
১৮তম আন্তর্জাততক প্রততবন্ধী তিবস উপলক্ষে আক্ষ াতর্ত অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননী  প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

ঢাকা, েতনবার, ১২ শপৌষ ১৪১৬, ২৬ তিক্ষসম্বর ২০০৯  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সম্মাতনত সভাপতত,  

তপ্র  সহকমীবৃন্দ,  

প্রততবন্ধী ভাই ও শবাক্ষনরা,  

উপতিত সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাততক প্রততবন্ধী তিবস উপলক্ষে আক্ষ াতর্ত আর্ক্ষকর অনুষ্ঠাক্ষন উপতিত সকলক্ষক আমার আন্ততরক শুক্ষভচ্ছা। আতম 

তবক্ষেষভাক্ষব শুক্ষভচ্ছা র্ানাতচ্ছ এখাক্ষন উপতিত প্রততবন্ধী ভাইক্ষবানক্ষির। পাোপাতে শিক্ষের সকল প্রততবন্ধী ব্যতি, তাক্ষির 

পতরবার,প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির শসবা ও উনয়ন ক্ষন তনক্ষ াতর্ত ব্যতি, সরকাতর-শবসরকাতর প্রততষ্ঠান ও সংগঠনসমূহক্ষকও আতম শুক্ষভচ্ছা 

র্ানাতচ্ছ।  

রাষ্ট্রী  গুরুত্বপূণ জ কাক্ষর্ শিক্ষের বাইক্ষর অবিান করা  প্রবল ইচ্ছা থাকা সক্ষেও ৩রা তিক্ষসম্বর আন্তর্জাততক প্রততবন্ধী তিবক্ষস 

আতম আপনাক্ষির মক্ষে উপতিত থাকক্ষত পাতরতন। শিরীক্ষত হক্ষলও এ তিবস উপলক্ষে আক্ষ াতর্ত আর্ক্ষকর অনুষ্ঠাক্ষন আতম 

আপনাক্ষির মাক্ষে উপতিত হক্ষত শপক্ষর অতযন্ত আনতন্দত।      

সুতধবৃন্দ,  

প্রততবতন্ধতা শকান অসুখ ন । প্রততবতন্ধতা মানব ববতিক্ষেরই একটি অংে। প্রততবন্ধীরা সমাক্ষর্র অতবক্ষচ্ছদ্য অংে। সমাক্ষর্র 

আর িেটা মানুক্ষষর মতই তাঁক্ষিরও স্বাভাতবকভাক্ষব শেঁক্ষি থাকার অতধকার রক্ষ ক্ষে। তকন্তু অতযন্ত দূঃক্ষখর তবষ  আমাক্ষির সমাক্ষর্ 

প্রততবন্ধীক্ষির একটু তভনয়ন শিাক্ষখ শিখা হ । শুধু প্রততবন্ধী তেশু বা ব্যতিক্ষিরক্ষকই ন , তাঁক্ষির পতরবাক্ষরর ব্যাপাক্ষরও সমাক্ষর্র অতভনয়ন 

দৃতিভঙ্গী রক্ষ ক্ষে।   

আবার পতরবাক্ষরর মক্ষেও প্রততবন্ধীরা ববষক্ষের তেকার হক্ষ  থাক্ষকন। শেখাক্ষন তাঁক্ষির তবক্ষেষ েত্ন ও শসবার প্রক্ষ ার্ন, 

শসখাক্ষন শিখা ো  তাঁরা উক্ষটা অবক্ষহলার তেকার হন। অক্ষের গলগ্রহ হক্ষ  শেঁক্ষি থাকক্ষত হ । এটা অতযন্ত দূঃখর্নক। আমাক্ষির এ 

অবিার অবসান ঘটাক্ষত হক্ষব।  

সুতধবৃন্দ,  

বতজমান সরকার সুষম উনয়ন ক্ষন তবশ্বাসী। প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির বাি তিক্ষ  আমাক্ষির র্াতী  উনয়ন ন সম্ভব ন । আতম মক্ষন 

