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বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম
সোবনত সভাপবত,
বপ্রয় সহকমীবৃন্দ,
প্রবতিন্ধী ভাই ও শিাচনরা এিং তাচির অবভভািকবৃন্দ,
এিং উপবিত সুবধমন্ডলী
আসসালামু আলাইকুম।
বিশ্ব অটিজম সচেতনতা বিিস ২০১৪ উদযাপন উপলচযে আচয়াবজত অনুষ্ঠাচন উপবিত সকলচক আন্তবরক শুচভচ্ছা
জানাই।
প্রবতটি মানুচষরই জন্মগতভাচি আত্মময জািা বনচয় শেঁচে থাকার অবধকার আচে। অটিবিকসহ সমাচজর প্রবতিন্ধী
ব্যবিরাও এ ময জািা শভাচগর সমান অবধকার রাচখ। প্রবতিবন্ধতা মানি চিবেচত্রর একটি অংে। প্রবতিন্ধী মানুষচির প্রবত অিজ্ঞা
করার সময় শেষ হচয়চে। তাচির অবধকার এিং ময জািা সমুন্নত রাখচত আমরা িদ্ধপবরকর।
জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজি একটি চিষম্যহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন শিচখবেচলন শযখাচন ধমজ, িণ জ, শগাত্র, শেণীশপো বনবি জচেচষ সিাই তাচির অবধকার শভাগ করচি। প্রবতিন্ধীরাও পাচি সমান সুচযাগ, সোন ও ময জািা বনচয় শেঁচে থাকার
অবধকার। চিষম্যহীন সমাজ ব্যিিা গড়চতই আমরা মুবিযুচদ্ধর মাধ্যচম স্বাধীনতা অজজন কচরবেলাম।
সুবধবৃন্দ,
জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাচনর শিৌবহত্রী সায়মা শহাচসন পুতুল একজন মচনাবিচেষজ্ঞ বহসাচি
আন্তজজাবতক পয জাচয় অটিজমসহ বনউচরা-শেচভলপচমন্ট বিষয়ক কায জক্রমচক সংগঠিত করচত কাজ কচর যাচচ্ছ। মূলত তারই
উচযাচগ িাংলাচিে সরকার প্রবতিন্ধী বেশুচির বিষচয় সরকারী ও শিসরকারী সমবিত উচযাগ গ্রহচণ জাবতসংচের ৬৭তম
অবধচিেচন একটি প্রস্তাি শিয়। এ প্রস্তাি সি জসেবতক্রচম ২০১২ সাচলর ১২ বেচসম্বর গৃহীত হয়।
পুতুচলর উৎসাহ ও পরামচেজ অটিবিক ও বনউচরা-শেচভলপচমন্টাল ব্যবিচির সম্পচকজ আবম বনচজও ধারণা পাই ও
কাজ করচত আগ্রহী হই। িতজমাচন শস Awareness to work অথ জাৎ শুধুমাত্র সচেতন হচয় িচস থাকাই যচথষ্ট নয়, এচির
জন্য কাজ করচত হচি - এই মূলমচন্ত্রর বভবিচত অটিজম বিষয়ক কায জক্রমচক সম্প্রসাবরত কচর েচলচে।
অটিবিক বেশুচির সঠিকভাচি পবরেয জা করচল তারাও তাচির প্রবতভার বিকাে েটাচত পাচর। এসি বেশুচির বিচেষ
োবহিা সমূহচক মাথায় শরচখ তাচির যত্ন শনয়া সম্ভি হচল এরা শিচের অমূল্য সম্পি হচি। এ বিষচয় আবম এিং আমার
সরকার বিচেষভাচি মচনাচযাগ বিচয়বে।
বপ্রয় সুধী,
উন্নয়চনর সুষম িন্টন এিং তা সকল মানুচষর শিারচগাড়ায় শপৌৌঁচে না শিওয়া শগচল প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভি নয়। তাই
অটিবিকসহ প্রবতিন্ধী ব্যবিচির মূলধারার িাইচর শরচখ সুষম উন্নয়ন হচিনা। আমাচির ২০০৮ সাচলর বনি জােনী ইেচতহার

অনুযায়ী আমরা প্রবতিন্ধী ব্যবির অবধকার ও সুরযা আইন, ২০১৩ এিং ‘‘বনউচরা-শেচভলপচমন্টাল প্রবতিন্ধী সুরযা আইন,
২০১৩’’ নাচম দুটি আইন পাে কচরবে। এিাচর সরকার গঠচনর পর দুই আইচনর জন্য প্রচয়াজনীয় বিবধ প্রণয়চন উচযাগ গ্রহণ
