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ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

           

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন ককন্দ্র, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২, ৩ তিম্মসম্বর ২০১৫ 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 

অনুষ্ঠাম্মনর সভাপতি,  

সহকমীবৃন্দ, 

র্ািীয় সংসম্মের সেস্যবৃন্দ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী তেবস ও র্ািীয় প্রতিবন্ধী তেবস ২০১৫ উপলম্মে কেম্মের সকল প্রতিবন্ধী ব্যতি, িাম্মের 

পতরবার, প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের কসবা ও উন্নয়ম্মন তনম্ময়াতর্ি ব্যতি, সরকাতর-কবসরকাতর প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহম্মক আতম 

আন্ততরক অতভনন্দন ও শুম্মভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। আর্ম্মকর এই তেম্মন আপনাম্মের মাম্মে উপতিি হম্মি কপম্মর আতম অিযন্ত আনতন্দি। 

তিম্মসম্বর আমাম্মের তবর্ম্ময়র মাস। তবর্ম্ময়র মাম্মস আতম পরম শ্রদ্ধার সাম্মে স্মরণ করতি স্বাধীনিার মহান 

িপতি,সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল,র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু কেখ মুতর্বুর রহমানম্মক। আতম শ্রদ্ধা তনম্মবেন করতি কসই সব 

অকুম্মিাভয় বীর েহীেম্মের যারা স্বাধীনিা অর্জম্মন র্ীবন উৎসগ জ কম্মরম্মিন। একাত্তম্মর আমাম্মের কয সকল মা-কবাম্মনরা র্ীবম্মনর 

কশ্রষ্ঠ সম্পে হাতরম্ময়ম্মিন,আতম িাম্মের শ্রদ্ধার সম্মঙ্গ স্মরণ করতি এবং কৃিজ্ঞিা প্রকাে করতি।  

র্াতির তপিার কনতৃম্মে বাঙাতল র্াতি েীর্ জ সংগ্রাম্মমর মাধ্যম্মম সকল স্বাধীনিা অর্জন কম্মরম্মি। আর কগাটা 

মানবর্াতির কল্যাম্মণ বঙ্গবন্ধুর েে জন ধারণ কম্মর আমরা প্রতিবন্ধীম্মেরও সমাম্মর্র মূল ধারায় সম্পৃি কম্মর পাম্মে তেম্মি চাই 

িাম্মের র্ীবন মান। িাম্মেরম্মক উজ্জীতবি করম্মি চাই কসানালী তেম্মনর নতুন স্বম্মে। 

কগাটা তবম্মে এখন প্রতিবন্ধী মানুম্মষর সংখ্যা েি ককাটি। ১৯৯২ সাল কেম্মক গি ২৪ বির র্াতিসংর্ ‘আন্তর্জাতিক 

প্রতিবন্ধী তেবস’ পালন কম্মর আসম্মি। র্াতিসংম্মর্র আ     সাড়া তেম্ময় প্রতি বির আমরা বাংলাম্মেম্মেও ‘আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী 

তেবস’ পালন কতর।  

র্াতিসংর্ গৃহীি এসতিতর্’ ২০৩০ এর লেযমাত্রা বাস্তবায়ম্মনর র্ন্য এসতিতর্’র মূল প্রতিপাদ্য তনধ জারন কম্মরম্মি 

“leave no one behind”।  

এসতিতর্’র কলাগাম্মনর সম্মঙ্গ সঙ্গতি করম্মখ এ বির প্রতিবন্ধী তেবম্মসর প্রতিপাদ্য তবষয় তনধ জারন করা হম্ময়ম্মি 

‘একীভূিকরণ : সেমিার তভতত্তম্মি সকল প্রতিবন্ধী মানুম্মষর েমিায়ন’। িাই উন্নয়ম্মনর মূলম্মরািধারায় িাম্মের সম্পৃি করম্মি 