কতর অেক্ষির সক্ষঙ্গ সমতার তভতিক্ষত প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির র্ে সাব জর্নীন মানবাতধকার ও শমৌতলক অতধকার প্রতততষ্ঠত করা না 

শগক্ষল সুষম উনয়ন ন তনতিত করা সম্ভব ন ।  

প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির প্রতত সমাক্ষর্র শনততবািক দৃতিভতঙ্গ এক্ষেক্ষে একটি বড় বাধা।  

প্রততবের আমরা আন্তর্জাততক প্রততবন্ধী তিবস পালন কতর। আতম র্াতন না এই তিবস পালন সাধারণ মানুক্ষষর মক্ষে 

কতটুকু সংক্ষবিনেীলতা সৃতি কক্ষর। তাই শুধু তিবস পালক্ষনর মক্ষেই শেন আমাক্ষির কম জকান্ড সীমাবদ্ধ না থাক্ষক। আমাক্ষির 

মানতসকতা  োক্ষত িা ী পতরবতজন আক্ষস, শস ব্যাপাক্ষর কাে জকর পিক্ষেপ তনক্ষত হক্ষব।  

আতম তবশ্বাস কতর মানুষক্ষক সক্ষিতন করক্ষত পারক্ষল অবশ্যই প্রততবন্ধীক্ষির সম্পক্ষকজ সাধারণ মানুক্ষষর মক্ষে আিরণগত 

পতরবতজন আসক্ষব। এর্ে আমাক্ষির ঐকযবদ্ধ কাে জক্রম হাক্ষত তনক্ষত হক্ষব। আমাক্ষির পাঠ্যসূতিক্ষত প্রততবন্ধীক্ষির প্রতত কী ধরক্ষনর 

আিরণ করক্ষত হক্ষব তা থাকা প্রক্ষ ার্ন। আমরা শোট শবলা  পক্ষড়তে, ‘কানাক্ষক কানা বতলও না, শখাঁড়াক্ষক শখাঁড়া বতলও না।' র্াতন 

না এখনকার তেশুক্ষির এসব নীততবাকয শেখাক্ষনা হ  তকনা।  



প্রততবন্ধীক্ষির প্রতত আিরক্ষণর তবষ টি শোটক্ষির পাঠ্যসূতিক্ষত অন্তজভূি করার র্ে আতম সংতিি সকলক্ষক অনুক্ষরাধ র্ানাব।  

সুতধবৃন্দ,  

১৯৭১ সাক্ষল আমাক্ষির স্বাধীনতার শঘাষণাপক্ষে বাংলাক্ষিক্ষের সকল র্নগক্ষণর র্ে সমতা , মানব মে জািা, সামাতর্ক 

সুতবিার তনতিত করার অঙ্গীকার করা হ ।  

স্বাধীন বাংলাক্ষিক্ষের সংতবধাক্ষন শে শকান নাগতরক্ষকর প্রতত ববষক্ষের তবরুক্ষদ্ধ সুস্পি অবিান ব্যি করা হক্ষ ক্ষে। আপনারা 

র্াক্ষনন, র্াততর র্নক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমান ১৯৭৪ সাক্ষল সমার্কল্যাণ পতরিপ্তক্ষরর মােক্ষম শিক্ষের ৪৭টি সাধারণ 

তবদ্যালক্ষ  দৃতি প্রততবন্ধী তেোথীক্ষির সমতিত তেো গ্রহক্ষণর সুক্ষোগ কক্ষর শিন।  

১৯৭৪ সাক্ষলর বাস্তবতা  প্রততবন্ধী তেোথীক্ষির মূলধারার তবদ্যালক্ষ  অংেগ্রহক্ষণর সুক্ষোগ তিক্ষত সমতিত তেো কাে জক্রম 

