
ইাযা বালা শক্ষায ফ বস্তরয আনরফ আররায শদা 

সশরনা আক্তায 

 

বালারে আশ্রয় েরযই শফেশত য় বযতা, ভাজ ও ংস্কৃশতয ফশেছুই বালায আশ্ররয় রাশরত বালায দাশফ 

জীফরনয দাশফ, ভনুষ্যরেয দাশফ। যক্তস্দাত ফাংরা বালারে সেন্দ্র েরয ১৯৯৯ াররয ১৭ নরবম্বয জাশতংঘ ২১ সপব্রুয়াশযরে 

আন্তজবাশতে ভাতৃবালা শদফরূর সঘালণা েরয; মায মূর উরেশ্য পৃশথফীয প্রশতটি সদরয, শফরল েরয ক্ষুদ্র বালার াষ্ঠীরে যক্ষা 

ও তারদয শফো। তাই এ সদ বালায অশধোয আদারয়য সদ। প্রাচীনোর সথরেই শ্রফণশক্তীন ভানুরলয সমা ারমার য প্রধান 

ভাধ্যভ শররফ ব্যফহৃত রয় আরে ইাযা। ফােপ্রশতফন্ধী ব্যশক্তরদয এেটি ফর া অংও এ বালারে তারদয ভত প্রোরয 

অন্যতভ ফান শররফ সফরে সনয়। বালা আদারয়য তীথ বভূশভরত ফাফাযত প্রায় ৩০ রাখ ফাে ও শ্রফণপ্রশতফন্ধী ভানুরলয ভরনয 

বাফ প্রোরয এেভাত্র ভাধ্যভ ‘ফাংরা ইাযা বালা’। শ্রফণ ও ফাে প্রশতফন্ধী ভানুরলয বফশচতযভয় জীফরনয প্রো ঘরে এ বালায 

ভাধ্যরভ। এো া অটিশিে, শনউরযারশজেযার শিজঅি বায ও বুশি প্রশতফন্ধীরদয অরনরে ইাযা ব্যফারযয ভাধ্যরভ ভানুরলয রে 

সমা ারমা  েরয থারে। 

 

শযাজ আরভদ, পশযদা সফ ভ ও তারদয সভরয় শফোনায় ফর  ল্প েযরেন। শেন্তু টুেোে আওয়াজ ো া আয সোরনা 

ব্দ সানা মারে না। সেননা, তাযা ইাযা বালায় েথা ফররেন। শযাজ আয তায স্ত্রী পশযদা সফ ভ োরন সারন না এফং েথা 

ফররত ারয না। তরফ সেরররভরয়যা েথা ফররত ারয। ভা-ফাফায রে এই দুই-বাইরফারনয ফ সমা ারমা  য় ইাযা বালায়।  
 

 শ্রফণ ও ফাে প্রশতফন্ধী (ফশধয) ভারজয সফাঝা নয়। এযা াধাযরণয ভরতাই শনরজরদয সভধা-দক্ষতায ফশিঃপ্রো 

ঘটিরয় উন্নত জীফন ও ভাজ ব্যফস্থা  র  তুররত ারয। এে েথায় ফশধয, জনর াষ্ঠী ভাজ ও যারেয ভানফম্পদই ফরে। 

সোরনাবারফই এই প্রশতফন্ধীরদয অফররা না েরয ায়ে সফা শদরয় সদরয প্রতযন্ত অঞ্চররয শফার এই জনর াষ্ঠীরে োরজ 

রা ারনা ম্ভফ। 
 

 এই সশ্রশণয প্রশতফন্ধী শনরজযা সেউ মুখ ফুরে েথা ফররত না াযররও ভারজয সুস্থ ভানুলগুররায রে ভরনয বাফ 

প্রো েরযন ইাযা বালায় এফং প্রতীেী শনরদ বনায ভাধ্যরভ। ইাযা বালা ফররত যীরযয অে-প্রতযে শফরল েরয াত, 

স োঁে, সচাখ ইতযাশদ না ারনায ভাধ্যরভ সমা ারমা  েযায িশতরে বুঝারনা য়। মুরখয বালারত সমা ারমা  েযা অম্ভফ রর এই 

