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ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম
অনুষ্ঠাচনর সভাপবত,
সহকমীবৃন্দ,
ববচেষ বববেষ্ট্যসম্পন্ন ভাই ও শবাচনরা এবং তাচির অবভভাবকবৃন্দ এবং
উপবিত সুবধমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
নবম ববশ্ব অটিজম সচেতনতা বিবস উপলচে আচয়াবজত অনুষ্ঠাচন উপবিত সবাইচক আন্তবরক শুচভচ্ছা জানাই। শিচের
সকল অটিজম বববেষ্ট্যসম্পন্ন ব্যবি, তাচির পবরবার, প্রবতবন্ধী ব্যবিচির শসবা ও উন্নয়চন বনচয়াবজত ব্যবি, সরকাবর-শবসরকাবর
প্রবতষ্ঠান ও সংগঠনসমূহচক আবম আন্তবরক অবভনন্দন জানাবচ্ছ।
প্রবতটি মানুচষরই জন্মগতভাচব শেঁচে থাকার অবধকার আচে। আর প্রবতববন্ধতা মানব বববেচেরই একটি অংে। অটিজম
বববেষ্ট্যসম্পন্ন বেশু ও ব্যবিগণ আমাচির পবরবার ও সমাচজরই অববচচ্ছদ্য অংে। তাচির বাি বিচয় আমাচির জাতীয় উন্নয়ন
সম্ভব নয়।
সব জকাচলরর সব জচেষ্ঠ বাঙাবল, জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাচনর অববসংবাবিত শনতৃচে আমরা অজজন কচরবে
মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতার শ াষণাপচে বাংলাচিচের প্রচতযক নাগবরচকর জন্য সমতা, মর্ জািা, সামাবজক সুববোর বনবিত করার
অঙ্গীকার বেল। আমাচির সংববধাচন শকান নাগবরচকর প্রবত ববষম্য প্রিেজচনর ববরুচে সুস্পস্ট অবিাচনর কথা বলা হচয়চে।
সুতরাং আমরা কাউচক প্রবতবন্ধী বা অটিজম বচল তাচক দূচর সবরচয় রাখচত পাবর না।
সুবধমন্ডলী,
কচয়ক বের আচগও বাংলাচিচে অটিজম সম্পচকজ মানুচষর শতমন শকান ধারণা বেল না। শলাবাল অটিজম পাববলক শহলথ
ইবনবসচয়টিভ ইন বাংলাচিে এর জাতীয় উপচিষ্ট্া কবমটির শেয়ারপারসন সায়মা শহাচসচনর প্রচেষ্ট্ায় শিে ও ববচিচে অটিজম এর
গুরুে ও সচেতনতা বৃবে শপচয়চে। তাঁর উচদ্যাচগ জাবতসংচ র সাধারণ পবরষচি ‘অটিজম আক্রান্ত বেশু ও তার পবরবাচরর জন্য
আথ জ-সামাবজক সহায়তা’ েীষ জক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অটিজম সচেতনতায় ববচেষ অবিান রাখার জন্য ববশ্ব স্বািয সংিা সায়মা
শহাচসনচক ‘এবিচলন্স ইন পাববলক শহলথ অযাওয়ার্ জ’ -এ ভূবষত কচরচে। সায়মার ঐকাবন্তক প্রচেষ্ট্ায় ২০১১ সাচল ঢাকায় একটি
আন্তজজাবতক শসবমনার অনুবষ্ঠত হয় শর্খাচন িবেণ এবেয়ার শনতৃবৃন্দ শর্াগ বিচয়বেচলন।
সুবধবৃন্দ,
অটিজম বববেষ্ট্যসম্পন্ন ব্যবিচির স্বাথ জ রোর জন্য আমরা ‘প্রবতবন্ধী ব্যবিচির অবধকার ও সুরো আইন, ২০১৩’ এবং
‘বনউচরা-শর্চভলপচমন্টাল প্রবতবন্ধী সুরো ট্রাস্ট আইন, ২০১৩’ নাচম দু’টি আইন পাে কচরবে। ইচতামচে অটিজম বববেষ্ট্ সম্পন্ন