হম্মব। িাম্মেরম্মক কপিম্মন করম্মখ রাষ্ট্র-সমাম্মর্র সাতব জক উন্নয়ন সম্ভব নয়। 

সুতধবৃন্দ, 

আমাম্মের সকম্মলর মম্মন রাখম্মি হম্মব-প্রতিবন্ধীরা ককানভাম্মবই সমাম্মর্র কবাো নয়। িারা আমাম্মেরই সন্তান। িাম্মের 

অবম্মহলার দৃতিম্মি কেখার ককান সুম্মযাগ কনই। প্রতিবন্ধীম্মের সাধারণ মানুম্মষর মি বাঁচার অতধকার রম্ময়ম্মি। এম্মেম্মত্র িাম্মের 

সমস্যা দূরীকরম্মণ পাতরবাতরক পয জায় কেম্মক শুরু কম্মর আন্তর্জাতিক মহল পয জন্ত সকল স্তম্মর তবম্মেষ মম্মনাম্মযাগই হম্মি পাম্মর 

সহম্মযাতগিার মূল হাতিয়ার। প্রতিবন্ধী কলাকম্মের পুনব জাসম্মন সমাম্মর্র তবত্তবান-হৃেয়বানম্মের এতগম্ময় আসম্মি হম্মব।  

আপনারা র্াম্মনন,আমার কমম্ময় সায়মা কহাম্মসন প্রতিবন্ধীম্মের পুনব জাসম্মনর লম্মেয কেম্মে-তবম্মেম্মে কার্ করম্মি। িার 

কাম্মর্র স্বীকৃতি স্বরূপ তবে স্বািয সংিার েতেণ-পূব জ এেীয় আঞ্চতলক কায জালয় ২০১৪ সাম্মল ‘এতিম্মলন্স ইন পাবতলক কহলে’ 

পুরস্কার প্রোন কম্মরম্মি।  এই পুরস্কার কেম্মের র্ন্য সুনাম ও সুখ্যাতি বম্ময় এম্মনম্মি। প্রতিবন্ধীিা তনম্ময় বাংলাম্মেে এখন তবে 

সভায় সরব। সায়মা কহাম্মসন ২০১৪ সাম্মল তবে স্বািয সংিা’র (WHO) মহাপতরচালম্মকর মানতসক স্বািয ও অটির্ম তবষয়ক 

উপম্মেিা প্যাম্মনম্মলর সেস্য মম্মনানীি হন।  



 

কলাবাল অটির্ম পাবতলক কহলে ইতনতেম্ময়টিভ ইন বাংলাম্মেম্মের র্ািীয় উপম্মেিা কতমটির কচয়ারপাস জন সায়মা 

কহাম্মসম্মনর পরামে জ ও তেক তনম্মে জেনায় বিজমান সরকার কেম্মে োরীতরক ও মানতসক প্রতিবন্ধী ও অসামে জবানম্মের পুনব জাসম্মন 

তবতভন্ন পেম্মেপ গ্রহণ কম্মরম্মি। কযমন- প্রতিবন্ধীম্মের তচতিিকরণ (িাটা কবর্ তিতর করা), িাম্মের কাউতন্সতলং প্রোন, িাম্মের 

র্ন্য তেোর সুম্মযাগ তনতিি করা, কম জ সংিাম্মনর ব্যবিা করাসহ অন্যান্য তবম্মেষাতয়ি  পেম্মেপও রম্ময়ম্মি।  

 আমাম্মের সরকার প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার ও সুরো আইন-২০১৩, তনউম্মরা কিম্মভলপম্মমন্টাল প্রতিবন্ধী সুরো ট্রাস্ট 

আইন-২০১৩ পাে কম্মরম্মি। এই সুরো আইনম্মক সুষ্ঠুভাম্মব প্রম্ময়াম্মগর র্ন্য তবতধমালা প্রণীি হম্ময়ম্মি। এই দুটি আইন ও 

তবতধমালার মাধ্যম্মম প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার পাওয়ার পে সুগম হম্মব ।  

