
অন্তর্ভকু্তিমূলক উন্নয়নে প্রনয়োজে প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তিনের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ 

মুহোম্মে ফয়সুল আলম 

 

পৃক্তিবীর অন্যোন্য কল্যোণ রোনের ন্যোয় বোংলোনেশ সরকোরও সোমোক্তজক ক্তেরোপত্তো নবষ্টক্তে সুদৃঢক়রনণর লনযে নেনশর দুঃস্হ , অবনহক্তলি, 

সুক্তবধোবক্তিি এক্তিম, প্রক্তিবন্ধী এবং অেগ্রসর মোনুনের কল্যোণ ও উন্নয়নের নযনে সমোজ কল্যোণ মন্ত্রণোলনয়র মোধ্যনম ব্যোপক ও বহুমুখী কমসুূচক্ত  

বোস্তবোয়ে করনে। বোংলোনেশ সংক্তবধোনের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুনেনে অন্যোন্য েোগক্তরকনের সোনি প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তিনের সমসুন োগ ও অক্তধকোর 

প্রেোে করো হনয়নে। িোই প্রক্তিবন্ধীনের সকল নযনে অগ্রোক্তধকোর নেওয়ো সমোজ ও রোনের েোক্তয়ত্ব। ন  সকল ক্তশশুর দেক্তহক, মোেক্তসক ত্রুটির কোরনণ 

ক্তেক্তেষু্ট মোেোয় স্বোভোক্তবক জীবে োেোয় অযম, িোনের প্রক্তিবন্ধী বনল। অিোুৎ ন সকল ক্তশশুনের দেক্তহক বো মোেক্তসক ক্তেক নিনক স্বোভোক্তবক বো গড় 

ক্তশশুনের ক্তব োনর  নিষ্ট পোিকুে লয করো  োয়, িোনের বনল প্রক্তিবন্ধী।  

 

আমোেনর নেনশ বহু প্রিক্তবন্ধী ক্তশশু রনয়নে।  িোর মনধ্য রনয়নেুঃ- শ্রবণ প্রক্তিবন্ধী, দৃক্তষ্ট প্রক্তিবন্ধী, বোক প্রক্তিবন্ধী,  বুক্তি প্রক্তিবন্ধী, ও শোরীরক্তক 

প্রক্তিবন্ধী। এেোড়োও অটিক্তিক ব্যক্তিবগ ুএই নশ্রক্তণর অন্তুর্ভি হনব। ক্তবশ্ব স্বোস্থ্ে সংস্থ্োর মনি, ক্তবনশ্বর নমোট জেসংখ্যোর ১৫  শিোংশ মোনুে নকোনেো েো 

নকোনেোভোনব প্রক্তিবন্ধী। নসই ক্তহনসনব ক্তবনশ্বর ১০০ নকোটিরও অক্তধক প্রক্তিবন্ধী জেনগোষ্ঠীর প্রোয় ৯ নকোটি ৩০ লোখ প্রক্তিবন্ধী ক্তশশু,  ো নমোট জেনগোষ্ঠীর 

৯ শিোংশ। বোংলোনেনশ প্রক্তিবন্ধী কি িো ক্তেনয় এখেও পক্তরপূণ ুজক্তরপ হয়ক্তে। িনব সমোজকল্যোণ মন্ত্রণোলনয়র িথ্যোনু োয়ী বিমুোনে নেনশ পুরুে 

প্রক্তিবন্ধীর সংখ্যো ৯ লোখ ৮১ হোজোর ৭৪১ জে এবং েোরী প্রক্তিবন্ধীর সংখ্যো ৬ লোখ ২৬ হোজোর ৫৩৯ জে। িনব ক্তবশ্ব স্বোস্থ্ে সংস্থ্োর সবনুশে প্রক্তিনবেে 

অনু োয়ী নেনশ ২ নকোটির নবক্তশ মোনুে ক্তবক্তভন্ন ধরনের প্রক্তিবন্ধী।  

 

পক্তরবোর নিনক শুরু কনর আত্মীয়-পক্তরজে, প্রক্তিনবশী সবোই প্রক্তিবন্ধীনের ক্তভন্ন দৃক্তষ্টনি নেনখ। সমোনজর বোক্তক সেস্যনের মনিো স্বোভোক্তবক 