বালা ব্যফায েযা য়। 
 

উন্নতশফরে প্রশক্ষণ ও আক্ষশযে শক্ষায ভাধ্যরভ মূে ও ফশধয জনর াষ্ঠীরে ভানফম্পরদ শযণত েযা রয়রে। 

আভারদয সদর এখরনা তাযা াভাশজে অনাদয ও অফররায  শিয ভরধ্য যরয় স রে। সদরয এই জনর াষ্ঠীয উন্নয়রন যোরযয 

াাশ সফযোশয প্রশতষ্ঠানও োম ব©েযী ভূশভো যাখরত ারয। ম বরফক্ষরণ সদখা স রে, ফাে ও শ্রফণ প্রশতফন্ধীরদয প্ররতযরেযই 

যরয়রে আরাদা বফশষ্ট্য। তারদয ভরধ্য অরনে দক্ষ শযশ্রভী ও প্রখয সভধায অশধোযীও আরে। তাযা শফশবন্ন সক্ষরত্র আধুশনে 

ভাজ ব্যফস্থায রে তার শভশররয় প্রাতযশে জীফনমাত্রায়ও এশ রয় যরয়রে। আভারদয ভরতা সদরয প্রতযন্ত এরাোয় েশ রয় 

শেটিরয় থাো ফাে ও শ্রফণ প্রশতফন্ধীরদয প্রায় ফায ারত ারত সদখা মায় স্মাে বরপান, াভাশজে সমা ারমা  ভাধ্যভমূ- 

সপবুে, ইমু, সায়ােঅযা এয ভরতা জনশপ্রয় ভাধ্যভগুররা তাযা ব্যফায েযরে। াভাশজে সমা ারমা  ভাধ্যরভ তাযা শনরজরদয 

ভরধ্য বারফয আদান-প্রদান েরয থারে। 

 

শ্রফণ ও ফােপ্রশতফন্ধীরদয রে সমা ারমার য জন্য ফাইরে ইাযা বালা শখরত উৎাশত েযরত শফরল উরযা  

শনরয়রে সদরয এেটি সভাফাইর অারযেয সোম্পাশন। শ্রফণ ও ফােপ্রশতফন্ধীরদয জন্য াইন-রাইন শিশজোর সেয়ারয সফাও 

প্রদান েযরফন শ্রফণ ও ফাে প্রশতফন্ধী ব্যশক্তযা। এ উরযার য ভাধ্যরভ ংস্থাটি শনরজরদয ওরয়ফাইে ও সরপ াশব ব শিশজোর 

সেয়ায অযা এ ইাযা বালা শবশিে গ্রােরফা চালু েরযরে। সোম্পাশনটিয শনজস্ব ইউটিউফ চযারনরর ইাযা বালায শবশিও 

টিউরেশযয়ার আররাি েযা রয়রে। এটি আগ্রীরদয ইাযা বালা শখরত প্রাথশভেবারফ ায়তা েযরফ এফং েথা ফররত ও 

শুনরত না াযা শপ্রয়জনরদয রে সমা ারমার য সুরমা  সৃশষ্ট্ েযরফ। 
 

 আক্ষয জ্ঞানম্পন্ন মূে ও ফশধযযা আভারদয ভরতাই সুস্থ ভশস্তষ্কম্পন্ন। ফই তাযা বুরঝ, সদরখ, উরশি েরয। শেন্তু 

তাযা সারন না, মুখ ফুরে েথা ফররত ারয না। রচতনতায অবারফ এই সশ্রশণয ভানুলগুররা এখরনা নানাবারফ অফরশরত-ফশঞ্চত 

রয় আরে। তারদয ংখ্যা শনতান্তই েভ নয়। তাই তারদয জন্য আভারদয প্ররতযরেযই এশ রয় আা উশচত। শযংখ্যান বুযরযায 

শরফ অনুমায়ী, ফাংরারদর প্রায় ১ সোটি ৬০ রাখ শফশবন্ন ধযরনয প্রশতফন্ধী ব্যশক্ত যরয়রে। এয ভরধ্য প্রায় ১৮ দশভে ৫ 

তাং শ্রফণ প্রশতফন্ধী ও ৩ দশভে ৯ তাং রে ফাে প্রশতফন্ধী। ওয়ার্ল্ব সপিারযন অফ য সিরপয তথ্য ভরত, াযাশফরে 