তেল প্রগততেীল, যুক্ষগাপক্ষোগী ও কাে জকর একটি পিক্ষেপ। ১৯৭৪ সাক্ষল ি. মুহাম্মি কুিরাত-ই-খুিার শনতৃক্ষত্ব শে তেোনীতত প্রণীত 

হ , শসখাক্ষনও তেোথীক্ষির মানতসক ও বিতহক েমতা এবং অতভরুতির সক্ষঙ্গ সঙ্গতত শরক্ষখ প্রাথতমক তেো পাঠ্যক্রক্ষমর ব্যাপক 

তবোস করার কথা বলা হক্ষ তেল।  

এই তেোনীতত অনুো ী আমাক্ষির তেো ব্যবিা গক্ষড় উঠক্ষল আর্ক্ষক প্রততবতন্ধতার কারক্ষণ শকান তেশুই তেোলাক্ষভর 

অতধকার শথক্ষক বতিত হত না। স্বাধীনতা অর্জক্ষনর পর আমাক্ষির শিে শে পক্ষথ োো শুরু কক্ষরতেল, শস অনুো ী আর্ আমাক্ষির 

অক্ষনক ভাল একটি র্া গা  থাকার কথা তেল।  

তকন্তু পঁিািক্ষরর ১৫ই আগস্ট র্াততর র্নকক্ষক সপতরবাক্ষর হতযার মােক্ষম শুধু এ শিক্ষের স্বাধীনতার িপততক্ষকই হতযা করা 

হ তন, শসইসক্ষঙ্গ হতযা করার শিিা হক্ষ ক্ষে আমাক্ষির মুতিযুক্ষদ্ধর শিতনা ও স্বাধীনতার অঙ্গীকারক্ষক এবং ববষেহীন একটি তেো 

ব্যবিার সম্ভাবনাক্ষক।  

পরবতীক্ষত আমাক্ষির িীঘ জতিক্ষনর লাতলত সংস্কৃতত এবং একটি অসাম্প্রিাত ক গণতাতন্ত্রক শোষণমুি সুখী-সুন্দর বাংলাক্ষিে 

গক্ষড় শতালার সকল সম্ভাবনাক্ষক নস্যাৎ করার শিিা করা হক্ষ ক্ষে।  

িীঘ জ ৩৪ বের পক্ষর হক্ষলও আমরা র্াততর র্নক্ষকর হতযার তবিার শপক্ষ  কলঙ্কমুি ও িা মুি হক্ষত শপক্ষরতে। আমরা 

বঙ্গবন্ধুর স্বক্ষের ববষেহীন ও শোষণমুি বাংলাক্ষিে আমরা গক্ষড় তুলবই ইনোআল্লাহ।  

তেে লাখ েহীক্ষির আত্মিান ও অগতনত মানুক্ষষর পঙ্গুত্ব বরক্ষণর তবতনমক্ষ  অতর্জত বাঙাতল র্াততর সব জক্ষেষ্ঠ অর্জন আমাক্ষির 

তপ্র  স্বাধীনতা। এত তযাক্ষগর মে তিক্ষ  অতর্জত এই স্বাধীনতার সুফল বাংলাক্ষিক্ষের প্রক্ষতযকটি মানুক্ষষর কাক্ষে শপৌৌঁক্ষে তিক্ষত 

অঙ্গীকারাবদ্ধ বতজমান সরকার। ‘তিন বিক্ষলর সনি'-এ প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির র্ে আমাক্ষির সুতনতি জি অঙ্গীকার রক্ষ ক্ষে। প্রততবন্ধী 

ব্যতিক্ষির অতধকার সুরো এবং তাঁক্ষির প্রতত ববষে তনরসক্ষন আইনটির েথােথ বাস্তবা ন আমরা তনতিত করক্ষত িাই।  

আমরা ২০০১ সাক্ষল বাংলাক্ষিে প্রততবন্ধী কল্যাণ আইন প্রণ ন কক্ষরতেলাম। এই আইনটি যুক্ষগাপক্ষোগী করার উক্ষদ্যাগ গ্রহণ 

