
টেকসই উন্নয়নে দৃষ্টি প্রষ্টিবন্ধীনের সহন োষ্টিিোয় চোই সকনের অংশগ্রহণ  

উম্মে পারুয়া 

পৃথথফীয অন্যান্য ওল্যাণ যাম্মেয ন্যায় ফাাংরাম্মদ যওায াভাথিও থনযাত্তা বফষ্টনী সুদৃঢওযম্মণয রম্মযে বদম্ময দুস্থ , 

অফম্মথরত, শ্চাৎদ, দথযদ্র, এথতভ, প্রথতফন্ধী এফাং অনগ্রয ভানুম্মলয ওল্যাণ  উন্নয়ম্মনয রম্মযে ভািওল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফাং 

ভািম্মফা অথধদপ্তম্মযয ভাধ্যবভ ব্যাও  ফহুমুঔী ওভ মসূথি ফাস্তফায়ন ওযম্মে। অনগ্রয অাং থম্মম্মফ ফতমভান যওায প্রথতফন্ধী 

ব্যথিয প্রথত থফম্মল গুরুত্ব প্রদান ওযম্মে।  

প্রথতফন্ধী িনম্মকাষ্ঠীয এওটি অাং দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী। ১৯৭৪ াম্মর দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী থযাথীম্মদয িন্য ভথিত দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী 

থযা ওাম মক্রভ শুরু ওযা য়। দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী থশুযা মাম্মত থযায সুম্মমাক ায় এফাং তুরনামূরওবাম্মফ ব্যয়ফহুর প্রাথতষ্ঠাথনও 

ওভ মসূথিয থযফম্মতম  স্থানীয় থফদ্যারম্ময় িক্ষুষ্মান থযাথীম্মদয াম্মথ থফম্মল ব্যফস্ানায়  ড়াশুনা ওযম্মত াম্ময এফাং থনিস্ব 

থযম্মফ  আফস্ায াম্মথ তার থভথরম্ময় িরাম্মপযা ওযম্মত াম্ময ব উম্মেম্মে ভািম্মফা অথধদপতয ৬৪ টি বিরায় ৬৪ টি 

ভথিত দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী  থযা ওাম মক্রভ থযিারনা ওযম্মে । প্রথতটি ওাম মক্রম্মভ এওিন ওম্ময থফম্মল প্রথযণ প্রাপ্ত ‘থযম্ম মা’ থযও 

এয তত্ত্বাফধাম্মন দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী  থশুম্মদযম্মও বেইর দ্ধথতম্মত থযা বদয়া য়। প্রথতটি আন াংখ্যা ১০। ভথিত দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী 

থযা ওাম মক্রভ  থফদ্যারম্ময় প্রথভ বেথণ বথম্মও এএথ ম মন্ত  থযা ওাম মক্রভ থযিাথরত ম্মে। ভথিত দৃথষ্ট প্রথতফন্ধীয ভম্মধ্য 

২৮ টি আফাথও এফাং ৩৬ টি অনাফাথও প্রথতষ্ঠান , অনুম্মভাথদত আন াংখ্যা ৬৪০। আফাথও প্রথতষ্ঠানমূম্ময দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী 

থযাথীম্মও বযণম্মালণ, থযা, প্রথযণ, থিথওৎা, থিত্তথফম্মনাদন  পুনফ মাম্মনয ভাধ্যম্মভ ভাম্মি প্রথতথষ্ঠত ওযা ম্মে।  

দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী থশুযা আভাম্মদয ভাম্মিযই অাং। তাম্মদয িন্য িতয উন্নত িীফনভাম্মনয ব্যফস্থা ওযা যাম্মেয াম্মথ 

াম্মথ আভাম্মদয ওম্মরয দাথয়ত্ব। যওায ইম্মতাভম্মধ্য বদম্ময ১৭টি বিরায় এওটি ওম্ময উচ্চ ভাধ্যথভও থফদ্যারয় থনফ মািন ওম্ময 

বঔাম্মন তাম্মদয সুথফধাম্মথ ম ববৌত অফওাঠাম্মভা থনভ মাণ ওযায াম্মথ াম্মথ থযা প্রদান ওভ মসূথি ফাস্তফায়ন ওযম্মে। ঞ্চভ বেথণ ম মন্ত 

থযাথীম্মদয বেইর উওযণ থফতযণ ওযায ব্যফস্থা ওযা ম্ময়ম্মে। বেইর উওযণটি ব্যয়ফহুর এফাং ইম্মরক্ট্রথনও বযওথ্ মাং থ্বাই 