প্রায় াত সোটি শ্রফণ ও ফােপ্রশতফন্ধী যরয়রে। আভারদয সদর ফতবভারন ১ রাখ ৬৬ াজায ৩৯৭ জন শনফশন্ধত শ্রফণ-ফাে 

প্রশতফন্ধী সরাে যরয়রে। এয ভরধ্য ১ রাখ ১৮ াজায ৯০৭ জন ফােপ্রশতফন্ধী ও ৪৭ াজায ৪৯০ জন শ্রফণ প্রশতফন্ধী আরে। 
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যোয অায় শশেরয়  া ভানুলগুররারে াভরন এশ রয় শনরত ফিশযেয। যোয প্রশতফন্ধীরদয জন্য খুফই 

আন্তশযে ফররই প্রশতফন্ধীরদয উন্নয়রন নানা প্রোয উন্নয়ন েভ বোি শযচারনা েযরে। শ্রফণ ও ফােপ্রশতফন্ধী ভানুরলয বাফ প্রোর 

ইাযা বালায ম্পেব অশফরেয। যোয এযই ভরধ্য জাশতংঘ প্রশতফন্ধী অশধোয নদ অনুভথ বন েরযরে। এই নরদয 

ংশিষ্ট্ ধাযায় ইাযা বালা সখায় ায়তা েযা এফং ফাে ও শ্রফণপ্রশতফন্ধী জনর াষ্ঠীয বালা ত শযচয়রে মুন্নত যাখায েথা 

ফরা রয়রে। ‘প্রশতফন্ধী ব্যশক্তয অশধোয ও সুযক্ষা আইন, ২০১৩’-এয ধাযা ২(৭)- এ বালা ও সমা ারমার য সক্ষরত্র ‘প্রশভত ফাংরা 

ইাযা বালা প্রণয়ন ও উন্নয়রন প্রাশতষ্ঠাশনে োম বক্রভ গ্রণ, াাতার, আদারত, থানা ও শক্ষা প্রশতষ্ঠান ফ বত্র ইাযা বালায 

ব্যফায শনশিত েযরত োম বেয দরক্ষ গ্রণ এফং চাশদায শবন্নতা শফরফচনা েরয ফাংরা ইাযা বালারে স্বীকৃশতয েথাও ফরা 

রয়রে’। 
 

 শ্রফণ ও ফােপ্রশতফন্ধী ভানুল এ বালায ভাধ্যরভ তারদয ভরনয বাফ প্রো েরয। যোয ফাে ও শ্রফণপ্রশতফন্ধীরদয জন্য 

ফাংরা ইাযা বালা ইনশিটিউে প্রশতষ্ঠা েযায শিান্ত শনরয়রে। এো াও যোয ফাে ও শ্রফণপ্রশতফন্ধীরদয জন্য পেওয়যায 

ফানারনায শিান্ত শনরয়রে। এটি মূরত াইে টু শিচ পেওয়যায। এয ভাধ্যরভ সোরনা েশম্পউোয ফা সভাফাইররয েযারভযায 

াভরন াইন ল্যাঙ্গুরয়জ ফা ইাযা বালায় েথা ফররর সটি শিচ ফা েথা শররফ অনুফাদ রয় ফরর সদরফ। এটি এভনশে 

ইউশনরোি সেক্সরেও রূান্তয রফ। এই পেওয়যায শনশদ বষ্ট্ সোরনা শিবাইরয ওয শনব বযীর রফ না। াধাযণ অযান্ড্ররয়ি 

সভাফাইর ফা ভম বারয়য শিবাইরই তা োজ েযরফ। 
 

 ইাযা বালা শনণ বরয় সভান ইরভজ প্ররশং িশতয রে কৃশত্রভ বুশিভিা, শফরল েরয সভশন রাশন বং প্রমৄশক্ত ব্যফায 

েযা রফ এই পেওয়যারয। এেজন প্রশতফন্ধী ব্যশক্ত তায বদনশিন ও প্রাশতষ্ঠাশনে োরজ মতগুররা শযশস্থশতয মুরখামুশখ রয় 