জীবে োপনের কিো িোকনলও িোরো সব অক্তধকোর নিনক বক্তিি। ক্তশযোনযে, কমনুযে, পোক্তরবোক্তরক অনুষ্ঠোে নিনক শুরু কনর সব নযনেই িোরো হয় 

দবেনের ক্তশকোর। এ দবেেই িোনের সমোজ নিনক ধীনর ধীনর দূনর নেনল নেয়। এর ফনল িোরো সমোনজর বোক্তক েশজনের মনিো স্বোভোক্তবক জীবে োপে 

করনি পোনর েো। িোনেরনক অবনহলোয় ক্তপেনে নফনল নরনখ সমোজ এক্তগনয়  োনব িো কখেই সম্ভব েয়। সমোনজর অংশ ক্তহনসনব িোনের প্রক্তি আমোনের 

েোক্তয়ত্ব রনয়নে। এ েোক্তয়ত্বগুনলো সঠিকভোনব পোলে করনল প্রক্তিবন্ধীরো সমোনজর নবোঝো েয় বরং সম্পনে পক্তরণি হনব।ক্তবনশেজ্ঞরো বনলনেে, তৃণমূল 

নিনক জোিীয় প োুনয়র ক্তবক্তভন্ন উন্নয়নে প্রক্তিবন্ধীনের সম্পৃি করো প্রনয়োজে। প্রক্তিবক্তন্ধত্ব ও প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তি সম্পনক ুসমোনজ এখেও ক্তকছু নেক্তিবো ক 

দৃক্তষ্টভক্তি রনয়নে। প্রক্তিবন্ধীরো িোনের নমধো ও ন োগ্যিো প্রেশনুের সুন োগ পোনে েো। িোনের ক্তশযোর হোর বোড়নলও নবকোরত্ব নসই অনি ুকমনে েো। 

অনেক পক্তরবোনর িোনের নবোঝো ক্তহনসনব নেখো হয়। প্রক্তিবন্ধী ক্তশশুরো ক্তবনশে নকোনেো নযনে খুব েয হনয় িোনক। িোই িোনের প্রক্তিবন্ধী ক্তহনসনব ক্ত ক্তিি 

েো কনরও ক্তবনশে ক্তশশু’ ক্তহনসনব নেখো উক্ত ি।  

 

প্রধোেমন্ত্রী নশখ হোক্তসেোও ক্তবশ্ব অটিজম সন িেিো ক্তেবস ২০১৮ সোনল এক অনুষ্ঠোনে বনলক্তেনলে, প্রক্তিবন্ধী ক্তশশুরো সমোনজর নবোঝো েয়। 

এনের সুপ্ত প্রক্তিভো আনে। িোনের উপযুি কনর গনড় তুলনি পোরনল িোরো আমোনের সম্পে হনব, িোনের পোনশ োঁড়োনি হনব। সুস্থ্েরো পোনর েো, ক্তকন্তু 

প্রক্তিবন্ধীরো আমোনের অক্তলক্তম্পনকর স্বণ ুএনে নেয়। িোই িোরো আমোনের সম্পে। িোনের সম্পে ক্তহনসনব গনড় নিোলোই আমোনের কোজ ক্তবক্তভন্ন পে-

পক্তেকোর প্রক্তিনবেনে নেখো  োয়,প্রক্তিবন্ধী ও অটিজম ক্তশশুনের ক্তেনয় এখে সন িেিো সৃক্তষ্ট হনয়নে। জোক্তিসংঘও এখে এ ক্তবেনয় একটি নরজুনলশে 

গ্রহণ কনরনে। বোংলোনেশ সরকোর ক্তবক্তভন্ন পেনযপ গ্রহণ কনরনে এসব ক্তশশুনের ক্তেনয়। এই ক্তশশুরো ন ে জন্ম নিনক মৃতুে প নু্ত ক্তেরোপনে িোকনি 

পোনর নস ব্যবস্থ্ো করনে সরকোর। িোই সরকোনরর পোশোপোক্তশ সমোনজর সব নশ্রক্তণ-নপশোর মোনুে প্রক্তিবন্ধী ও অটিক্তিক জেনগোষ্ঠীর কল্যোনণ এক্তগনয় 

আসনি হনব।  

 

