনবিস, িারউইন, বনউটনও জীিচনর একটা
সময় অটিজচমর মধ্য বিচয় কাটিচয়চেন। বিচটচনর নাগবরক পিার্ থ বিজ্ঞানী বস্টচফন হবকংস আজীিন প্রবতিন্ধী। বতবন এখচনা
কোমবিচজর অধ্যাপক।
তাই আপনাচির হতাশ হওয়ার শকাচনা কারণ শনই। বনচজচক গুটিচয় রাখারও িরকার শনই। আপনাচির প্রবতভা আচে।
আপনারাও তার স্বাযর রাখচত পাচরন এিং রাখচেনও।
প্রবতিন্ধীচির জন্য চীচন অনুবষ্ঠত শেশাল অবলবম্পক ওয়ার্ল্থ শগইমস এ িাংলাচিচশর প্রবতিন্ধী িল বক্রচকট বিশ্ব
চোবম্পয়ন হচয়চে। শুধু তা-ই নয়, ফুটিল, সাঁতার, শটবিল শটবনস, বুবচ ও এোর্চলটিকস এ ২২টি স্বণ থপিক লাভ কচরচে। আগামী
জুন-জুলাইচয় গ্রীচসর এচর্চে এই বিচশষ অবলবম্পক আিার অনুবষ্ঠত হচি। আবম আশা কবর, িাংলাচিশ িল শসখাচনও কৃবতচের
স্বাযর রাখচত পারচিন।
বিন িিচলর সনচি প্রবতিন্ধীচির জন্য অঙ্গীকারগুচলা িাস্তিায়ন করবে। আমরা প্রবতিন্ধীচির কল্যাচণ একটি আইন
প্রণয়চণর উচদ্যাগ বনচয়বে। প্রবতিন্ধীচির প্রবশযণ ও পুনি থাসচনর ব্যিিা করবে। তাচির বশযা, কমথসংিান, চলাচফরা, শযাগাচযাগ
সহজ করার ব্যিিা বনবে।
সুবধমন্ডলী,
অটিবস্টক ও বুবে প্রবতিন্ধী বশশুচির জন্য শিচশর সকল শজলায় একটি কচর বিদ্যালয় িাপচনর কাজ চলচে। ২০১৪ সাচলর
মচধ্য আমরা শিশ শর্চক বনরযরতা দূর করার লচযে বনধ থারণ কচরবে। প্রবতিন্ধী বশশুচির িাি বিচয় এ লযে হিার নয়। তাই
আমরা প্রবতটি প্রবতিন্ধী বশশুর পাঠিান বনবিত করার লচযে কাজ করবে।
মাধ্যবমক পয থন্ত সকল বশযার্ীচক বিনামূচল্য পাঠ্যিই বিতরণ করা হচয়চে। ওচয়িসাইচট সি িই শিওয়া হচয়চে।

আমরা োত্র-োত্রীচির উপ-বৃবির সংখ্যা ১৭ লাখ শর্চক িাবেচয় ৩০ লাখ কচরবে। আমরা কাবরগবর ও প্রযুবিগত বশযাচক
অগ্রাবধকার বিবে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এিং স্কুল-কচলজ প্রবতষ্ঠা করবে।
বচবকৎসা ব্যিিা জনগচণর শিারচগাোয় শপাঁচে বিচত আমরা িেপবরকর। এ লচযে প্রায় ১১ হাজার কবমউবনটি বিবনক
পুনরায় চালু কচরবে। সকল বসবভল সাজথনচক গাবে এিং শজলা-উপচজলা হাসপাতাচল এোম্বুচলে বিতরণ কচরবে। এখন শমািাইল
শফাচনর মাধ্যচম স্বািে শসিা প্রিান করা হচে।
আমরা শিচশর প্রবতটি যুিকচক উৎপািনমুখী কাচজ বনচয়াবজত করচত চাই। তাচির কমথসংিাচনর সুচযাগ সৃবি করচত
চাই। এ জন্য ন্যাশনাল সাবভথস চালু করা হচয়চে।
আমরা কৃবষ, বশল্প, বিদুেৎ, শযাগাচযাগ, ক্রীো, বিজ্ঞান-প্রযুবি সহ সকল খাচত ব্যাপক উন্নয়ন কমথকান্ড িাস্তিায়ন করবে।
এ পয থন্ত ২ লাখ ২১ হাজার শিকাচরর কমথসংিান হচয়চে। নতুন কচর ১৪০৩ শমগাওয়াট বিদুেৎ উৎপািন কচরবে। আচরা ৩৪টি নতুন
বিদুেৎ শকন্দ্র বনমথাচণর কাজ চলচে। চট্টগ্রাচম কন থফুবল শসতু, িবরশাচল শহীি শসরবনয়ািাত শসতু, ঢাকায় শহীি বুবেজীিী শসতু এিং
সুলতানা কামাল শসতু বনমথাণ করা হচয়চে। যানজট বনরসচন ঢাকায় একাবধক ফ্লাইওভার ও এবলচভচটি এক্সচপ্রসওচয় বনমথাচণর
কাজ শুরু হচয়চে। আমরা অতেন্ত সাফচল্যর সাচর্ বক্রচকট বিশ্বকাপ আচয়াজন কচরবে। আমাচির উচবাধনী অনুষ্ঠান বিচশ্ব অনন্য
প্রশংসা কুবেচয়চে। যুোপরাধীচির বিচাচরর প্রবক্রয়াও দ্রম্নত এগুচে।
সুবধমন্ডলী,
চলবত আিমশুমারীচত প্রবতিন্ধী ব্যবিচির গণনার ব্যিিা শনয়া হচয়চে। প্রবতিন্ধীচির জন্য একটি পৃর্ক জবরপ পবরচালনা