িরবে নয়। তাই থফথবন্ন এনথি, ধনী ব্যথিম্মদয  যওাম্মযয াাাথ ওাি ওযম্মত ম্মফ। াদােথড় ব্যফাম্মযয মূর উম্মেে 

ম্মরা প্রথতফন্ধীম্মদয থনযাম্মদ িরাির থনথশ্চত ওযম্মত ায়তা ওযা। 

       যওাম্মযয াাাথ থফথবন্ন প্রথতষ্ঠানমূ দৃথষ্টপ্রথতফন্ধীম্মদয সুম্মমাকসুথফধায় ওাি ওম্ময মাম্মে। তায ভম্মধ্য ম্মরা -  

Bangladesh National Society for the Blind- BNSB, এটি এওটি িাতীয় াংস্থা। এম্মদয বফায ধযন দৃথষ্ট 

প্রথতফন্ধী ব্যথিম্মদয িক্ষু যীযা , অাম্মযন, লধ প্রদান , প্যাথরথিওোর যীযা , অটিওোর  নন -অটিওোর বফা , থযা 

বৃথত্ত প্রদান, থযা উওযণ থফতযণ  পুনফ মান বফা প্রদান ওম্ময। 

Baptist Sangha School for Blind Girls-BSSBG, এটি এওটি িাতীয় বফযওাথয উন্নয়ন াংস্থা। এঔাম্মন 

দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী বভম্ময়ম্মদয ১০০ য্যা থফথষ্ট আফাথও ব্যফস্থা যম্ময়ম্মে। দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী নাযীম্মদয থফনামূম্মল্য ওর ধযম্মনয থযা 

ায়তা, িক্ষু যীযা এফাং এয থযিম মা  অাম্মযন ায়তা প্রদান ওম্ময থাম্মও।  

Sight Saver International –SSI, এটি এওটি আন্তিমাথতও বফযওাথয াংস্থা। এই াংস্থা যওায  স্থানীয় 

বফযওাথয উন্নয়ন াংস্থা য াম্মথ ার্ মনাযথ বয ভাধ্যম্মভ ফতমভাম্মন বদম্ময ২৬টি বিরায় িক্ষু বফাপ্রদান ওম্ময আম্মে। িক্ষু 

বফামূম্ময ভম্মধ্য যম্ময়ম্মে - িক্ষু বযাকীম্মদয াধাযণ থিথওৎা , ওভ দৃথষ্ট  অথতভাত্রায় যীণ দৃথষ্টম্পন্ন ব্যথিম্মদয িভা  

থিথওৎা ব্যফস্থা ওযা। তাযা োথন বযাকীম্মদয অতোধুথনও দ্ধথতম্মত অাম্মযন ওম্ময থাম্মও।  

Vocational Training Center for the Blind -VTCB, এই াংস্থা প্রথত ফন্ধী ব্যথিম্মদয বৃথত্তমূরও 

প্রথযম্মণয ভাধ্যম্মভ ওভ মাংস্থান সৃথষ্ট  স্বাফরম্বী নাকথযওরূম্ম কম্মড় তুরম্মে। াংস্থায বফায ধযণ ম্মরা - প্রথযণ তথা িও , 

বথির ততথয, তাঁত থযিারনা, ফই ঔাতাত্র ফাঁধাই, ওথম্পউর্ায থযিারনা, থএথফএক্স রাইন থযিারনা, বভাভফাথত ততথয, দথিম 

থফজ্ঞান প্রথযণ  দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী ব্যথিম্মদয বথযাথউটিও ম্যাাি এয প্রথযণ বদয়া য়।  

Jakir White Cane, এই াংস্থাটি দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী ব্যথিম্মদয দ্বাযা থযিাথরত। াংস্থাটি াদােথড় উৎাদন োড়া 

দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী ব্যথিম্মদয থযা উওযণ তথা- স্টাইরা বেভ, বেইরয বেভ, এফাওা উৎাদন  থফণন ওম্ময থাম্মও। 

যওায দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী ব্যথি ওর ধযম্মনয প্রথতফন্ধী ব্যথিয অথধওায থনথশ্চত ওযম্মত ‘প্রথতফন্ধী ব্যথিয অথধওায  

সুযযা আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন ওম্মযম্মে, বমঔাম্মন াধাযণ ভানুম্মলয ন্যায় প্রথতফন্ধী ব্যথিম্মদয ভঅথধওায থনথশ্চত ওযা ম্ময়ম্মে। 