প্রক্তিবন্ধী ক্তশশুরো ন  আমোনের জন্য নবোঝো েয় সম্পে হনি পোনর িো ক্তবক্তভন্ন নেনশ ন মে উেোহরণ আনে ঠিক নিমক্তে আমোনের নেনশ অহরহ প্রমোণ 

আনে।একটো সময় ক্তেল  খে প্রক্তিবক্তন্ধ ক্তশশুনের ক্তেনয় পক্তরবোর এবং সমোজ অনেক ক্ত ক্তন্তি িোকনিো এখে আর নিমেটো নেই। কোরণ, এখে 

বোংলোনেশ সরকোর সোরো নেশব্যোপী প্রক্তিবক্তন্ধ ইেক্তিটিউট দিক্তর কনরনে, িোনেরনক প্রক্তিমোনস ভোিো নেওয়ো হনে, িোনেরনক সরকোক্তরভোনব ক্তি 

প্রক্তশযণ নেওয়ো হনে  োনি িোরো কম ুকনর নখনি পোনর, এেোড়ো সরকোর িোনের সমস্যো ক্ত ক্তিি কনর নসই আনলোনক ক্তবক্তভন্ন পেনযপ গ্রহণ 

করনে।  সরকোর প্রক্তিবন্ধীনের উন্নয়নে ক্তেরলসভোনব কোজ কনর  োনেে। প্রক্তিবন্ধী জেনগোষ্ঠীর সোংক্তবধোক্তেক অক্তধকোর প্রক্তিষ্ঠো এবং েক্তরদ্র্ে  অসহোয়, 

সুক্তবধো বক্তিি প্রক্তিবন্ধী ক্তশশু- ক্তকনশোরনের ক্তশযো লোনভর সহোয়িো ক্তহনসনব সরকোর ২০০৭-০৮ অি ুবেনর ‘প্রক্তিবন্ধী ক্তশযোিীনের জন্য ‘ক্তশযো 

উপবৃক্তত্ত প্রেোে’ কমসুূচক্ত  প্রবিেু কনরনে। সমোজনসবো অক্তধেফিনরর মোধ্যনম শুরুনি ১২ হোজোর ২০৯ জে প্রক্তিবন্ধী ক্তশযোিীনক এ কমসুূচক্ত র আওিোয় 

আেো হয়। শুরুনি এ কমসুূচক্ত র আওিোয় মোক্তসক উপবৃক্তত্তর হোর ক্তেল প্রোিক্তমক স্তনর ৩০০ টোকো, মোধ্যক্তমক স্তনর ৪৫০ টোকো, উচ্চ মোধ্যক্তমক স্তনর 

৬০০ টোকো এবং উচ্চির স্তনর ১০০০ টোকো। বিমুোে সরকোর যমিো গ্রহনণর সময় অিোুৎ ২০০৮-০৯ অি ুবেনর উপকোরনভোগীর সংখ্যো ক্তেল ১৩ 

হোজর ৪১ জে এবং বোক্তেকু বরোদ্দ ক্তেল ৬.০০ নকোটি টোকো। ২০০৯-১০ অি ুবেনর উপকোরনভোগীর সংখ্যো ১৭ হোজোর ১৫০ জনে এবং  বোক্তেকু বরোদ্দ 

৬ নকোটি টোকো নিনক ৮ নকোটি টোকোয় উন্নীি করো হয়। ২০১০-১১ অি ুবেনর উপকোরনভোগীর সংখ্যো ১৮ হোজোর ৬২০ জনে এবং বোক্তেকু বরোদ্দ 

৮.৮০ নকোটি টোকোয় উন্নীি করো হয়। ২০২০-২১ অিবুেনর ১ লয জনের জন্য বরোদ্দ ৯৫.৬৪ নকোটি টোকো প্রেোে করো হনে। 

 

 

সরকোর ২০০৫-০৬ অি ুবের হনি অসেল প্রক্তিবন্ধী ভোিো কমসুূচক্ত  প্রবিেু কনরে। শুরুনি ১,০৪,১৬৬ জে প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তিনক জেপ্রক্তি 

মোক্তসক ২০০ টোকো হোনর ভোিো প্রেোনের আওিোয় আেো হয়। ২০০৮-০৯ অিবুেনর উপকোরনভোগীর সংখ্যো ২ লয জে এবং জেপ্রক্তি মোক্তসক ভোিোর 