করা হক্ষ ক্ষে। আইন োড়াও প্রততশ্রুতত অনুো ী প্রততবন্ধী মানুক্ষষর তেো, কম জসংিান, িলাক্ষফরা, শোগাক্ষোগ সহর্ করা এবং তাঁক্ষির 

সামাতর্ক মে জািা প্রততষ্ঠার র্ে তবক্ষেষ ব্যবিা গ্রহণ করা হক্ষব।   

সকল প্রততবন্ধী তেশুর তেো লাক্ষভর অতধকার তনতিত করা হক্ষব। প্রততবন্ধী তেশুরা সাধারণ তবদ্যালক্ষ  পড়াশুনা করক্ষব 

োক্ষত কক্ষর তাঁরা সাধারণ তেোথীক্ষির সক্ষঙ্গ শমলাক্ষমো করক্ষত পাক্ষর। সাধারণ তেোথীরা এরফক্ষল তাঁক্ষির প্রতত সংক্ষবিনেীল হক্ষ  

গক্ষড় উঠক্ষব।  

আমাক্ষির তনব জািনী অঙ্গীকার অনুো ী আমরা ২০১১ সাক্ষলর মক্ষে প্রাথতমক তেোর স্তক্ষর েতকরা ১০০ ভাগ ভততজ তনতিত 

করক্ষত িাই। বতজমাক্ষন তবদ্যাল  বতহভূ জত তেশুক্ষির মক্ষে প্রততবন্ধী তেশুরাই হক্ষচ্ছ সবক্ষিক্ষ  বড় অংে। কাক্ষর্ই সাধারণ 

তবদ্যাল সমূক্ষহ প্রততবন্ধী তেশুক্ষির শলখাপড়া করার অসুতবধাসমূহ দর করক্ষত িাই।  

এর্ে প্রাথতমক তবদ্যালক্ষ র তেেকক্ষির প্রততবন্ধী তেশুক্ষির পড়াবার পদ্ধতত বােতামূলক তবষ  তহক্ষসক্ষব অন্তভূ জি করা 

হক্ষব।  

অটিতস্টক ও বুতদ্ধ প্রততবন্ধী তেশুক্ষির স্বাভাতবক তেশুক্ষির মত সাধারণ তেো প্রততষ্ঠাক্ষন পাঠ উপক্ষোগী কক্ষর শতালার র্ে 

শিক্ষের সকল শর্লা  একটি কক্ষর তবদ্যাল  িাপক্ষনর প্রাথতমক প্রস্ত্িতত শুরু হক্ষ ক্ষে। এর্ে সমার্কলাণ মন্ত্রণাল  শথক্ষক 

প্রততবতন্ধতা তবষ ক সমতিত তবক্ষেষ তেো নীততমালা প্রনীত হক্ষ ক্ষে।  



প্রততবন্ধী তেোথীক্ষির তবদ্যালক্ষ  ভততজক্ষত উৎসাতহত ও েক্ষর পড়া শরাক্ষধ আগামী বাক্ষর্ক্ষট প্রততবন্ধী তেোথীক্ষির উপবৃতির 

টাকা বাড়াক্ষনা হক্ষব। প্রততবতন্ধতার কারক্ষণ শকান তেোথীক্ষক সাধারণ তেো প্রততষ্ঠাক্ষন পড়াক্ষলখার অতধকার শথক্ষক বতিত করা হক্ষল 

িা ী ব্যতির তবরুক্ষদ্ধ কক্ষঠার োতস্তমূলক ব্যবিা গ্রহণ করা হক্ষব।   

সুতধবৃন্দ,  

এটা বাস্তবতা শে আমাক্ষির শিক্ষের শবেীরভাগ প্রততবন্ধী মানুষই িতরদ্র। িাতরদ্রয ও প্রততবতন্ধতা পরষ্পর সম্পকজযুি। 

িাতরদ্রয শেমন প্রততবতন্ধতার ঝৌঁতক বাড়া  শতমতন প্রততবতন্ধতাও গভীর কক্ষর িাতরদ্রযক্ষক। বতজমান সরকার সারাক্ষিক্ষে একটি সামাতর্ক 

