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োিিীয় প্রধািেন্ত্রী  

সেখ হানেিা  
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বঙ্গবন্ধু সেখ মুনিব সেনেরকল নবশ্বনবদ্যালরয় সেন্টার ফর নিউররারেরেলপরেন্ট এন্ড অটিিে ইি নিরেি এর উরবাধি 

অনুষ্ঠারি আপিারের েবাইরক আন্তনরক শুরেচ্ছা িািানচ্ছ।  

  আনে অতযন্ত আিনন্দত সে এধররণর নবশ্বোরির একটি সেন্টার বাাংলারেরে কাি শুরু কররত োরচ্ছ।  

প্রনতটি নেশুই অেীে েম্ভাবিা নিরয় িন্মগ্রহণ করর। নকন্তু প্রকৃনতর নিয়রে নকছু নেশুর স্বাোনবক নবকাে বাধাগ্রস্ত হয়। তার 

োরি এই িয় সে, তারা অন্যান্য নেশুর তুলিায় নপনিরয় পড়রব নকাংবা সে ব্যর্ থ হরব েোরি অবোি রাখরত। প্রকৃনত সেেি 

একনেরক বাধার সৃনি করররি আবার অন্যনেরক নেরয়রি েোধারির উপায়ও। আোরেররক েোধারির উপায়গুরলা সবর করর  এই 

নেশুরের িন্য েম্ভাবিার বার খুরল নেরত হরব।  

            আপিারা িারিি, োনরদ্র্য আোরের সেরের প্রধাি েেস্যা। আনর্ থকোরব স্বচ্ছল পনরবাররর নেশুরা উন্নত সেবা নিরত 

পাররলও, েনরদ্র্ পনরবাররর নেশুরা তা নিরত পারর িা। আনে আো কররবা এই সেন্টারর ধিী-গরীব নেশুরা একইরকে সেবা পারব 

এবাং প্রনতটি নেশুর নবকাে নিনিত হরব।  

            অটিনিক ও স্নায়ুনবকােিনিত েেস্যায় আক্রান্ত নেশুরের সকাি গ্রহণরো্য  পনরোং্াি এখিও বাাংলারেরে ৈতরী হয়নি। 

আপিারেররক আহবাি িািাব নিিস্ব পদ্ধনত ও সলাকবল ব্যবহার করর এই কািটি করার। এধররির পনরোং্াি আগােীরত সেেী-

নবরেেী নবনেন্ন গরবষণায় সেেি কারি লাগরব সতেনি এেব নেশুরের কল্যারণ পনরকল্পিা ৈতনররতও োহায্য কররব।  

সুনধবৃন্দ,  

            অটিিে এবাং োরীনরক ও স্নায়নবক নবকােিনিত েেস্যা বড় সকাি ব্যানধ িয়। এটি োিব ৈবনিরেরই একটি অাংে। 

আক্রান্তরা েোরিরই অনবরচ্ছদ্য অাংে। েোরির আর েেো নেশুর েতই তারেরও স্বাোনবকোরব সেঁরি র্াকার অনধকার আরি। 

নকন্তু অতযন্ত দুঃরখর নবষয় আোরের েোরি তারের একটু নেন্ন সিারখ সেখা হয়্। তারের পনরবাররর ব্যাপারর েোরির নেন্ন 

দৃনিেনঙ্গ ররয়রি। আবার পনরবাররর েরেও প্রনতবন্ধীরা ৈবষরের নেকার হরয় র্ারকি।  

সেখারি তারের নবরেষ েত্ন ও সেবার প্ররয়ািি, সেখারি সেখা োয় এরা উরটা অবরহলার নেকার হয়। এো অতযন্ত 

দুঃখিিক। এই দৃনিেনঙ্গর পনরবতথি কররত হরব।  

            বতথোি েরকার সুষে উন্নয়রি নবশ্বােী। এইেব েম্ভাবিােয় নেশুরের বাে নেরয় আোরের িাতীয় উন্নয়ি েম্ভব িয়। আনে 

েরি কনর অন্য নেশুরের োরর্ েেতার নেনিরত এইেব অটিনিক এবাং োরীনরক ও স্নায়নবক নবকােিনিত েেস্যায় আক্রান্ত 

নেশুরের োব থিিীি োিবানধকার ও সেৌনলক অনধকার প্রনতনষ্ঠত করা িা সগরল সুষে উন্নয়ি নিনিত করা েম্ভব িয়।  