হোর ২৫০ ক্তহনসনব বোক্তেকু বরোদ্দ ক্তেল ৬০.০০ নকোটি টোকো। বিমুোনে ২০২১-২২ অিবুেনর ২০ লয ০৮ হোজোর প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তিনক মোক্তসক ৭৫০ 

টোকো ক্তহনসনব ১৮২০ নকোটি টোকো প্রেোে করো হনে। সরকোনরর সনবোুচ্চ প োুনয়র ক্তেক্তবড় িেোরক্তক এবং সমোজনসবো অক্তধেফিনরর সবসু্তনরর কমকুিোু 

ও কম ুোরীনের ক্তেরলস পক্তরশ্রনম অসেল প্রক্তিবন্ধী ভোিো ক্তবিরনণ প্রোয় শিভোগ সোফল্য অক্তজিু হনয়নে।  বিমুোে সরকোনরর সময় প্রক্তিবন্ধী ভোিো 

কো কু্রনম অক্তধকির স্বেিো ও জবোবক্তেক্তহিো ক্তেক্তিিকরণ এবং সবমুহনল গ্রহণন োগ্য কনর নিোলোর জন্য ন  সকল পেনযপ গ্রহণ করো হনয়নে িো 

হল, ক্তবদ্যমোে বোস্তবোয়ে েীক্তিমোলো সংনশোধে কনর যুনগোপন োগীকরণ, উপকোরনভোগী ক্তেবোু নে স্থ্োেীয় মোেেীয় সংসে সেস্যসহ অন্যোন্য 



জেপ্রক্তিক্তেক্তধনের সম্পৃিকরণ, ডোটোনবইজ প্রণয়নের উনদ্যোগ গ্রহণ করো হনয়নে। এ েোড়ো ১০ টোকোর ক্তবক্তেমনয় সকল ভোিোনভোগীর ক্তেজ েোনম ব্যোংক 

ক্তহসোব খুনল ক্তজটুক্তপ পিক্তিনি ভোিোর অি ুপক্তরনশোধ ব্যবস্থ্ো  োলু করো হনয়নে।  

 

সরকোর ২০০৫-২০০৬ অিবুেনর “এক্তিম ও প্রক্তিবন্ধী নেনলনমনয়নের জন্য কোক্তরগরী প্রক্তশযণ নকন্দ্র” প্রক্তিষ্ঠো কনরে। এসব নকনন্দ্র ২০১৩-

২০১৪ অিবুের নিনক ১৫ নিনক ২৫ বের বয়ক্তস এক্তিম ও প্রক্তিবন্ধী নেনলনমনয়রো সমনয়োপন োগী ক্তবক্তভন্ন নেনড কোক্তরগক্তর প্রক্তশযণ গ্রহণ কনর 

কমসুংস্থ্োে ও পুেবোুসে হওয়োর সুন োগ লোভ করনে। ফনল িোরো সমোজ ও পক্তরবোনরর নবোঝো ও করুেোর পোে েো হনয় ক্তেনজরোই স্বোবলম্বী হনে এবং 

জোিীয় অিনুেক্তিক কমকুোনে অবেোে রোখনি সযম হনে। প্রক্তশযণোিীনের  োকক্তর ও স্ব-কমসুংস্থ্োনের মোধ্যনম সমোনজ পুেবোুসে করোর লনযে 

বিমুোনে নেনশর ০৬ ক্তবভোনগ ০৬টি ক্তেম্নবক্তণিু কোক্তরগক্তর প্রক্তশযণ নকন্দ্র স্থ্োপে করো হনয়নে।নকন্দ্রগুনলো হনলো ক্তশবগঞ্জ,বগুড়ো; আশোশুক্তে, 

সোিযীরো; সের, পটুয়োখোলী সের, নমৌলভীবোজোর; ক্তশব র, মোেোরীপুর; েোউেকোক্তি, কুক্তমল্লো ইিেোক্তে। এই নকন্দ্রগুনলোর প্রক্তিটির আসেসংখ্যো হনলো 

১০০ টি। 

   

সরকোর প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তির অক্তধকোর ও সুরযো আইে-২০১৩ এবং ক্তেউনরো নডনভলপনমন্টোল প্রক্তিবন্ধী সুরযো আইে-২০১৩ েোনম দটি আইে 