করা হচি। সঠিক পবরসংখ্যান র্াকচল তাচিরচক সামাবজক বনরাপিা শিিনীর আওতায় আনা সহজ হচি।
আমরা বিবজটাল িাংলাচিশ গোর লচযে কাজ কচর যাবে। এটি প্রবতিন্ধীচির জন্য নি দুয়ার উচমাচন করচি। তর্থ্
প্রযুবির কল্যাচণ প্রবতিন্ধীরা এমন সি বশযা ও কমথচযচত্র অংশ বনচত পারচেন, শযখাচন আচগ তাচির শকান সুচযাগই বেল না।
তর্থ্ প্রযুবি তাঁচিরচক এখন স্বাধীনভাচি শেঁচচ র্াকার সুচযাগ সৃবি কচর বিচে।
আমরা প্রবতিন্ধীচির জন্য ঢাকা শহচর একটি মাবিপারপাস কমচেক্স বনমথাণ করচত যাবে। এখাচন একটি ওয়ান-স্টপ
শসন্টার র্াকচি। সি ধরচনর প্রবতিন্ধী বশশুর বিচশষ বশযা কায থক্রম, পবরচয থা ও স্বািে শসিার সুচযাগ র্াকচি। এখাচন বরসাচ থ
শসন্টার, শর্রাবপ শসন্টার, কমথসংিান প্রবশযণ শকন্দ্র, কবম্পউটার ল্যাি, প্রবতিন্ধীচির জন্য গচিষণা সহ যািতীয় সুচযাগ-সুবিধা
র্াকচি। এটি হচি প্রবতিন্ধীচির জন্য শসন্টার অি এবক্সচলে।
িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজি শমবিকোল বিশ্ববিদ্যালচয় শসন্টার ফর বনউচরা শিভলাপচমন্ট এন্ড অটিজম ইন বচলচেন চালু করা
হচয়চে।
আমাচির সরকার প্রবতিন্ধীচির চাকুরীচত বনচয়াগ কচর তাচির শমৌবলক অবধকার প্রবতবষ্ঠত কচরচে। প্রার্বমক বিদ্যালচয়
সহকারী বশযক, স্বািে সহকারী এিং খাদ্য অবধিপ্তচর বিবভন্ন পচি প্রবতিন্ধীচির বনচয়াগ শিওয়া হচয়চে। আমরা প্রবতিন্ধীচির জন্য
আরও কমথচযত্র বচবিত করার কাজ করবে।
প্রবতিন্ধীচির চাবহিা একটু বভন্ন। প্রবতিন্ধীচির এ চাবহিাচক অচনক চাকুবরিাতা অযমতা বহচসচি শিচখন। এটা
দুুঃখজনক। অর্চ কাচজর প্রবত প্রবতিন্ধীচির একাগ্রতা র্াচক অচনক শিবশ। আবম কচপথাচরট শসক্টর ও শিসরকাবর উচদ্যািাচির
আহিান জানাি আপনারা আপনাচির প্রবতষ্ঠাচন প্রবতিন্ধীচির জন্য কমথচযত্র চতবর করুন। তাচির শসখাচন বনচয়াগ বিন। শিখচিন,
অন্যচির শচচয় তারা আরও শিবশ শপ্রািাবক্টভ হচি।
সুবধমন্ডলী,
জাবতর বপতা একটি সুখী-সমৃে শসানার িাংলা গেচত শচচয়বেচলন। বতবন মানুচষর অবধকার আিাচয়র জন্য সংগ্রাম
কচরচেন। বতবন বেচলন বনপীবেত িবিত মানুচষর কণ্ঠস্বর। আমরা িঙ্গিন্ধুর স্বচের শসই শসানার িাংলা গেচত চাই। আমরা ২০২১
সাচল স্বাধীনতার সুিণ থজয়ন্তী পালন করি। তখন এমন একটি শিশ গেচত চাই শযখাচন সি থস্তচরর জনগণ সম-অবধকার বনচয় িাস
করচি। বিচশ্বর বুচক আত্মময থািাশীল জাবত বহচসচি মার্া উঁচু কচর িাঁোচি। িাংলাচিশ হচি ক্ষুধা ও িাবরদ্রেমুি একটি আধুবনক,
ধমথবনরচপয, গণতাবন্ত্রক শিশ। এ অিচল িাংলাচিশ হচি একটি পরম শাবন্তর শিশ। আসুন, আমরা মুবিযুচের শচতনায় ঐকেিে
হচয় শসই লচযে কাজ কবর।

সুবধবৃন্দ,
আমাচির পাচশ শয প্রবতিন্ধী ব্যবিটি আচে, আসুন, আমরা তার বিচক সহচযাবগতার হাত িাোই। তাচক আর পাঁচটি
সাধারণ মানুচষর মত গ্রহণ কবর। তাচির মচধ্য শয প্রবতভা আচে তা বিকবশত করচত সাহায্য কবর। শিখচিন, তারাও সমাজচক
এবগচয় বনচয় যাচে। জাতীয় উন্নয়চন ভূবমকা রাখচে। এ শিশ আমাচির সকচলর। আমরা সকচল বমচল সুখী হচত চাই।
সিাই ভাল র্াকুন। আবম শিচশর সকল প্রবতিন্ধী ভাই শিানচির সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা কচর আমার িিব্য শশষ করবে।
শখািা হাচফজ।
জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।
িাংলাচিশ বচরজীিী শহাক।
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