ও প্রবতবন্ধী ব্যবিগচণর স্বাথ জ ও অবধকার সুরোয় বনউচরা-শর্চভলপচমন্টাল প্রবতবন্ধী সুরো ট্রাবস্ট শবার্ জ গঠন কচর ৩১ শকাটি টাকা
বরাদ্দ শিওয়া হচয়চে।
ঢাকার বমরপুচর অববিত জাতীয় প্রবতবন্ধী উন্নয়ন াাউচন্ডেন কযাম্পাচস অটিজম বরচসাস জ শসন্টার ও একটি অৈবতবনক
ববদ্যালয় িাপন কচর অটিজম বববেষ্ট্যসম্পন্ন বেশু ও প্রবতবন্ধী ব্যবিচির ববনামূচে বববভন্ন শসবা প্রিান করা হচচ্ছ।
সুবধমন্ডলী,
জাবতর বপতা ১৯৭৪ সাচল শিচের ৪৭টি সাধারণ ববদ্যালচয় দৃবষ্ট্ প্রবতবন্ধী বেোথীচির সমবিত বেো গ্রহচণর সুচর্াগ
কচর শিন। একই বের প্রখ্যাত বেোববি র্. মুহােি কুিরাত-ই-খুিার শনতৃচে শর্ বেোনীবত প্রণীত হয় শসখাচন বেোথীচির
মানবসক ও বিবহক েমতা এবং অবভরুবের সাচথ সঙ্গবত শরচখ প্রাথবমক বেো পাঠ্যক্রচমর ব্যাপক ববন্যাস করার কথা বলা

হচয়বেল। এই বেোনীবত অনুর্ায়ী আমাচির বেো ব্যবিা গচে উঠচল আজচক প্রবতববন্ধতার কারচণ শকান বেশুই বেোলাচভর
অবধকার শথচক ববিত হত না।
বকন্তু, পঁোত্তচরর ১৫ আগস্ট জাবতর বপতাচক সপবরবাচর বনমজমভাচব হতযার মােচম আমাচির মুবিযুচের শেতনা ও
ববষম্যহীন একটি বেো ব্যবিা গচে শতালার সম্ভাবনাচক নস্যাৎ করা হয়।
সুবধবৃন্দ,
আওয়ামী লীগ সরকার েমতায় আসার পর বেোখাচতর উন্নয়নচক সচব জাচ্চ গুরুে বিচয়চে। শর্ বাস্তবমূখী বেোনীবত
আমরা প্রণয়ন কচরবে শসখাচন উচল্লখ করা হচয়চে শর্, ‘প্রবতববন্ধতার কারচণ শকান বেশুচক বেো কার্ জক্রম শথচক দূচর রাখা র্াচব
না’।
অটিজমসহ সকল প্রবতবন্ধী বেশুরা বনকটবতী সাধারণ ববদ্যালচয় পোশুনা করচব। অন্যবিচক সাধারণ বেশুরা প্রবতবন্ধী
বেশুচির সাচথ বমচে মানুচষরও বভন্নতা সম্পচকজ জানচব এবং বভন্নতাচক শমচন শনওয়ার বেো পাচব। বেশুরা শোটচবলা শথচকই
সহনেীলতা ও সামাবজক ও িাবয়েচবাচধর বেো লাভ করচব।
প্রবতবন্ধী বেশুচির মূলধারায় আনচত আমরা বেো মন্ত্রণালচয়র অধীচন Academy for Autism and Neuro
Developmental Disorders নাচম একটি একাচর্বম িাপচনর কাজ শুরু কচরবে। এখাচন অটিবস্টকসহ প্রবতবন্ধী বেশুচির
একীভূত বেো কার্ জক্রম সম্প্রসারচণর সুচর্াগ সৃবষ্ট্ হচব।
বতজমাচন প্রবতববন্ধতা সম্পবকজত সমবিত ববচেষ বেো নীবতমালা, ২০০৯ এর আওতায় ঢাকা শসনাবনবাচস ‘প্রয়াস’ নামক
প্রবতবন্ধী ববদ্যালয় িাপন করা হচয়চে। এোো েট্টগ্রাম ও কুবমল্লাসহ বববভন্ন শসনাবনবাচস প্রয়াচসর আরও োখা শখালার কাজ
েলমান রচয়চে।
সুইর্ বাংলাচিচের আওতায় ৫০টি, বাংলাচিে প্রবতবন্ধী াাউচন্ডেচনর আওতায় ৭টি এবং শজলা েহরসহ প্রতযন্ত অিচলর