পোস কনরনে। এ আইে অনু োয়ী, নকোনেো প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তির সম্পে আত্মসোৎ করনল এবং প্রকোশেো ও গণমোধ্যনম প্রক্তিবন্ধী মোনুে সম্পনক ুনেক্তিবো ক 

শব্দ ব্যবহোর করনল, িো েণ্ডণীয় অপরোধ ক্তহনসনব গণ্য হনব। এ ধরনের অপরোনধর জন্য সনবোুচ্চ ক্তিে বেনরর কোরোেণ্ড ও পাঁ  লোখ টোকো জক্তরমোেোর 

ক্তবধোে রোখো হনয়নে। এেোড়ো নকোনেো ব্যক্তি অসিে ও ক্তভক্তত্তহীে িথ্য ক্তেনয় প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তি ক্তহনসনব ক্তেবক্তন্ধি হনল সনবোুচ্চ এক বেনরর কোরোেণ্ড ও 

১০ হোজোর টোকো জক্তরমোেোন োগ্য অপরোনধ েক্তণ্ডি হনবে। আর নকোনেো ব্যক্তি জোক্তলয়োক্তির মোধ্যনম পক্তর য়পে দিক্তর করনল িোর সনবোুচ্চ সোি বেনরর 

কোরোেণ্ড ও পাঁ  লোখ টোকো জক্তরমোেোর ক্তবধোে রনয়নে। 

 

প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তিনের উন্ন ়নের মূলনরোিধোরো  ়সম্পৃি করোর জন্য ১৯৯৯ সোনল জোিী  ়প্রক্তিবন্ধী উন্ন ়ে ফোউনেশে গেে কনর িৎকোলীে 

সরকোর। বিমুোনে এ ফোউনেশেনক প্রক্তিবন্ধী উন্ন ়ে অক্তধেপ্তনর রূপোন্তর করো হন ়নে।  প্রক্তিবন্ধী ফোউনেশে কেোম্পোনস একটি কনর প্রক্তিবন্ধী কমজুীবী 

পুরুে ও মক্তহলো নহোনিল, অটিজম ক্তরনসোস ুনসন্টোর ও অটিক্তিক স্কুল  োলু করো হনয়নে। ফোউনেশে নিনক ইশোরো ভোেোর ওপর প্রক্তশযণ নেওয়ো হনে। 

ফোউনেশে কেোম্পোনস প্রোিক্তমক ও মোধ্যক্তমক প োুনয়র শ্রবণ, বুক্তি ও দৃক্তষ্ট প্রক্তিবন্ধী ক্তবদ্যোলয়  োলু করো হনয়নে। নেনশর ৭৪টি বুক্তি প্রক্তিবন্ধী ক্তবদ্যোলনয়র 

মোধ্যনম বুক্তি প্রক্তিবন্ধী েোেেোেীরো ক্তশযো ও প্রক্তশযণ গ্রহণ করনে।   সমক্তিি ক্তবনশে কমকুোনণ্ডর ফনল প্রক্তিবন্ধী স্কুলগুনলোয় সোক্তবকু কমকুোণ্ড আনগর 

তুলেোয় অনেক নবক্তশ গক্তি সিোর হনয়নে। অটিক্তিক ও বুক্তিপ্রক্তিবন্ধী ক্তশশুর মো-বোবো সন্তোনের ভক্তবষ্যৎ ক্তেনয় ক্ত ক্তন্তি িোনকে। ক্তবনশে কনর িোনের 

অবিমুোনে এই ক্তশশুরো িোনের সম্পনের ব্যবস্থ্োপেো কীভোনব করনব িো ক্তেনয়। এ অবস্থ্ো নিনক পক্তরেোনণর জন্য অটিক্তিক ও ক্তেউনরো নডনভলপনমন্টোল 

প্রক্তিবন্ধী সুরযো েোি আইে-২০১৩-এর মোধ্যনম প্রক্তিবন্ধীরো িোনের অি ুসম্পে ক্তেরোপনে ব্যবহোর করনি পোরনব। এেোড়োও সরকোক্তর  োকক্তরনি পাঁ  

শিোংশ নকোটো প্রক্তিবন্ধীনের জন্য সংরযণ করো হনয়নে। 

 