কচরবে।
উপবিত সুধী,
প্রবতিন্ধী ব্যবিচির উন্নয়চনর মুল শরাতধারার সাচথ সম্পৃি করার জন্য আমরা ১৯৯৯ সচন জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন
ফাউচন্ডেন গঠন কবর। এ ফাউচন্ডেন প্রবতিন্ধী ব্যবিচির উন্নয়চনর জন্য কাজ কচর যাচচ্ছ। শিচের প্রবতিন্ধী ও অটিবিক
ব্যবিচির ওয়ান িপ সাবভজস প্রিাচনর জন্য শিচের ৬৪টি শজলয় ৭৩টি প্রবতিন্ধী শসিা ও সাহায্য শকন্দ্র োলু হচয়চে। এ সি
শকচন্দ্রর সাচথ একটি কচর অটিজম কন জার োলু করা হচয়চে। এ কায জক্রম আমরা উপচজলা পয জন্ত সম্প্রসারণ করচিা। অতেন্ত
গচি জর বিষয় হচলা আমাচির এই কমজসূবে িতজমাচন শিচের িাইচরও অচনচক অনুসরণ করচেন।
প্রবতিন্ধী ফাউচন্ডেন কোম্পাচস একটি কচর প্রবতিন্ধী কমজজীিী পুরুষ ও মবহলা শহাচিল, অটিজম বরচসাস জ শসন্টার ও
অটিবিক স্কুল োলু করা হচয়চে। ফাউচন্ডেন শথচক ইোরা ভাষার উপর প্রবেযণ শিয়া হচচ্ছ। এোড়া আমরা অটিবিক বেশুর
মাচয়চির জন্য প্রাতেবহক লালন-পালনসহ বিবভন্ন প্রবেযচণর ব্যিিা করবে।
ফাউচন্ডেন কোম্পাচস প্রাথবমক ও মাধ্যবমক পয জাচয়র েিণ, বুবদ্ধ, দৃবষ্ট প্রবতিন্ধী বিযালয় োলু করা হচয়চে। দৃবষ্ট
প্রবতিন্ধী বিযালয়চক মাধ্যবমক পয জাচয় উন্নীত করা হচয়চে। বিযালচয়র এসি োত্র/োত্রীচির জন্য আিাবসক সুবিধা রচয়চে।
সারা শিচের ৫৫টি বুবদ্ধ প্রবতিন্ধী বিযালচয়র মাধ্যচম বুবদ্ধ প্রবতিন্ধী োত্র/োত্রীচির বেযা ও প্রবেযচণর ব্যিিা রচয়চে।
ঢাকার বমরপুচর একটি মাবিপারপাস প্রবতিন্ধী কমচেক্স বনমজাণ কাজ শুরু হচয়চে। এ কমচেচক্স বিবভন্ন শেণীর
প্রবতিন্ধী ব্যবিচির বেযা, বেবকৎসাসহ ২৭৫ জন প্রবতিন্ধী ও অটিবিক ব্যবির জন্য শেিার শহাচমর ব্যিিা থাকচি।
একজন মানুচষর োরীবরক ও মানবসক বিকাচের অন্যতম মাধ্যম হচলা শখলাধুলা ও সাংস্কৃবতক েো।জ প্রবতিন্ধী
ব্যবিরাও এর িাইচর নয়। প্রবতিন্ধী ক্রীড়াবিিরা িাংলাচিচের জন্য দুলজভ সোন িচয় এচনচে। প্রবত িেচর শেোল
অবলবম্পকস্-এ তারা পিক অজজন করচে। গত িেরও তারা প্রায় েতাবধক পিক অজজন কচরচে। ক্রীড়া শযচত্র তাচির িযতা
বৃবদ্ধর জন্য ঢাকার সাভাচর একটি িহুমূখী ক্রীড়া কমচেক্স বনমজাচণর জন্য জবম িরাদ্দ করা হচয়চে। এখাচন প্রবতিন্ধী ও
অটিবষ্টক বেশুচির জন্য ক্রীড়া ও েরীর েোরজ সুবিধা থাকচি।
আগামীচত প্রবতিন্ধী বেশুচির জন্য জাতীয় পয জাচয় ক্রীড়া অনুষ্ঠাচনর আচয়াজন করা হচি। আবম অবভভািকচির প্রবত
অনুচরাধ জানাচিা, আপনারা এই বেশুচির েচর আিদ্ধ কচর রাখচিন না। তাচির িাইচর বনচয় আসুন। স্বাভাবিক বিকাচের
সুচযাগ বিন।
বপ্রয় সুবধবৃন্দ,
আমরা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজি শমবেচকল বিশ্ববিযালচয় ‘‘শসন্টার ফর বনউচরা-শেচভলপচমন্ট এন্ড অটিজম ইন বেলচেন
(বসনাক)’’ প্রবতষ্ঠা কচরবে। একই সচঙ্গ শিচের সকল শমবেচকল কচলজ হাসপাতাচল বেশু বিকাে শকন্দ্র োলু কচরবে। শিচের
