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উপবিত সুবধম লী।
আসসালামু আলাইকুম।
দশম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা বদিস উপ
আচয়াবজত অনুষ্ঠাচন উপবিত সিাইচক আবম আ বরক শুচভচ্ছা
জানাই। শদচশর সকল অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন বশশু, তাচদর পবরিার, শসিা ও উন্নয়চন বনচয়াবজত ব্যবি, সরকাবর-শিসরকাবর
প্রবতষ্ঠান ও সংগঠনসমূহচক আবম আ বরক অবভনন্দন জানাবচ্ছ।
শু
আবম গভীর শ্রদ্ধার সচে স্মরণ করবি সি বকাচলর সি বচশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িেিন্ধু শশখ মুবজবুর
রহমানচক। স্মরণ করবি জাতীয় োর-শনতাচক। একইসচে স্মরণ করবি মহান মুবিযুচদ্ধর বত্রশ লাখ শবহদ এিং বনর্ বাবতত দুই
লাখ মা-শিানচক।
সুবধবৃন্দ,
অটিজম বিষয়টি আমাচদর সমাচজ এখন নতুন নয় এিং এর ব্যাবিও অচনক। অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন বশশু ও
ব্যবিগণ আমাচদর পবরিার ও সমাচজরই অবিচচ্ছদ্য অংশ। অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন বশশুচদর সংখ্যাও িাড়চি। তাচদর িাদ
বদচয় আমাচদর জাতীয় উন্নয়ন সম্ভি নয়। অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন বশশুচদর বিষচয় আমরা বিচশষ মচনাচর্াগী। এই সি
শকামলমবত বশশুচদর োবহদাসমূহচক মাথায় শরচখ তাচদর প্রবত বিচশষ র্ত্ন শনওয়া হচল এরাও শদচশর অমূল্য সম্পচদ পবরণত
হচি।
সুবধবৃন্দ,
কচয়ক িির আচগও িাংলাচদচশ অটিজম সম্পচকব মানুচষর শতমন শকান ধারণা বিল না। আমার কন্যা সায়মা
ওয়াচজদ-এর বনরলস প্রচেষ্ট্ায় জাতীয় ও আ জবাবতকভাচি অটিজম এর গু ত্ব ও সচেতনতা বৃবদ্ধ শপচয়চি। শস এখন
িাংলাচদচশ অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপচদষ্ট্া কবমটির শেয়ারপারসন। তাঁর উচদ্যাচগ জাবতসংচের সাধারণ পবরষচদ ‘অটিজম
চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন বশশু ও তাচদর পবরিাচরর জন্য স্বািযচসিা এিং আথ ব-সামাবজক সহায়তা বৃবদ্ধ’ শীষ বক প্র ি গৃহীত হয়।
অটিজম সচেতনতা ও জনস্বাচিয বিচশষ অিদান রাখার জন্য বিশ্ব স্বািয সংিা ২০১৪ সাচল সায়মা ওয়াচজদ-শক
‘এবিচলন্স ইন পািবলক শহলথ অযাওয়ার্ ব’- এ ভূবষত কচর। সম্প্রবত সায়মা ‘ইউচনচকা-আবমর জাচির আল-আহমদ আলসািাহ পুরকার’ সংক্রান্ত আন্তজবাবতক জুবর শিাচর্ বর সভাপবত বনি বাবেত হচয়চিন। অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যবিচদর জন্য তাঁর
কাচজর স্বীকৃবত আন্তজবাবতক পর্ বাচয়ও সমাদৃত হচয়চি। র্া আমাচদর জন্য বিরল সম্মান িচয় এচনচি।
সুবধম লী,
আমরা ২০০৯ সাচল সরকার গঠচনর পর সায়মা ওয়াচজদ-এর পরামচশব অটিজম বিষচয় সচেতনতা সৃবষ্ট্ ও তাচদর
কল্যাচণ ব্যাপক কমবসূবে গ্রহণ কচর িাস্তিায়ন শুরু কবর।
অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যবিচদর স্বাথ ব র র জন্য আমরা ‘বনউচরা-শর্চভলপচমন্টাল প্রবতিন্ধী সুর ট্রাস্ট আইন,
২০১৩’ পাশ কচরবি এিং এই আইচনর বিবধমালা প্রণয়ন কচরবি। আমরা তাচদর ভবিষ্যত জীিচনর কথা বিচিেনায় বনচয় এই
আইচনর আওতায় একটি বনউচরা-শর্চভলপচমন্টাল প্রবতিন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন কচরবি। ট্রাচস্টর কমবসূবে িাস্তিায়চনর জন্য
ইচতামচে আমরা ৪১ শকাটি ৫০ লক্ষ টাকা িরাদ্দ বদচয়বি এিং পরিতীচত িরাচদ্দর পবরমাণ আরও িাড়াচনা হচি।

মানবসক স্বািয নীবত প্রণয়চনর কাজ েলচি।
প্রবতিন্ধীচদর উন্নয়ন বনবিত করচত Disability Information System সফটওয়যার োলু করা হচয়চি। এচত
শদশব্যাপী ‘প্রবতিন্ধী শনািকরণ জবরপ’ কমবসূবের মােচম ১৫ লাখ প্রবতিন্ধীর র্াটাচিজ চতবর করা হচয়চি।
সুবধবৃন্দ,
বশ শক আমরা সচি বাচ্চ গু ত্ব বদচয়বি। আমরা ২০১০ সাচল একটি িা িমুখী বশ নীবত প্রণয়ন কচরবি। শসখাচন
খ করা হচয়চি, ‘প্রবতিবন্ধতার কারচণ শকান বশশুচক বশ কার্ বক্রম শথচক দূচর রাখা র্াচি না’।
অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন সকল বশশু সাধারণ বিদ্যালচয় পড়াশুনা করচি। ফচল এধরচনর সকল বশশুরা বনজ পবরিার
শথচক িাড়ীর বনকটিতী বিদ্যালচয় পড়ার সুচর্াগ পাচি। অন্যবদচক সাধারণ বশশুরা বিচশষ োবহদা সম্পন্ন বশশুচদর সাচথ বমচশ
মানুচষর বভ তা সম্পচকব জানচি এিং বভ তাচক শমচন শনওয়ার বশ পাচি।
বশশুরা শিাটচিলা শথচকই সহনশীলতা ও সামাবজক দাবয়ত্বচিাচধর বশক্ষা লাভ করচি। এচত শগাটা সমাজ ব্যিিাই
উপকৃত হচি।
সমবিত বিচশষ বশক্ষা নীবতমালার আওতায় ৬২টি বিদ্যালচয়র প্রায় ৮ হাজার বিচশষ োবহদা সম্পন্ন বশক্ষাথীরা
পড়াচলখার সুচর্াগ পাচচ্ছ।
বশক্ষা মন্ত্রণালচয়র আওতায় ‘ন্যাশনাল একাচর্মী ফর অটিজম এন্ড বনউচরা-শর্চভলপচমন্টাল বর্জএযাবিবলটিস’
িাপচনর কাজ েলচি। এখাচন বিচশষ োবহদা সম্পন্ন সকল বশশুচদর একীভূত বশ কার্ বক্রম সম্প্রসারচণর সুচর্াগ সৃবষ্ট্ হচি।
এসকল বশশুচদর বিদ্যালচয়র শশ্রবণকচক্ষ প্রচিচশর সুবিধাচথ ব ক্রমািচয় সকল বিদ্যালচয় রযাম্প বনমবাণ করা হচচ্ছ।
অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন, মূক ও িবধর বশশুচদর সুষ্ঠুভাচি পাঠদাচনর লচক্ষয বশক্ষকচদর প্রবশক্ষণ শদওয়া হচচ্ছ।
সুবধম লী,
নতুন িিচরর প্রথম বদন আমাচদর বশশুরা িই উৎসি পালন কচর। একই বদচন দৃবষ্ট্ প্রবতিন্ধী বশ থীচদর হাচতও
আমরা শেইল িই তুচল বদবচ্ছ।
বনবিড় বশ গ্রহচণর জন্য শদচশর ৭০ হাজার বিচশষ োবহদা সম্পন্ন বশ থীচদর ৫০ শকাটি টাকা ব্যচয় উপবৃবি
প্রদান করা হচচ্ছ।
দৃবষ্ট্-প্রবতিন্ধীচদর জন্য িাংলা একাচর্বম িাংলা সাবহতয ও ইবতহাস সমৃদ্ধ শেইল িই প্রকাশ করচি।
সুবধবৃন্দ,
অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন বশশু ও ব্যবিচদর বিনামূচল্য শসিা প্রদাচনর লচক্ষয ঢাকার বমরপুচর জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন
ফাউচন্ডশন কযাম্পাচস অটিজম বরচসাস ব শসন্টার ও একটি ‘শেশাল স্কুল ফর বেলচেন ও উইথ অটিজম’ িাপন করা হচয়চি।
এখাচন প্রায় ৮২ শকাটি টাকা ব্যচয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন কমচেি বনবমবত হচচ্ছ।
শদচশর প্রতযন্ত অঞ্চচল অটিজমসহ অন্যান্য প্রবতিবন্ধতায় আক্রান্ত বশশু শনািকরণসহ বিনামূচল্য শসিা প্রদাচনর লচক্ষয
৩২টি শমািাইল শথরাবপ ভযান োলু রচয়চি।
বিনামূচল্য িানীয় পর্ বাচয় বিবভন্ন ধরচনর শথরাপী-শসিা প্রদাচনর লচক্ষয িাংলাচদচশর সকল শজলায় ১০৩টি প্রবতিন্ধী
শসিা ও সাহায্য শকন্দ্র (ওয়ান স্টপ সাবভবস শসন্টার) িাপন করা হচয়চি। এসি জায়গায় একটি কচর অটিজম ও এনবর্বর্
কণ বারও োলু করা হচয়চি।
সুবধমন্ডলী,
স্বািযচসিা জনগচণর শদারচগাড়ায় শপ ৌঁচি বদচত সারাচদচশ আমরা সাচড় ১৬ হাজার কবমউবনটি বিবনক প্রবতষ্ঠা কচরবি
এিং এগুচলা আধুবনকায়চনর পদচক্ষপ বনচয়বি।
২০১১ সাল শথচক ঢাকা বশশু হাসপাতাল এিং ১৫টি সরকাবর শমবর্চকল কচলজ হাসপাতালসহ ২২টি সরকাবরশিসরকাবর হাসপাতাচল বশশু বিকাশ শকন্দ্র িাপন কচর অটিজম ও বনউচরা-শর্চভলপচমন্টাল সমস্যাজবনত বশশুচদর বেবকৎসা
প্রদান করা হচচ্ছ। আগামীচত এ কার্ বক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হচি।
অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যবিচদর জীিনমান উন্নয়চনর
িেিন্ধু শশখ মুবজি শমবর্চকল বিশ্ববিদ্যালচয়র
‘ইনবস্টটিউট ফর শপবর্য়াবট্রক বনউচরা-বর্জঅর্ বার এন্ড অটিজম’ এর মােচম উপচজলা পর্ বাচয় র্ািারচদর অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজবনত সমস্যা বিষচয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা হচচ্ছ।

সামাবজক বনরাপিা শিষ্ট্নীর আওতায় প্রবতিন্ধী বশশু, নারী ও প্রিীণ ব্যবির জন্য অগ্রাবধকার বভবিচত সুরক্ষামূলক
কার্ বক্রম গ্রহণ করা হচি।
অস্বচ্ছল প্রবতিন্ধী ভাতা ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হচয়চি।
ইউবনয়ন পবরষচদর সকল কার্ বক্রচম প্রবতিন্ধী ব্যবিচদর অন্তর্ভববির বিষচয় ইচতামচে িানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমিায় মন্ত্রণালয় শথচক পদচক্ষপ শনওয়া হচয়চি।
সুবধবৃন্দ,
অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যবিরাও বিবভন্ন সফটওয়যার ব্যিহার কচর কবম্পউটার, ইন্টারচনচটও অন্য সিার মচতাই
সমান পারদবশবতার সাচথ কাজ করচত সক্ষম।
প্রবতিন্ধীিান্ধি সফটওয়যার, অবর্ও-বভবর্ও বশক্ষা উপকরণ, অিকাঠাচমা, প্রযুবি উদ্ভািনসহ তথ্য শকন্দ্র প্রবতষ্ঠা
করচত আবম সরকাবর-শিসরকাবর সকল প্রবতষ্ঠানসমূচহর প্রবত অনুচরাধ জানাবচ্ছ ।
সুবধমন্ডলী,