প্রক্তিবন্ধী জেনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকোর ব্যোপক প্রন ষ্টো  োক্তলনয়  োনে। নেনশর প্রক্তিবন্ধী জেনগোষ্ঠীর কল্যোনণ জোিীয় প্রক্তিবন্ধী ফোউনেশনের 

মোধ্যনম প্রক্তিবন্ধীনের ক্ত ক্তকৎসো নসবো কমসুূচক্ত  বোস্তবোক্তয়ি হনে। ২০০৯ নিনক ২০১৮ সময়কোনল সোরোনেনশ ৬৪টি নজলো ও ৩৯টি উপনজলোয়  সবনুমোট 

১০৩টি প্রক্তিবন্ধী নসবো ও সোহোয্য নকন্দ্র স্থ্োপে করো হনয়নে। স্থ্োেীয়ভোনব প্রক্তিবন্ধী হোসপোিোল েোনম পক্তরক্ত ক্তি লোভ কনরনে। এসব নকনন্দ্র 

ক্তফক্তজওনিরোক্তপ, ক্তিক্তেকেোল ক্তফক্তজওনিরোক্তপ, ক্তিক্তেকেোল অকুনপশেোল নিরোক্তপ, ক্তিক্তেকেোল ক্তি  এেোে ল্যোংগুনয়জ নিরোক্তপ এর মোধ্যনম অটিজনমর 

ক্তশকোর ক্তশশু/ব্যক্তি এবং অন্যোন্য ধরনের প্রক্তিবন্ধী ব্যক্তিনের ক্তবেোমূনল্য ক্তেয়ক্তমি নিরোক্তপ নসবো, ক্তহয়োক্তরং নটি, ক্তভজুয়েোল নটি, কোউনেক্তলং, প্রক্তশযণ 

নসবো এবং ক্তবেোমূনল্য সহোয়ক উপকরণ ক্তহনসনব কৃক্তেম অংগ, হুইল ন য়োর, েোইসোইনকল, ক্রেো , িেোক্তেং নিম, ওয়োক্তকং নিম, সোেোেক্তড়, এলনবো 

ক্রেো  ইিেোক্তে এবং আয়বধকু উপকরণ ক্তহনসনব নসলোই নমক্তশে প্রেোে করো হনে। উি নকন্দ্রসমূনহর মোধ্যনম শুরু নিনক জুে/২০২১ প নু্ত ক্তেবক্তন্ধি 

নসবো গ্রক্তহিোর সংখ্যো ৫,৮২,৯০৭ জে ও নমোট প্রেত্ত নসবো সংখ্যো (Service Transaction) ৭৯,৫৩,৭৫১ টি। এ প ুন্ত কৃক্তেম অংগ, হুইল 

ন য়োর, েোইসোইনকল, ক্রো , িেোক্তেং নিম, ওয়োক্তকং নিম, সোেোেক্তড়, এলনবো ক্রেো , আয়বধকু উপকরণ ক্তহনসনব নসলোই নমক্তশেসহ নমোট ৪৫,৫৪৩টি 

সহোয়ক উপকরণ প্রক্তিবন্ধী ও প্রক্তিবক্তন্ধিোর ঝুঁক্তকনি িোকো ব্যক্তিনের মোনঝ ক্তবেোমূনল্য ক্তবিরণ করো হনয়নে।   

 

প্রক্তিবন্ধীরো সমোনজর নবোঝো েয়, ওরো আমোনেরই সন্তোে। সরকোনরর পোশোপোক্তশ সবোই একটু সন িে হনল িোরো আর ক্তপক্তেনয় িোকনব েো। 

নেনশর সমৃক্তি আেয়নে অবেোে রোখনব। একজে সোধোরণ মোনুনের মনিো  িোি ুসুন োগ এবং গুরুত্ব ক্তেনল িোরোও নেনশর জন্য অনেক সম্মোে বনয় 

আেনি পোরনব এবং ক্তেজ ক্তেজ নযনে প্রক্তিভোর স্বযর রোখনি পোরনব। এনি বৃক্তি পোনব আন্তজুোক্তিক পক্তরমণ্ডনল বোংলোনেনশর ম োুেো। সম্ভব হনব 

বিবন্ধুর ক্ষুধো, েোক্তরদ্র্েমুি বোংলোনেশ গড়োর স্বপ্নপূরণ।  

# 

২৬.০৪.২০২২          ক্তপআইক্তড ক্তফ োর 

 