 প্রতিবন্ধী ব্যতিবম্মগ জর র্ন্য সরকার একটি ট্রাস্ট গঠন কম্মরম্মি। ট্রাম্মস্টর িহতবল কেম্মক প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের আম্মবেম্মনর 

কপ্রতেম্মি সহায়িা প্রোন করা হম্মব। 

 প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের একটি তনভ জরম্মযাগ্য িথ্যভান্ডার তিতর করার র্ন্য সরকার ইম্মিামম্মধ্য একটি প্রকম্মের মাধ্যম্মম 

র্তরপ কায জক্রম চালাম্মচ্ছ। প্রােতমক র্তরপ অনুসাম্মর বিজমান কেম্মে প্রায় ১৪ লে ৮২ হার্ার ৭১৬ র্ন প্রতিবন্ধী ব্যতি 

রম্ময়ম্মি।  

 আমরা প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের সামাতর্ক তনরাপত্তা খাি ক্রমান্বম্ময় সম্প্রসারণ করতি। বিজমাম্মন ৬ লে প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মক 

র্নপ্রতি মাতসক ৫০০ টাকা হাম্মর ভািা প্রোন করতি।  

 আমরা ৬০ হার্ার প্রতিবন্ধী িাত্র-িাত্রীম্মের তেো উপ-বৃতত্ত প্রোন করতি। প্রােতমক তবদ্যালম্ময়র মাতসক ৩০০ টাকা, 

উচ্চ মাধ্যতমক তবদ্যালম্ময় মাতসক ৬০০ টাকা, কম্মলম্মর্ মাতসক ৮০০ টাকা ও তবেতবদ্যালম্ময়র প্রতিবন্ধী তেোেীম্মের 

মাতসক ১২০০ টাকা হাম্মর বৃতত্ত প্রোন করা হম্মচ্ছ। 

 আমরা ইম্মিামম্মধ্য কেম্মের তবতভন্ন কর্লা ও উপম্মর্লা পয জাম্ময় র্ািীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউম্মন্ডেম্মনর আওিায় ১০৩টি 

প্রতিবন্ধী কসবা ও সাহায্য ককন্দ্র িাপন কম্মরতি। এখাম্মন প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের কেরাতপ, সহায়ক উপকরণ, শ্রবণ পরীো, 

কাউম্মন্সতলং ও করফাম্মরলসহ প্রম্ময়ার্নীয় স্বািযম্মসবা কেয়া হম্মচ্ছ।  

 আমরা বঙ্গবন্ধু কেখ মুতর্ব কমতিম্মকল তবেতবদ্যালম্ময় অটিতস্টকসহ স্নায়তবক ও তবকাের্তনি প্রতিবন্ধী তেশুম্মের 

তচতকৎসা কসবা প্রোম্মনর র্ন্য ‘তসনাক’ নাম্মম একটি কসন্টার প্রতিষ্ঠা কম্মরতি।  

 র্ািীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউম্মন্ডেম্মনর কায জক্রম সম্প্রসারম্মনর লম্মেয একটি প্রতিবন্ধী কমম্মেি তনম জাম্মণর র্ন্য আমরা 

উম্মদ্যাগ গ্রহণ কম্মরতি।  

 প্রতিবন্ধী কখম্মলায়াড়ম্মের প্রতেেম্মণর সুতবধাম্মে জ কেম্মরবাংলা নগম্মরর সংসে ভবম্মনর েতেণ-পতিম তেম্মক র্ায়গা বরাদ্দ 

করা হম্ময়ম্মি। 

 প্রতিবন্ধী িাত্র-িাত্রীম্মের তেোর সুম্মযাগ সৃতির র্ন্য কেম্মের তবতভন্ন িাম্মন কস্পোল তবদ্যালয় িাপন করা হম্ময়ম্মি। 

পরীো কেম্মত্র িাম্মের সময়ও বাতড়ম্ময় কেয়া হম্ময়ম্মি।  

 আমার সরকার তবতসএসসহ প্রেম কশ্রণীর চাকুরীম্মি প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের র্ন্য ১% ককাটা সংরেণ কম্মরম্মি। এিাড়া 