প্রায় ৫০টি প্রবতবন্ধী ববদ্যালয় পবরোলনা করা হচচ্ছ। আরও ৩০টি প্রবতবন্ধী ববদ্যালচয় প্রস্তাব প্রবক্রয়াধীন রচয়চে। এসব প্রবতবন্ধী
ববদ্যালচয়র প্রায় ১৫ হাজার বুবে-প্রবতবন্ধী বেোথী পোচলখার সুচর্াগ পাচচ্ছ।
সুবধমন্ডলী,
আপনারা জাচনন নতুন বেচরর প্রথম বিন আমাচির বেশুরা বই উৎসব পালন কচর। শতমবন এটুআই প্রকচের সহায়তায়
দৃবষ্ট্ প্রবতবন্ধী বেোথীচির হাচতও শেইল বই তুচল বিবচ্ছ। এটি আমাচির অচনক বে অজজন।
পাববলক পরীোয় অংেগ্রহচণর জন্য প্রবতবন্ধী বেোথীচির অবতবরি ৩০ বমবনট সময় বৃবে করা হচয়চে। প্রবতবন্ধী
বেোথীচির বনববে বেো গ্রহচণর জন্য বেো উপবৃবত্তর সংখ্যা বৃবে করা হচয়চে।
দৃবষ্ট্-প্রবতবন্ধী ভাই-শবাচনরা শর্ন বাংলা ভাষা-সাবহতয এবং বাঙ্গাবলর শগৌরবময় ইবতহাসগাঁথা সহচজ বুঝচত ও পেচত
পাচর, শস জন্য বাংলা একাচর্বম শেইল প্রকােনার উচদ্যাগ বনচয়চে।
সুবধবৃন্দ,
সরকাচরর পে শথচক ইচতামচে প্রবতবন্ধী ব্যবিচির উপচর্াগী কমজচেে বেবনিতত করার কাজ শুরু হচয়চে। এোো
বববসএসসহ সরকাবর োকবরচত প্রবতবন্ধীচির জন্য শকাটা সংরেণ কচর বনচয়াগ শিওয়া হচচ্ছ।
প্রবতবন্ধী ব্যবিচির কাচজর প্রবত একাগ্রতা থাচক অচনক শববে এবং কমজচেচে তাচির উপবিবতও অন্যচির তুলনায়
সচন্তাষজনক। অটিজমসহ সকল ধরচণর প্রবতবন্ধী ব্যবিচির বনচয়াচগর জন্য আবম শবসরকাবর সংিার প্রবত আহ্বান জানাবচ্ছ।
আবম ববশ্বাস কবর, সকচলর সমবিত উচদ্যাগ ও উপচর্াগী পবরচবে অটিজম ব্যবিচিরচক সাবলম্বী বহচসচব গচে তুলচত
সহায়তা করচব।
সুবধমন্ডলী,
শিচের প্রতযন্ত অিচলর অটিজমসহ অন্যান্য প্রবতবন্ধী জনচগাষ্ঠীচক ববনামূচে শথরাবপউটিক, কাউচন্সবলং ও অন্যান্য শসবা
এবং সহায়ক উপকরণ প্রিাচনর লচেয শিচের ৬৪টি শজলা ও ৩৯টি উপচজলায় শমাট ১০৩টি প্রবতবন্ধী শসবা ও সাহায্য শকন্দ্র
(ওয়ান স্টপ সাবভজস শসন্টার) োলু করা হচয়চে। এই সকল শকচন্দ্র অটিজম কন জার োলু করা হচয়চে র্া শথচক প্রায় ২৪ লাখ প্রবতবন্ধী
ব্যবি শসবা গ্রহণ কচরচেন।

ঢাকা বেশু হাসপাতালসহ ১৫টি সরকাবর শমবর্চকল কচলজ ও হাসপাতাচল ১৫টি বেশু ববকাে শকন্দ্র িাপন কচর অটিজম
ও বনউচরা-শর্চভলপচমন্টাল সমস্যাজবণত বেশুচির বেবকৎসা প্রিান করা হচচ্ছ।
অটিজম বববেষ্ট্যসম্পন্ন ব্যবিচির জীবনমান উন্নয়চনর লচেয বঙ্গবন্ধু শেখ মুবজব শমবর্চকল ববশ্বববদ্যালচয়র ‘ইনবস্টটিউট
ার শপবর্য়াবট্রক বনউচরা-বর্জঅর্ জার এন্ড অটিজম’ এর মােচম উপচজলা পর্ জাচয় র্ািারচির অটিজম ও স্নায়ু-ববকােজবনত
সমস্যা ববষচয় প্রবেেণ প্রিান করা হচচ্ছ।