          াাংথফধাথনওবাম্মফ ফাাংরাম্মদম্ময প্রথতটি নাকথযম্মওয িাথত ,ধভ ম,ফণ ম, থরঙ্গ থনথফ মম্মম্মল ভসুম্মমাক  ভঅথধওায যম্ময়ম্মে 

এফাং িাতীয় উন্নয়ম্মন বদম্ময ওর নাকথযম্মওয ভঅাংীদাথযম্মত্ব সুম্মমাক সৃথষ্ট এওটি যােীয় দাথয়ত্ব। এ বযম্মত্র প্রথতফন্ধী 

নাকথযওম্মদয যম্ময়বে  উন্নয়ম্মনয  অাংগ্রম্মণয পূণ ম অথধওায। প্রথতটি প্রথতফন্ধী নাকথযও প্রথম্মভ নাকথযও ম্ময প্রথতফন্ধী। থওন্তু 

আভাম্মদয বদম্ময াভথগ্রও অফস্থা ম মাম্মরািনা ওম্ময বদঔা মায় বম, প্রথতফন্ধী নাকথযওম্মদয প্রথত আভাম্মদয অজ্ঞতা, বয়  



কুাংস্কাযােন্ন ভম্মনাবাম্মফয ওাযম্মণ াথযফাথযও, াভাথিও, অথ মননথতও  যািননথতও ওভ মওাণ্ড তথা বদম্ময াভথগ্রও উন্নয়ম্মন 

তাম্মদয অাংগ্রণ  অাংীদাথযম্মত্ব অথধওায খুফই নকণ্য। 

থফম্মে ক্রভাকত উন্নয়ন খর্ম্মে, বাও অথ মননথতও, বাও প্রযুথিকত। দৃথষ্ট প্রথতফন্ধীতাম্মও িয় ওযা ম্ভফ। থফে স্বাস্থে 

াংস্থায ভম্মত, দৃথষ্ট প্রথতফন্ধীম্মদয াধাযণত দুই বাম্মক বাক ওযা মায়- ম্পূণ ম অন্ধ ফা স্বল্প ফা তীে ভাত্রায় দৃথষ্টিথনত ভস্যায় 

আক্রান্ত ব্যথি মাযা িভা ফা বরি ব্যফায ওম্ময বাম্মরাবাম্মফ বদঔম্মত ান না - তাযা ফাই দৃথষ্ট প্রথতফান্ধী থম্মম্মফ থযথিত। 

দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী ব্যথিম্মদয িন্য, িরািম্মরয সুথফধাম্মথ ম Global Position Navigation System িালু আম্মে। এয ভাধ্যম্মভ 

তাম্মদয িরাির ম্ময়ম্মে আধুথনও  ি। 

ফ মপ্রথভ ভাথওমন যুিযাে দৃথষ্ট প্রথতফন্ধীম্মদয থনম্ময় এওটি থদফম্ময সূিনা ওম্ময। এটিই ১৯৬৪ াম্মর াদােথড় থনযাত্তা 

থদফ থম্মম্মফ ারন ওযা শুরু য়। প্রথতফেয ১৫ অম্মটাফয াদােথড় থদফ ারন ওযা য়। International Federation of 

Blind ফতমভাম্মন World Blind Union ১৯৬৯ াম্মর শ্রীরঙ্কায ওরম্মম্বায় প্রথভ থফে অন্ধ ম্মেরম্মনয আম্ময়ািন ওম্ময মা ঐ 

ফেয ২৮ বম্মেম্বয বথম্মও ২ অম্মটাফয ম মন্ত অনুথষ্ঠত য়। ঐ ম্মেরম্মন ফাাংরাম্মদম্ম প্রথতথনথধ উথস্থত থেম্মরন। ১৯৭০ াম্মরয 

১৫ অম্মটাফয বথম্মও এঔন ম মন্ত থফে াদােথড় থদফ ারন ওযা ম্মে মম্মথষ্ট গুরুম্মত্বয াম্মথ। আভাম্মদয ৮০ তাাং ভানুল গ্রাম্মভ 

ফা ওম্ময। অজ্ঞতা, অন্ধওাযােন্নতা, অথযা থওাংফা অম্মিতনতা মাই ফথর না বওন- সুদৃথষ্ট বম্মর এ ধযম্মনয থফম্মদয াত বথম্মও 

মুথি ায়া থওাংফা ভস্যা থনয়ন্ত্রম্মণ থাওা ম্ভফ। থফেব্যাী দৃথষ্ট প্রথতফন্ধীযা িরায বযম্মত্র াদােথড় ব্যফায ওম্ময থাম্মও, এটিই 