তৃিীয় ও চতুে জ কশ্রণীর সরকাতর চাকুরীম্মি প্রতিবন্ধী ব্যতি ও এতিমম্মের র্ন্য ১০% ককাটা সংরেণ করা হম্ময়ম্মি। 

এম্মি প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের চাকুরীর কেত্র সম্প্রসাতরি হম্ময়ম্মি। 

 র্াতিসংর্ ও তবে স্বািয সংিায় বাংলাম্মেম্মের প্রস্তাম্মব সব জ সেতিক্রম্মম অটির্ম কায জক্রম করজুম্মলেন তহসাম্মব গৃহীি 

হম্ময়ম্মি। 

সমাগি সুতধবৃন্দ, 

আন্তর্জাতিক অঙ্গম্মন আমাম্মের োরীতরক ও মানতসক প্রতিবন্ধীম্মেরও তবম্মেষ অর্জন রম্ময়ম্মি। বাংলাম্মেে ব্লাইন্ড তক্রম্মকট 

কাউতন্সল (তবতবতসতস) এর আওিাধীন র্ািীয় ব্লাইন্ড তক্রম্মকট েল ভারম্মির ককালকািার তবখ্যাি ইম্মিন গাম্মি জম্মন অনুতষ্ঠি 

‘তত্রবঙ্গীয় তমত্রী আন্তর্জাতিক টি-২০ ব্লাইন্ড তক্রম্মকট টুন জাম্মমন্ট-২০১৫’কি যুগ্ম চযাতম্পয়নেীপ লাভ কম্মর। গি মাম্মসর মাোমাতে 

সমম্ময় তেল্লীম্মি অনুতষ্ঠি তবে বতধর তক্রম্মকম্মট বাংলাম্মেে পাতকস্তানম্মক হাতরম্ময় ফাইনাম্মল কখম্মলম্মি। 

 



 

এ িাড়া যুিরাম্মষ্ট্রর লস এম্মেলম্মস অনুতষ্ঠি ওয়ার্ল্জ কস্পোল অতলতম্পকস সামার কগইমস্ এ বাংলাম্মেম্মের প্রতিবন্ধী 

তক্রম্মকটারগণ অংেগ্রহণ কম্মর ৯টি স্বণ জ পেক, ১৫টি করৌপ্য পেক ও ৭টি করাে পেক কপম্ময় কেম্মের র্ন্য কগৌরব বম্ময় এম্মনম্মি। 

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউম্মন্ডেন এ মাম্মঠর উন্নয়ম্মনর র্ন্য যোযে পেম্মেপ গ্রহণ করম্মব। 

সুতধবৃন্দ, 

প্রতিবতন্ধিা মানব তবতচম্মত্ররই একটি অংে। প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের প্রতি সমাম্মর্র দৃতিভতঙ্গই এম্মেম্মত্র সবম্মচম্ময় বড় 

বাধা। কসই তেক কেম্মক তবচার করম্মল-প্রতিবতন্ধিা েরীম্মর, মম্মন বা কবাধ-বুতদ্ধম্মি োম্মক না। প্রতিবতন্ধিা োম্মক সমাম্মর্। 

প্রতিবতন্ধিা োম্মক পতরম্মবম্মে। আমাম্মের সমার্ ব্যবিা এমনভাম্মব গম্মড় তুলম্মি হম্মব কযখাম্মন প্রম্মিযক মানুষ িার তচরন্তন 

স্বাধীনিা ও মানতবক ময জাো উপম্মভাগ করম্মি পাম্মরন।  

আপনারা র্াম্মনন, কয ককান ধরম্মনর প্রতিবন্ধী ব্যতি আম্মগর তুলনায় এখন অম্মনক কবেী কসাচ্চার ও সম্মচিন। িারা 