স্বািয অবধিপ্তর ও আইবসবর্বর্আরবব’র মােচম অটিবস্টক বেশুচির প্রাথবমক পবরের্ জাকারী বহচসচব মাচয়চির প্রবেেণ
শিওয়ার ববষচয় একটি স্টাবর্ সম্পন্ন করা হচয়চে।
অটিজম ও স্নায়ু-ববকােজবনত সমস্যা প্রাথবমক পর্ জাচয় সনাি করার জন্য ববচেষজ্ঞ গ্রুচপর মােচম মাঠ পর্ জাচয়র
কমীচির উপচর্াগী কচর বিবনং টুলস প্রণয়ন কার্ জক্রম প্রবক্রয়াধীন রচয়চে।
সুবধবৃন্দ,
আবম শিচখবে প্রবতবন্ধী ব্যবিরাও বববভন্ন সাটওয়যার ব্যবহার কচর কবম্পউটার ও ইন্টারচনচট অন্য সবার মতই সমান
পারিবেজতার সাচথ কাজ করচে। তাঁরা উপযুি প্রবেেণ শপচল তথ্য ও প্রযুবি খাচত অবিান রাখচত পারচব।
আবম প্রবতবন্ধী ব্যবিচির উপর্াগী সাটওয়যার-হার্ জওয়যার ও ওচয়বসাইট শর্চভলপ করচত বনমজাতাচির অনুচরাধ
জানাবচ্ছ।
সুবধমন্ডলী,
পৃবথবীর অচনক ববখ্যাত ব্যবি অটিজমসহ নানা প্রবতববন্ধতা বনচয় জন্মগ্রহণ কচরচেন। বকন্তু এই প্রবতববন্ধতা তাঁচির শমধা
ববকাচে শকান বাধা হচয় িাঁোয়বন। ববশ্ব ববখ্যাত ববজ্ঞানী আলবাট জ আইনস্টাইন, র্ারউইন, বনউটনসহ অচনচক অটিজচম আক্রান্ত
বেচলন।
সাবহচতয শনাচবল ববজয়ী উইবলয়াম বাটলার ইয়টস্, র্যাবনস কবব হযানস্ এন্ডারসন প্রবতবন্ধী বেচলন। ববখ্যাত পিাথ জ
ববজ্ঞানী বস্টচান হবকংস্ আজীবন প্রবতবন্ধী বেচলন। অটিজমচক জয় কচরই তাঁরা বনচজচির স্মরণীয় মানুষ বহচসচব প্রবতবষ্ঠত
কচরচেন।
অটিজম আক্রান্ত শকামলমবত বেশুচির ববচেষ োবহিাগুচলাচক মাথায় শরচখ তাঁচির প্রবত ববচেষ র্ত্ন শনওয়া হচল তাঁরাও
শিচের অমূে সম্পচি পবরণত হচত পাচর।
সুবধবৃন্দ,
আমাচির প্রবতবন্ধী ব্যবিরা বববভন্ন শেচে সাাে বচয় এচনচে। প্যারা অবলবম্পক ও শস্পোল অবলবম্পচক প্রবতবন্ধী
শখচলায়ােরা স্বণ জপিক এচন বাংলাচিচের ভাবমূবতজ উজ্জল কচরচে।
তাঁচিরচক উন্নয়চনর মূলচরাতধারায় সম্পৃি করচত সকচলর প্রবত আহ্বান জানাবচ্ছ। সকচলর সবেবলত প্রচেষ্ট্ায়
বাংলাচিেচক ২০২১ সাচলর মচে মেম আচয়র ও ২০৪১ সাচলর মচে উন্নত-সমৃে রাচে পবরণত করব, ইনোআল্লাহ।
পবরচেচষ আজচকর এই আচয়াজচন র্াঁরা অবিান শরচখচেন এবং শর্ সকল অটিবস্টক ও প্রবতবন্ধী মানুষ এবং তাচির
আপনজন দূরদূরান্ত শথচক এচস এই অনুষ্ঠাচন শর্াগ বিচয়চেন তাঁচির সবাইচক আবম আন্তবরক ধন্যবাি জানাবচ্ছ। ববচশ্বর সকল
অটিবস্টক ব্যবির জীবন ভচর উঠুক আনচন্দ -এ প্রতযাো ব্যি কচর শেষ করবে।
সকলচক ধন্যবাি।
শখািা হাচাজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাচিে বেরজীবী শহাক।
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