তাম্মদয প্রতীও থম্মম্মফ থযথিত। থফলয়টি আম্মযা কথতীর ওযম্মত ১৯৭৫ বথম্মও প্রথতফেয ১৫ অম্মটাফয “থফোদা েথড় থনযাত্তা 

থদফ” াথরত ম্ময় আম্মে। থফে স্বাস্থে াংস্থায থাম্মফ থফম্মেয প্রায় ২৮.৫ বওাটি ভানুল এঔন দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী এফাং ফাাংরাম্মদম্ম 

অন্ধম্মত্বয ায প্রথত ািাম্ময ০.৭৫ বাক। 

ফতমভান যওায দৃথষ্ট  প্রথতফন্ধী থযাথীম্মদয িরাির  থযায় আইথটি ব্যফাম্ময থওছুর্া িকম্যতা থনথশ্চত 

ওম্মযম্মেন। এ বযম্মত্র মুখ্য ভূথভওা ারন ওযম্মে কণপ্রিাতন্ত্রী ফাাংরাম্মদ যওাম্মযয অোওম্ম টু ইনপযম্মভন  (এটুআই) প্রওল্প। 

াম্প্রথতও ভম্ময় থফম্মেয অম্মনও বদম্ম বেইর  (দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী থযাথীম্মদয থরঔন দ্ধথত ) ওথম্পউর্াম্মযয ব্যফায, থ্থির্ার র্থওাং 

বুও ফা ওথা ফথরম্ময় ফই  ওথম্পউর্াম্মযয  দ মায বরঔা ড়ম্মত াম্ময এভন পর্য়োয বমভন ই -বর্ক্সর্  ভাথিথভথ্য়াথবথত্তও 

ক্লারুভ ব্যাওবাম্মফ ব্যফহৃত ম্মে ।ফা াংরা দম্মম্ম  ্যায় ৪০ রাঔ োত্র োত্রী ২৩ ািায ৫ ত ভাথিথভথ্য়া ক্লারুম্মভয ভাধ্যম্মভ 

থযাগ্রম্মণ অাং থনম্মে। 

থযা প্রথতফন্ধী ভানুলম্মও ভাম্মি ভাথা উঁচু ও বয ফাঁিম্মত বঔায়। আভাম্মদয বদম্ময বভার্ প্রথতফন্ধী িনম্মকাষ্ঠীয ৩২ 

তাাং দৃথষ্ট  প্রথতফন্ধী এফাং এম্মদয ফম্মড়া এওটি অাং স্কুরকাভী উম্মমাকী থশু। ওথম্পউর্াযথবথত্তও ফহুভাথত্রও ভাধ্যম্মভয সুথফধা  

প্রাথপ্ত  ব্যফায থনথশ্চত ওযা বকম্মর দৃথষ্ট  প্রথতফন্ধী বফথযবাক থশুম্মও থযা  থযা  যফতীওাম্মর ওম্মভ ময ম্মঙ্গ ম্পৃি ওযা 

ম্ভফ ম্মফ।  এ বযম্মত্র তথ্য  বমাকাম্মমাক প্রযুথি ম্মত াম্ময এওটি অন্যতভ উায়। খম্ময ফম্ম ম্ময়ফাইর্ ততথয , গ্রাথপও 

থ্িাইন থফথফধ থফলম্ময় থেল্যাথাং থওাংফা অথপম্ম দৃথষ্ট  প্রথতফন্ধী ব্যথিযা ওথম্পউর্াম্ময অথপ প্যাম্মওম্মিয ব্যফায , তথ্য  

বমাকাম্মমাম্মক ইন্টাযম্মনর্ ; ই-বভইর, বপইবুও াভাথিও ভাধ্যভগুম্মরা ম্মি ব্যফায ওম্ময থযা  ওম্মভ ম উবয় িায়কায় 

দৃথষ্টপ্রথতফন্ধী থযাথীযা বর্ওই উন্নয়ন াধন ওযম্মত যভ ম্মফ। 

 

াদােথড় দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী ভানুম্মলয িরািম্মরয িন্য শুধু এওটি ায়ও উওযণই নয় এটি তাবদয থযথিথতয প্রতীও , 

স্বাধীনবাম্মফ  থনথফ মম্মে থ িরায ায়ও থি। আন্তিমাথতও থফে াদােথড় থনযাত্তা থদফ ারন দৃথষ্ট প্রথতফন্ধী ভানুলম্মও 

ভাম্মিয    

  মূরম্মরাতধাযায় এওীভূতওযম্মণয বযম্মত্র এওটি গুরুত্বপূণ ম প্রয়া।   

 

১২.১০.২০২১                                                               থআইথ্ থপিায 

 