            আেরা এ লরযয কাি করনি। আেরা সেরের ৬ নবোরগ ৬টি এনতে প্রনতবন্ধী কানরগনর প্রনেযণ সকন্দ্র িাপরির কাি শুরু 

কররনি। প্রনতবন্ধী িিরগাষ্ঠীর োরে নবিামূরল্য নিনকৎো ও সর্রানপ সেবা সপৌৌঁরি সেওয়ার লরযয েরকানর অর্ থায়রি পে থায়ক্ররে 

সেরে প্রনতবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র করা হরচ্ছ।  

বতথোরি সেরের ৫টি সিলায় এ সকরন্দ্রর কাে থক্রে িলোি ররয়রি ো পে থায়ক্ররে উপরিলা পে থন্ত েম্প্রোরণ করা হরব।  

            অস্বচ্ছল প্রনতবন্ধীরের িন্য োনেক ৩০০ োকা হারর োতা সেওয়া হরচ্ছ। গত অর্ থ বিরর ৯৩ সকাটি ৬০ লয োকা 

নবতরণ করা হরয়রি।  

একইোরব প্রনতবন্ধী নেযার্ীরের িারটি স্তরর বৃনি প্রোি করা  হরচ্ছ। প্রর্ে সশ্রণী সর্রক ৫ে সশ্রণী পে থন্ত ৩০০ োকা হারর, 

৬ষ্ঠ সশ্রণী সর্রক ১০ে সশ্রণী পে থন্ত ৪৫০ োকা হারর, একােে সশ্রণী সর্রক বােে সশ্রণী পে থন্ত ৬০০ োকা হারর এবাং উচ্চতরর  ১০০০ 

োকা হারর বৃনি সেওয়া হরচ্ছ। গত বির এিন্য ৮ সকাটি োকা বরাদ্দ করা হয়।  

িাতীয় প্রনতবন্ধী উন্নয়ি ফাউরন্ডেরির আওতায় Promotion of Services and Opportunities 

to the Disabled Persons in Bangladesh েীষ থক প্রকরল্প ১৫৫ সকাটি োকা ব্যরয় সেেব্যাপী ১টি উন্নয়ি 

প্রকল্প বাস্তবানয়ত হরচ্ছ। এ প্রকরল্পর আওতায় প্রনতবন্ধীরের অনধকার ও কল্যাণ ব্যাপক কে থসূনি নেনিক কাে থক্রে হারত সিওয়া 

হরয়রি।  

প্রনতবন্ধী িিরগাষ্ঠীর স্বকীয়তা বিায় রাখার লরযয ঢাকায় একটি স্বয়াংেম্পূণ থ প্রনতবন্ধী কেরেক্স িাপি করা হরব।  

১৯৯৯ োরল আেরা েরকারর র্াকরত আোর ব্যনিগত উরদ্যারগ প্রনতবন্ধী ক্রীড়ানবেরা যুিরারে সেোল অনলনিরক 

অাংে সিয়। ২১ টি স্বণ থ, ৯ টি রূপা ও ৬ টি সরাঞ্জ পেক অিথি করর সেরের মুখ উজ্জ্বল করর। এবার েরকার গঠরির পর প্রনতবন্ধী 

ক্রীড়ানবেরের িন্য আেরা ঢাকায় প্রনতবন্ধী ক্রীড়া কেরেক্স িাপরির উরদ্যাগ নিরয়নি।  

সেরের েকল নবোগীয় েহরর প্রনতবন্ধীরের িন্য নবরেষানয়ত হােপাতাল ৈতনর করা হরব। োোরর সেখ ফনিলাতুিরিো 

মুনিব নবরেষানয়ত হােপাতাল প্রনতষ্ঠার প্রার্নেক কাি শুরু হরয়রি। নবরেষ করর প্রনতবন্ধী নেশুর িানে থাং এর িন্য সেখারি িানে থাং 

স্কুল িাপি করর িাে থরের নবরেষ নেযার ব্যবিা সিওয়া হরয়রি।  

গত এনগ্রল োরে ঢাকায় িাতীয় প্রনতবন্ধী উন্নয়ি ফাউরন্ডেি কযািারে প্রনতবন্ধীরের িন্য একটি সহারিল নিে থাণ করা 

হরয়রি।  

সুনধবৃন্দ,  

আেরা বাাংলারেেরক একটি নেনিোল বাাংলারেরে রূপান্তর করার স াষণা নেরয়নি। আনে েরি কনর, তথ্য এবাং সোগারোগ 