সুরো শবস্টনী গক্ষড় শতালার ব্যাপাক্ষর অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই বাক্ষর্ক্ষটও আমরা শসই অঙ্গীকার ব্যি কক্ষরতে। এক্ষেক্ষে প্রততবন্ধী ব্যতিরা 

অবশ্যই অগ্রাতধকার তবক্ষবিনা  থাকক্ষব। তবক্ষেষ কক্ষর শে সকল তেশু, নারী ও প্রবীণ ব্যতির প্রততবতন্ধতা রক্ষ ক্ষে তাঁক্ষির র্ে 

অগ্রাতধকারতভতিক্ষত সুরোমূলক কাে জক্রম গ্রহণ করা হক্ষব।  

এক্ষেক্ষে একটা সমস্যা হক্ষচ্ছ আমাক্ষির শিক্ষের প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির সঠিক পতরসংখ্যান শনই। ২০১১ সাক্ষল অনুতষ্ঠতব্য 

আিমশুমারীক্ষত আতম প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির সঠিকভাক্ষব গনণা তনতিত করার ব্যবিা রাখার তনক্ষি জে তিতচ্ছ।  

সুতধবৃন্দ,  

শিক্ষে প্রততবন্ধী মানুক্ষষর কম জসংিাক্ষনর সুক্ষোগ একবাক্ষরই সীতমত। প্রততবন্ধী ব্যতির তভনয়নতাসম্পনয়ন িাতহিাক্ষক অক্ষনক 

িাকুরীিাতা প্রততষ্ঠান অেমতা তহক্ষসক্ষব তবক্ষবিনা কক্ষর। অথি কাক্ষর্র প্রতত প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির একাগ্রতা থাক্ষক অক্ষনক শবেী।  

সরকাক্ষরর পে শথক্ষক ইক্ষতামক্ষে প্রততবতন্ধতা উপক্ষোগী কম জক্ষেে তিতিত করার কার্ শুরু হক্ষ ক্ষে। প্রততবন্ধীক্ষির 

প্রততবতন্ধতার ধরণ অনুসাক্ষর উপযুি প্রতেেণ তিক্ষ  িানী  পে জাক্ষ  কম জসংিাক্ষনর সুক্ষোগ বতরী কক্ষর তাঁক্ষির পুনব জাসক্ষনর র্ে 

প্রক্ষ ার্নী  কম জপতরকল্পনা গ্রহণ করা হক্ষব।  

আতম কক্ষপ জাক্ষরট শসক্টর ও শবসরকাতর উক্ষদ্যািাক্ষির আহবান র্ানাব আপনারাও প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির উপক্ষোগী কম জক্ষেে 

তিতিত কক্ষর তাঁক্ষির তনক্ষ াগ প্রিান করক্ষবন। প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির তনক্ষ াগ তিক্ষল কর শর াক্ষতর সুতবধা প্রিাক্ষনর তবষ টি আমরা গুরুত্ব 

সহকাক্ষর তবক্ষবিনা করব।  

প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির িলািক্ষলর উপক্ষোগী অবকাঠাক্ষমা এবং োনবাহক্ষন োক্ষত তাঁরা িলািল করক্ষত পাক্ষর শস ব্যাপাক্ষর ব্যবিা 

শনও ার তনক্ষি জে তিতচ্ছ। তবক্ষেষ কক্ষর তবআরটিতস বাক্ষস শেন এ রকম ব্যবিা থাক্ষক শস ব্যাপাক্ষর পিক্ষেপ শনও ার তনক্ষি জে তিতচ্ছ।  

সুতধ,  

প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির র্ে আইতসটির গুরুত্ব অক্ষনক শবেী। অোেক্ষির মত তা শকবল শকান কার্ক্ষক দ্রুত ও সহক্ষর্ সম্পনয়ন 