এখন সরকাতর ও কবসরকাতর পয জাম্ময় কযাগাম্মযাগ বাতড়ম্ময়ম্মি এবং তবতভন্ন ধরম্মনর কসবা ও সুম্মযাগ-সুতবধা পাম্মচ্ছ। এমন এক সময় 

তিল যখন প্রতিবন্ধী িাত্র-িাত্রীম্মের প্রােতমক তবদ্যালম্ময় ভতিজ করা হম্মিা না। বিজমান সরকার প্রণীি তেোনীতির আম্মলাম্মক 

প্রতিবন্ধী তেশুম্মের মূলধারার তেো লাম্মভর যাবিীয় বাধা অপসারম্মণর তেক তনম্মে জেনা রম্ময়ম্মি। এিাড়া তেেকরাও এখন 

প্রতিবন্ধী িাত্র-িাত্রী সম্পম্মকজ অম্মনক সম্মচিন হম্ময়ম্মিন, িারা আলাো সময় তেম্ময় সহম্মযাতগিা করম্মিন। সরকাম্মরর ব্যাপক 

র্নসম্মচিনিামূলক কম জকাম্মন্ডর ফম্মল প্রতিবন্ধীম্মের ব্যাপাম্মর মানুম্মষর দৃতিভতঙ্গ পাোম্মচ্ছ। 

সুতধবৃন্দ, 

কেেী-তবম্মেেী নানান ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলিা কমাকাম্মবলা কম্মর বাংলাম্মেে আর্ এতগম্ময় চলম্মি। তবতেক অে জনীতিম্মি 

মন্দা সম্মেও বাংলাম্মেে তনম্ন মধ্যম আম্ময়র কেম্মে উন্নীি হম্ময়ম্মি। আমাম্মের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০২১ সাম্মলর মম্মধ্য বাংলাম্মেে 

মধ্যম আম্ময়র কেম্মে উন্নীি হম্মব। আোকতর, ২০৪১ সাম্মল বাংলাম্মেে উন্নি-সমৃদ্ধ কেে তহসাম্মব তবে েরবাম্মর মাো উঁচু কম্মর 

োঁড়াম্মব। আন্তর্জাতিক পতরমন্ডম্মল অম্মনক কেম্মত্রই বাংলাম্মেে এখন ‘করাল মম্মিল’ তহসাম্মব তবম্মবতচি হম্মচ্ছ। মম্মন রাখম্মি হম্মব, 

আমরা তবর্য়ী র্াতি। কাম্মরা কাম্মি মাো নি করব না। 

আমাম্মের সকল উন্নয়ন কম জকাম্মন্ড প্রতিবন্ধীম্মের অংেগ্রহণ তনতিি করম্মি হম্মব। সরকাম্মরর পাোপাতে কম্মপ জাম্মরট 

কসক্টর ও কবসরকাতর প্রতিষ্ঠানম্মক প্রতিবন্ধী ব্যতিম্মের চাকতর প্রোম্মনর র্ন্য আহ্বান র্ানাতচ্ছ। প্রতিবন্ধী ব্যতিরা সব সময় 

আন্ততরকিা ও েেিার সাম্মে কার্ কম্মর। সকম্মলর সতেতলি প্রম্মচিায় আমরা কোষণমুি, তবষম্যহীন, সমিাতভতত্তক, 

অসাম্প্রোতয়ক-গণিাতন্ত্রক রাষ্ট্র গম্মড় তুলম্মি চাই। র্াতির র্নম্মকর স্বম্মের কসানার বাংলা তবতনম জাম্মণ আমরা তনরলসভাম্মব কার্ 

কম্মর যাতচ্ছ।  

তবম্মের সকল প্রতিবন্ধী মানুম্মষর র্ীবন আর েে র্ন সাধারণ মানুম্মষর মিই স্বাভাতবক, কম জচঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বল ও 

আনন্দমুখর হম্ময় উঠুক-কসই প্রিযাো করতি। সবাইম্মক ধন্যবাে র্াতনম্ময় কেষ করতি। 

কখাো হাম্মফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্মেে তচরর্ীবী কহাক। 

... 