প্রযুনি ব্যবহাররর োেরে একিি প্রনতবন্ধী োনুষ একিি োধারণ োনুরষর েোি েযেতা অিথি কররত পাররি।  

প্রনতবন্ধী ব্যনিরের উপরোগী করর কনিউোর, ইন্টাররিে, সোবাইল সফাি প্রভৃনত উদ্ভাবি কররত হরব।  

প্রনতবন্ধী ব্যনিরের িন্য একটি যুরগাপরোগী আইি প্রণয়রির কাি িলরি। এখারি েকল প্রনতবন্ধী ব্যনি ও 

অটিনিকিনিত প্রনতবন্ধী ব্যনিরেরও স্বার্ থ ও অনধকার সুরযার ব্যবিা রাখা হরয়রি।  

উপযুি সুরোগ এবাং পনররবে সপরল প্রনতবন্ধী িিগণ িিেনিরত পনরণত হরত পারর। এই সুরোগ তাঁরের করর নেরত 

হরব। উন্নয়ি কে থকারন্ড প্রনতবন্ধী ব্যনিরের তাঁরের নিি নিি সো্য তা এবাং েযতা অনুোয়ী করে থর সুরোগ করর নেরত হরব।  

প্রনতবন্ধীরের িন্য তৃতীয় ও িতুর্ থ সশ্রণীর কে থিানর নিরয়ারগর সযরে সে ১০% সকাো োংরনযত আরি এবাং ১ে সশ্রণীর 

কে থকতথা নিরয়ারগ সে ১% সকাো োংরনযত আরি তা ের্াের্ বাস্তবায়রির িন্য আনে োংনিি েকলরক নিরে থে নেনচ্ছ।  

প্রনতবন্ধী ব্যনিরের উপরোগী কে থ পনররবেও ৈতরী কররত হরব। অবকাঠারোগত সুরোগ নিনিত করা িা সগরল প্রনতবন্ধী 

োনুষ কাি কররত পাররব িা। েরকানর-সবেরকানর েবিেমূহ োরত োব থিিীি প্ররবোনধকাররক োর্ায় সররখ ৈতনর করা হয় তার 

িন্য েবার প্রনত আহবাি িািানচ্ছ।।   

নেশুরা আোরের েবরিরয় সুন্দর ও মূল্যবাি েিে। িানতর েনবষ্যত েমৃনদ্ধ ও উন্ননত তারের উপর নিে থরেীল। তারের 

োবলীল নবকাে একটি েনিোলী রাে গঠরি ভূনেকা রাখরব।  

নেে লয েহীরের আত্মোি ও অগনণত োনুরষর পঙ্গুত্ব বররণর নবনিেরয় অনিথত বাঙানল িানতর েব থরশ্রষ্ঠ অিথি আোরের 

নপ্রয় স্বাধীিতা। এত তযারগর েে নেরয় অনিথত এই স্বাধীিতার সুফল বাাংলারেরের প্ররতযকটি োনুরষর কারি সপৌৌঁরি নেরত 



অঙ্গীকারাবদ্ধ বতথোি েরকার। এই নিষ্পাপ নেশুরাও এর বাইরর িয়। বরাং তারের প্রনত অঙ্গীকার পূররণ আেরা েবরিরয় সবেী 

প্রনতশ্রুনতবদ্ধ।  

প্রাণনপ্রয় নেশুরা,  

সতােরা নিরিরেররক অেহায় োবরব িা। আনে ব্যনিগতোরব এবাং আোর েরকার সতাোরের পারে ররয়রি। সতাোরের 

কল্যারণ আোর োেেত কাি করর োব।  

োঁরা এই সেন্টার প্রনতষ্ঠায় এনগরয় এরেরিি আনে তাঁরেররক আন্তনরক ধন্যবাে িািানচ্ছ। আনে নবরেষোরব ধন্যবাে 

িািানচ্ছ নবরেে সর্রক আগত নবরেষজ্ঞগণরক োঁরা এ নবষরয় তাঁরের অনেজ্ঞতা নবনিেয় কররত বহু দূর সর্রক ছুরে 

এরেরিি। তাঁরের অনেজ্ঞতা ও পরােে থ নিুঃেরন্দরহ এই সেন্টাররক েমৃদ্ধ কররব।  

েবাইরক আবারও ধন্যবাে িানিরয় আনে সেন্টার ফর নিউররারেরেলপরেন্ট এন্ড অটিিে ইি নিলরেি এর শুে উরবাধি 

স াষণা করনি।            

সখাো হারফি  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলারেে নিরিীবী সহাক। 

--- 

 