অটিজমসহ সকল ধরচনর প্রবতিন্ধী ব্যবিচদর উন্নয়ন বনবিত করচত এিং পবরিাচর ও সমাচজ তাচদর মর্ বাদা বৃবদ্ধ
করচত কমবসংিাচনর বিকল্প শনই।
অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যবির বভন্নতাসম্পন্ন োবহদাচক অচনক োকুবরদাতা প্রবতষ্ঠান অক্ষমতা বহচসচি বিচিেনা
কচর। কাচজর প্রবত এসকল বিচশষ োবহদা সম্পন্ন ব্যবিচদর একাগ্রতা থাচক অচনক শিবশ এিং কমবচক্ষচত্র তাচদর উপবিবতও
অন্যচদর তুলনায় সচন্তাষজনক।
প্রবতিন্ধী ব্যবিচদর অগ্রাবধকার বভবিচত বনচয়াগ বদচত তাচদর উপচর্াগী কমবচক্ষত্র বেবিত করার কাজ েলচি। এ
িাড়াও বিবসএসসহ সকল শশ্রবণর সরকাবর োকুবরচত অটিজমসহ সকল প্রবতিন্ধী ব্যবিচদর জন্য শকাটা সংরবক্ষত রচয়চি।
অটিজমসহ সকল ধরচনর প্রবতিন্ধী ব্যবিচদর বনচয়াচগর জন্য আবম সকল শিসরকাবর প্রবতষ্ঠান ও উচদ্যািাচদর প্রবত
উদাি আহ্বান জানাবচ্ছ।
বপ্রয় বিচশষ চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন ভাই ও শিাচনরা,
আপনাচদর রচয়চি অনন্য প্রবতভা। আপনাচদর প্রবতভাচক বিকবশত করাই আমাচদর লক্ষয। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী
আলিাট ব আইনস্টাইন, র্ারউইন, বনউটন জীিচনর একটা সময় অটিজচমর মচে বদচয় কাটিচয়চিন। সাবহচতয শনাচিল বিজয়ী
উইবলয়াম িাটলার ইয়টস্, র্যাবনস কবি হযানস্ এন্ডারসন, সুরস্রষ্ট্া বিচথাচভন, শমাজাট ব প্রবতিন্ধী বিচলন। বিখ্যাত পদাথ ব
বিজ্ঞানী বস্টচফন হবকংস্ আজীিন প্রবতিন্ধী শথচকও তাঁর আবিকার শথচম থাচকবন।
আপনারা প্যারা অবলবম্পক ও শেশাল অবলবম্পচক স্বণ বপদক বজচত িাংলাচদচশর ভািমূবতব উজ্জ্বল কচরচিন। তাই
আমরা অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন ও প্রবতিন্ধী ক্রীড়াবিদচদর জন্য ঢাকার অদূচর সাভাচর ১২ একর জবমচত ৩১৭ শকাটি টাকা
ব্যচয় ‘জাতীয় প্রবতিন্ধী ক্রীড়া কমচেি’ বনমবাচণর উচদ্যাগ বনচয়বি।
সুবধবৃন্দ,
আসুন আমরা অটিজম চিবশষ্ট্য-সম্পন্ন বশশু ও ব্যবিচদর পাচশ ড়াই। তারা আমাচদরই আপনজন।
আবম বিশ্বাস কবর, সকচলর সমবিত উচদ্যাগ ও উপচর্াগী পবরচিশ শপচল অটিজম চিবশষ্ট্য সম্পন্ন ব্যবিরা স্বািলম্বী
হচয় গচড় উচঠ আমাচদর জন্য অপার সম্ভািনা িচয় আনচি।
সকলচক সাচথ বনচয় আমরা ২০২১ সাচল স্বাধীনতার সুিণ বজয়ন্তী উদর্াপন করি। একটি চিষম্যহীন, দাবরদ্র্য ও
শশাষণমুি সুখী-সমৃদ্ধ িেিন্ধুর স্বচের ‘শসানার িাংলা’ গচড় তুলি।
বিচশষ োবহদা-সম্পন্ন বশশুচদর মা-িািা, অবভভািকচদর প্রবত আহ্বান, আপনারা আপনাচদর এধরচনর বশশুচদর
শিাঝা বহচসচি না শভচি তাচদর প্রবশক্ষচণর ব্যিিা করুন। শদখচিন আচস্ত আচস্ত তারা স্বািলম্বী হচয় উঠচি।
সকলচক ধন্যিাদ।
শখাদা হাচফজ।
জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু
িাংলাচদশ বেরজীিী শহাক।
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