থারেন এয প্রায় ফগুররাই এই পেওয়যারযয আওতাভুক্ত থােরফ। সমভন- শচশেৎারফা গ্রণ ও সযার য ফণ বনা, পুশররয োরে 

আইশন ায়তা ও শযশস্থশত ফণ বনা, ক্লারুভ, সযরস্তাযা ইতযাশদ। 
 

 প্রধানভন্ত্রী সখ াশনা সেশরশবন চযারনরগুররারে ইাযা বালায় ংফাদ উস্থারনয উরযা  শনরত আহ্বান জানান। 

ফতবভারন ফাংরারদ সেশরশবন ও সদ টিশব ইাযা বালায় খফয উস্থান েযরে। 
 

 সদব্যাী ১০৩টি প্রশতফন্ধী সফা ও াায্যরেন্দ্র স্থান েযা রয়রে মা সথরে ফেরয প্রায় ৪ রক্ষ প্রশতফন্ধী ব্যশক্ত 

যাশয সফা ারে। প্রতযন্ত অঞ্চরর প্রশতফন্ধী ব্যশক্তরদয শচশেৎা সফা প্রদান েযা রে ৩২টি সভাফাইর সথযাশ বযারনয 

ভাধ্যরভ। 
 

 ের প্রশতফন্ধী ব্যশক্তয উন্নয়রন সফশেছু আইন প্রণয়ন েযা রয়রে। “প্রশতফন্ধী ব্যশক্তয অশধোয ও সুযক্ষা আইন 

২০১৩” এফং “শনউরযা সিরবররভন্টার প্রশতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাি আইন ২০১৩” আইন দুটি অন্যতভ। এই আইন দু’টিয ভাধ্যরভ 

প্রশতফন্ধী ব্যশক্তরদয অশধোয আইন দ্বাযা স্বীকৃত রয়রে। দভ জাতীয় ংরদয সল অশধরফরনয সল আইন “ফাংরারদ 

শযযাশফশররেন োউশির আইন ২০১৮” া েযা রয়রে। এই আইনটিয পরর সদরয শফযভান প্রশতফন্ধী ব্যশক্তযা শেংফা 

দুঘ বেনায পরর ঙ্গুে ফযণোযী প্রশতফন্ধী ব্যশক্তরদয শচশেৎা সফায াাাশ পুনফ বান প্রশক্রয়া গ্রণ েযা রফ। 
 

 প্রশতফন্ধী ব্যশক্তযা ভারজযই অং। সদরয প্রতযন্ত অঞ্চরর েশ রয়-শেটিরয় থাো ের সশ্রশণয শ্রফণ ও 

ফােপ্রশতফন্ধীরদয জন্য সফা ও ায়ে াভগ্রীয যফযা শনশিত েযরত রফ। তারদযরে ফাদ শদরয় সোরনা উন্নয়ন শযেল্পনা 

গৃীত রর যারেয াভশগ্রে উন্নয়ন রফ না। অশজবত রফ না সেেই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রায মুর োর বে। এই ফাস্তফতারে শফরফচনা 

েরয ফতবভান যোয প্রশতফশন্ধতা ইসুযটিরে অগ্রাশধোয খাত শফরফচনা েরয শনফ বাচশন ইরতায ২০১৮ এ ের ধযরনয 

প্রশতফন্ধীরদয েল্যারণ শক্ষা, েভ বংস্থান, চরারপযা, সমা ারমা , শচশেৎা জ েযা এফং তাসদয াভাশজে ভম বাদা প্রশতষ্ঠায 

জন্য শফরল ব্যফস্থা সনওয়ায অেীোয েযা রয়রে। াাাশ যোয প্রশতফন্ধী ব্যশক্তরদয জন্য সফযোশয খারত েভ বংস্থান 

সৃশষ্ট্য জন্য প্রশতফেয প্রশতফন্ধীরদয জন্য চাকুশয সভরা আরয়াজন েযরে। এরত প্রশতফন্ধী ব্যশক্তরদয ভরধ্য েভ বচঞ্চরতা শপসয 

এররে। মৃি সানায ফাংরা   রত রর প্রশতফন্ধী ব্যশক্তরদয অন্তভু বক্ত েরয েরর শভরর োজ েযরত রফ। 
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