করাই ন , আইতসটির কল্যাক্ষণ প্রততবন্ধী ব্যতিরা এমন সব তেো ও কম জক্ষেক্ষে অংে তনক্ষত পারক্ষেন, শেখাক্ষন আক্ষগ তাঁক্ষির শকান 

সুক্ষোগই থাকার কথা ন । তাই তথ্য ও শোগাক্ষোগ প্রযুতিক্ষক এখন শিখা হক্ষচ্ছ প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির র্ে আেীব জািস্বপপ, ো 

তাঁক্ষিরক্ষক সমাক্ষর্ স্বাধীনভাক্ষব শেঁক্ষি থাকার সুক্ষোগ সৃতি কক্ষর তিক্ষ ক্ষে।  

বতজমান সরকার একটি তিতর্টাল বাংলাক্ষিে গড়ার কার্ শুরু কক্ষরক্ষে। এই তিতর্টাল বাংলাক্ষিে অবশ্যই প্রততবন্ধী 

ব্যতিক্ষির বাি তিক্ষ  হক্ষব না। সরকার প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির শেক্ষে তথ্যপ্রযুতি সংক্রান্ত ববষে বা তিতর্টাল তিভাইি প্রততক্ষরাক্ষধ 

েথােথ কাে জক্রম গ্রহণ করক্ষব। তথ্যপ্রযুতি প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির র্ে উপক্ষোগী এবং সহর্লভয করক্ষত প্রক্ষ ার্নী  সকল ব্যবিা গ্রহণ 

করা হক্ষব।  

প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির োরীতরক ও মানতসক তবকাে তনতিত করক্ষত শখলাধুলা ও সাংস্কৃততক কম জকাক্ষন্ড তাঁক্ষির অংেগ্রহণ 

তনতিত করা হক্ষব। বাংলাক্ষিক্ষের ক্রীড়াতবিরা অতলতম্পক্ষক স্বণ জ পিক অর্জন করক্ষত সম জথ না হক্ষলও প্রততবন্ধী ক্রীড়াতবিরা শস্পোল 

অতলতম্পক্ষক শবে কক্ষ কবার স্বণ জ পিকসহ তবতভনয়ন পিক অর্জন করক্ষত সমথ জ হক্ষ ক্ষেন। বাংলাক্ষিে অতলতম্পক অযাক্ষসাতসক্ষ েন, 

র্াতী  ক্রীড়া পতরষি, শর্লা ক্রীড়া সংিা, বাংলাক্ষিে ক্রীড়া তেো প্রততষ্ঠান, োরীতরক তেো কক্ষলর্ এবং তবতভনয়ন ক্রীড়া 

শফিাক্ষরেক্ষনর কাে জক্রক্ষম প্রততবন্ধী ক্রীড়াতবিক্ষির র্ে ক্রীড়া প্রততক্ষোতগতা অন্তভূ জি করার প্রক্ষ ার্নী  ব্যবিা গ্রহণ করা হক্ষব।  

সরকাতর পে জাক্ষ  তেল্পকলা একাক্ষিতম শিেব্যাপী তবতভনয়ন সাংস্কৃততক উৎসক্ষবর আক্ষ ার্ন কক্ষর থাক্ষক। অথি প্রততবন্ধী 

তেল্পীক্ষির সাংস্কৃততক িি জার সুক্ষোগ একক্ষবাক্ষরই সীতমত। প্রততবন্ধী তেল্পী সৃতিক্ষত এবং তাঁক্ষির র্ে তবক্ষেষ সাংস্কৃততক উৎসব 



আক্ষ ার্ক্ষনর পাোপাতে মূলধারার সাংস্কৃততক অনুষ্ঠানগুক্ষলাক্ষত প্রততবন্ধী তেল্পীক্ষির অংেগ্রহক্ষণর সুক্ষোগ সৃতিক্ষত তেল্প একাক্ষিতমসহ 

