
প্রতিবন্ধী বান্ধব সমাজ চাই 

সসতিনা আক্তার 

 

সাধারণি,  সে সকি তিশুর দৈতিক, মানতসক ইিযাতৈ ত্রুটির কারণণ তনতৈ িষ্ট মাত্রাে় স্বাভাতবক জীবনোত্রাে় অক্ষম, িাণৈর 

প্রতিবন্ধী বণি। তকন্তু, বাাংিাণৈি প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন,  ২০০১ অনুোেী়  '' 'প্রতিবন্ধী' অর্ ি এমন ব্যতক্ত তেতন- (ক) জন্মগিভাণব বা 

সরাগাক্রান্ত িইে়া বা দুর্ িটনাে় আিি িইে়া বা অপতচতকৎসাে় বা অন্য সকান কারণণ দৈতিকভাণব তবকিাঙ্গ বা মানতসকভাণব ভারসাম্যিীন 

এবাং (খ)  উক্তরূপ দবকল্য বা ভারসাম্যিীনিার ফণি- (অ) স্থাে়ীভাণব আাংতিক বা সম্পূণ ি কম িক্ষমিািীন এবাং (আ) স্বাভাতবক 

জীবনোপণন অক্ষম।" প্রতিবন্ধী তিশুণৈর সাধারণি পাঁচ ভাণগ ভাগ করা োয়। সেমন- িারীতরক প্রতিবন্ধী, দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী, শ্রবণ ও বাক 

প্রতিবন্ধী, বুতি বা মানতসক প্রতিবন্ধী এবাং বহু প্রতিবন্ধী।  তবতভন্ন কারণণ একটি তিশু প্রতিবন্ধী িণি পাণর। সেমন- ১। জণন্মর পূব িকািীন 

কারণ। ২। তিশু জণন্মর সমণয়র কারণ। ৩। তিশু জণন্মর পরবিী কারণ   ১।  জণন্মর পূব িকািীন কারণ- #  মাণে়র সরাগসমূি: গভ িাবস্থাে় 

প্রর্ম তিন মাণস মা েতৈ িাম, তচণকন পক্স, মাম্পস, েক্ষা, ম্যাণিতরে়া, রুণবিা ভাইরাস ইিযাতৈ সরাণগ আক্রান্ত িন িণব গভ িস্থ তিশু 

িারীতরকভাণব তবকিাঙ্গ ও মানতসক প্রতিবন্ধী িণি পাণর। এছাড়া, মাণের় ডাো়ণবটিস, উচ্চ রক্তচাপ, তকডতনর সমস্যা, র্াইরণেড় গ্রতির 

সমস্যা প্রভৃতি িারীতরক অবস্থাে় গভ িস্থ তিশু প্রতিবন্ধী িণি পাণর। # মাণে়র অপুতষ্ট: গভ িবিী মা েতৈ ৈীর্ িতৈন ধণর রক্তস্বল্পিাে় সভাণগন, 

পে িাপ্ত পুতষ্টকর খাবার না খান, িণব ভ্রুণণর গঠনগি তবকিাঙ্গিা সৈখা সৈে়, মতিণের তবকাি ব্যািি িে়। ফণি তিশু প্রতিবন্ধী িণি 

পাণর। # ঔষধ গ্রিণ: গভ িাবস্থাে় তচতকৎসণকর পরামি ি ছাড়া ঔষধ খাওে়া। কারণ, অণনক ঔষধ ভ্রূণণর অঙ্গ সৃতষ্টণি বাঁধার সৃতষ্ট কণর, 

ফণি তিশু সে সকাণনা ধরণনর প্রতিবতন্ধিা তনণে় জন্মগ্রিণ করণি পাণর। # গভিাবস্থাে় তবণিষি প্রর্ম তিন মাস এক্সণর বা অন্য 

সকাণনাভাণব মাণে়র সৈণি েতৈ সিজতিে় রতি প্রণবি কণর িণব ভ্রুণণর নাভ িিন্ত্র ক্ষতিগ্রি িবার ফণি তিশু মানতসক প্রতিবন্ধী িে়। 

এছাড়াও, গভিবিী মাণের় বেস় ১৮ বছণরর কম বা ৩৫ বছণরর সবতি িণি, গভিবিীর র্ন র্ন তিঁচুতন সরাণগ আক্রান্ত িওো়, তনকট 