প্রবতিন্ধী ও অটিবিক ব্যবিচির শসিার মান বৃবদ্ধর লচযে জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন ফাউচন্ডেনচক ‘প্রবতিন্ধী উন্নয়ন অবধিপ্তর’
এ রূপান্তচরর শোষণা প্রিান কচরবে।
বপ্রয় সুবধবৃন্দ,
সারা শিচে বিবভন্ন ধরচণর প্রবতিন্ধী ব্যবির শকান সঠিক পবরসংখ্যান বেল না। এজন্য গত অথ জ িের শথচক সরকার
সমাজচসিা অবধিপ্তচরর মাধ্যচম প্রবতিবন্ধতা সনািকরণ জবরপ প্রকল্প িাস্তিায়ন করচে। আবম আো করবে, এ িেচরর মচধ্য
অটিবিক ও বুবদ্ধ প্রবতিন্ধী ব্যবিসহ সকল প্রবতিন্ধী ব্যবির বনিন্ধন ও পবরেয়পত্র প্রিান সম্পন্ন হচি। তাচির উন্নয়চন বিবভন্ন
ধরচণর কায জক্রম পবরোলনা করা সম্ভি হচি।
বপ্রয় সুধী,
সরকার প্রবতিন্ধীচির অবধকার, উন্নয়ন ও প্রাবপ্ত বনবিত করচত িদ্ধপবরকর। তথ্য প্রযুবিচত প্রবতিন্ধী ব্যবিচির
প্রচিোবধকার বনবিত করচত ‘‘জাতীয় তথ্য ও শযাগাচযাগ প্রযুবি নীবতমালা-২০০৯’’ এ প্রবতিন্ধী ব্যবিচির বিষয়টি বনবিত
করা হচয়চে। প্রধানমন্ত্রীর কায জালয় হচত পবরোবলত “Access to Information” প্রকচল্পর আওতায় ই-তথ্যচকাষ এ একটি
উইচন্ডা শখালা হচচ্ছ। উপচজলা ইউবনয়ন তথ্য শকন্দ্র প্রবতিন্ধী ব্যবিচির শসিা বনবিত করচত কাজ শুরু কচরচে। প্রবতিন্ধী ও
অটিবিক ভাই-শিাচনরা এই কমজসূবের আওতায় ই-তথ্য শসিা পাচচ্ছ।

উপবিত সুবধমন্ডলী,
আবম জাবন, অটিবিক ও বুবদ্ধপ্রবতিন্ধী বেশুর িািা-মা সন্তাচনর ভবিষ্যৎ বনচয় বেবন্তত থাচকন। বিচেষ কচর তাচির
অিতজমাচন এই বেশুরা তাচির সম্পচির ব্যিিাপনা বকভাচি করচি তা বনচয় বেন্তা কচরন। এই অিিা শথচক পবরত্রাচণর জন্য
আমরা অটিবিক ও বনউচরা-শেচভলপচমন্টাল প্রবতিন্ধী সুরযা ট্রাি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যচম ট্রাি পবরোলনার জন্য উচযাগ
গ্রহণ কচরবে।
বিশ্ব অটিজম সচেতনতা বিিস উদযাপন উপলচয শিচের সকল অটিবিক ব্যবি, তাচির পবরিাচরর সিস্য এিং
অটিবিক ব্যবিচির শসিা ও উন্নয়চন বনচয়াবজত ব্যবি, সরকাবর-শিসরকাবর প্রবতষ্ঠান ও সংগঠনসমূহচক আিারও আন্তবরক
অবভনন্দন জানাবচ্ছ।
বিচেষভাচি অবভনন্দন জানাবচ্ছ অটিবিক বেশুর িািা-মাচির যারা েত প্রবতকূলতার মচধ্যও সন্তাচনর সম্ভািনা
বিকবেত করার জন্য শেষ্টা োবলচয় যাচচ্ছন।
প্রবতিন্ধী ব্যবির উন্নয়চন সরকাচরর পাোপাবে শিসরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূহচক এবগচয় আসার আহ্বান জানাবচ্ছ।
ইনোআল্লাহ্ আমাচির সবেবলত প্রচেষ্টায় অটিবিক বেশুচির জাতীয় জীিচনর মূলধারায় যুি করা সম্ভি হচি।
পবরচেচষ আজচকর এই আচয়াজচন যারা অিিান শরচখচেন এিং শযসকল অটিবিক ও প্রবতিন্ধী মানুষ এিং তাচির
আপনজন দূরদূরান্ত শথচক এচস এই অনুষ্ঠাচন শযাগিান কচরচেন, তাচির সিাইচক আবম আন্তবরক ধন্যিাি জানাবচ্ছ। বিচশ্বর
সকল অটিবিক ব্যবির জীিন ভচর উঠুক আনচন্দ- এ প্রতোো ব্যি কচর শেষ করবে।
আপনাচির সকলচক ধন্যিাি।
শখািা হাচফজ।
জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু
িাংলাচিে বেরজীিী শহাক।
...