অোে একাক্ষিতম কতৃজক উক্ষদ্যাগ গ্রহণ করার তনক্ষি জে তিতচ্ছ।  

সুতধবৃন্দ,  

আমাক্ষির সম্পি সীতমত। এই সীতমত সম্পক্ষির মে শথক্ষকই আমাক্ষির সবার কল্যাণ তনতিত করক্ষত হক্ষব। এ র্ে 

আমাক্ষির পরষ্পক্ষরর সক্ষঙ্গ সমি  কক্ষর কার্ করা প্রক্ষ ার্ন। সকল মন্ত্রণালক্ষ র উনয়ন ন কম জকাক্ষন্ড প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির অন্তভূ জি করা 

হক্ষল সীতমত সামক্ষথ জর মে তিক্ষ ও প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির উনয়ন ক্ষন আমূল পতরবতজন আনা সম্ভব।  

ইক্ষতামক্ষে সকল মন্ত্রণালক্ষ  একর্ন উচ্চপিি কম জকতজাক্ষক প্রততবতন্ধতা তবষ ক শফাকাল পক্ষ ন্ট তহক্ষসক্ষব িাত ত্ব প্রিান 

করা হক্ষ ক্ষে। এখন প্রক্ষ ার্ন মন্ত্রণাল  তভতিক কম জপতরকল্পনা প্রণ ন ও তার েথােথ বাস্তবা ন তনক্ষ  সরকার ভাবক্ষে। এক্ষেক্ষে 

শফাকাল মন্ত্রণাল  তহক্ষসক্ষব সমার্কল্যাণ মন্ত্রণাল  সমিক্ষ র কার্ করক্ষব এবং অোে মন্ত্রণাল ক্ষক কাতরগরী ও তবক্ষেষজ্ঞ 

সহক্ষোতগতা প্রিান করক্ষব। এোড়া ইক্ষতামক্ষেই সকল ধরক্ষণর প্রততবন্ধীক্ষির তিতকৎসা, প্রতেেণ, পুনব জাসন সুতবধাসহ একটি প্রততবন্ধী 

কমক্ষেক্স বতরী করার লক্ষেয ইক্ষতামক্ষেই সমার্কল্যাণ মন্ত্রণাল ক্ষক তনক্ষি জেনা শিও া হক্ষ ক্ষে।  

কম জর্ীবী প্রততবন্ধী ব্যতিক্ষির র্ে ঢাকার তমরপুরি র্াতী  তবক্ষেষ তেো শকক্ষদ্রেরর অভযন্তক্ষর মতহলা ও পুরুষ কম জর্ীবী 

প্রততবন্ধীক্ষির শহাক্ষস্টল প্রততষ্ঠা করা হক্ষব।  

তপ্র  প্রততবন্ধী ভাই ও শবাক্ষনরা,  

শতামরা তনক্ষর্ক্ষিরক্ষক অসহা  শভক্ষবা না। শতামাক্ষির অতভভাবকক্ষির পাোপাতে আমরাও শতামাক্ষির সক্ষঙ্গ আতে। 

শতামাক্ষির কল্যাণ তনতিত করার র্ে আতম সব রকক্ষমর ব্যবিা তনব ইনোআল্লাহ।  

পতরক্ষেক্ষষ, শে সকল প্রততবন্ধী ভাইক্ষবাক্ষনরা দরদরান্ত শথক্ষক এই অনুষ্ঠাক্ষন শোগিান কক্ষরক্ষেন সবাইক্ষক আমার আন্ততরক 

ধেবাি র্ানাতচ্ছ। তবক্ষশ্বর সকল প্রততবন্ধী তেশু, প্রততবন্ধী নারী ও প্রততবন্ধী ব্যতির র্ীবন ভক্ষর উঠুক অফুরন্ত আনক্ষন্দ; এ প্রতযাো 

ব্যি কক্ষর শেষ করতে। আপনাক্ষির সকলক্ষক ধেবাি।  

শখািা হাক্ষফর্।  

র্  বাংলা, র্  বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাক্ষিে তিরর্ীবী শহাক।  