আত্মীের় মণে তববাি ইিযাতৈ কারণণ তিশু প্রতিবন্ধী িণি পাণর। ২। তিশু জণন্মর সমণের় কারণসমূি- # তিশুর জণন্মর সমে়কাি ৈীর্ ি 

িণি তিশুর গিাে় নাতড় প্যাচাণনার কারণণ বা তিশু জণন্মর পরপরই শ্বাস তনণি অক্ষম িণি অতক্সণজণনর স্বল্পিার জন্য মতিণের সকাষ 

ক্ষতিগ্রি িে়। ফণি তিশু বুতি প্রতিবন্ধী িে়। # তিশু জণন্মর সমে় মতিণে সকাণনা আর্াি-ণেমন পণড় োওো়, মার্াে ় চাপ িাগা 

ইিযাতৈ  প্রতিবতন্ধিার কারণ িণি পাণর। ৩।  তিশু জণন্মর পরবিী কারণসমূি- # নবজািক েতৈ জতিণস আক্রান্ত িে় এবাং রণক্ত েতৈ 

তবতিরুতবণনর মাত্রা অস্বাভাতবকভাণব বৃতি পাে,় িণব মতিণে সকাণষর ক্ষতি িে় এবাং তিশু মানতসক প্রতিবন্ধী িে়। # দিিণব তিশু েতৈ 

িঠাৎ কণর পণড় োে,় মতিণে আর্াি পাে ়বা িারীতরক ও মানতসক তনে িািণনর তিকার িে়, িণব িারীতরক ও মানতসক প্রতিবন্ধী িবার 

সম্ভাবনা র্াণক। # পতরণবণির তবষাক্ত পৈার্ ি সেমন- সপাকামাকড ়ধ্বাংস করার রাসাে়তনক পৈার্ ি, আণস িতনক তমতশ্রি পাতন ইিযাতৈ তিশু 

িরীণর প্রণবি করণি তবষতক্রো়র সৃতষ্ট িে়, ফণি তিশু প্রতিবন্ধী িওো়র সম্ভাবনা র্াণক।  

 

#খাণে পুতষ্টকর উপাৈাণনর অভাব িণি তিশুর স্বাভাতবক বৃতি ও তবকাি ব্যািি িে়। ফণি, তিশু মানতসক ও িারীতরক 

প্রতিবন্ধী িণি পাণর। পূণব ি মানুষ ধারণা করণিা  সে,  প্রতিবন্ধীরা িণিা পাণপর ফি।  এজন্য,  প্রতিবন্ধী তিশু ও িার বাবা-মাণক সমাণজ 

অণনক কটু কর্া শুনণি িণিা। তকন্তু,  বিিমান সরকাণরর সনওে়া তবতভন্ন উণোণগর কারণণ ক্রণমই এ ধারণা পাণেণছ। শুধু িাই 

নে়,  প্রতিবন্ধী ব্যতক্তরাও এখন সম্মাণনর সাণর্ স্বাভাতবক জীবনোপন করণছন।  এমনতক জািীে়, আন্তজিাতিক পে িাণে়ও কাজ 

কণর  সম্মাতনি িণেন এবাং তবতভন্ন পুরস্কার অজিন করণছন । উৈািরণস্বরূপ বিা োে,় বাাংিাণৈণির ভাস্কর ভট্টাচাণে ির কর্া। ভাস্কর 

ভট্টাচাে ি  একজন দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী।  তকন্তু,  দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী িণেও় সে পৃতর্বীণি আণিার কািারী িওো় োে,়  িা তিতন প্রমাণ কণরণছন। 

সকি বাধা  অতিক্রম কণর সৈি ও তবণৈণি বীরৈণপ ি কাজ কণর োণেন। প্রতিবন্ধী বণি তিতন তনণজণক আবি রাণখনতন।  অতবরাম 

পতরশ্রম কণর োণেন। তিতন এটুআই এর ন্যািনাি কনসািণটন্ট ফর  অযাকণসতসতবতি  তিণসণব কাজ করণছন। তিতন প্রতিবন্ধী মানুণষর 

প্রণবিগম্যিা ও প্রতিকূিিা তবণিষ কণর িথ্যপ্রযুতক্তণি অতভগম্যিা ও অন্তর্ভ িতক্ত তনণে ়গি ১৫ বছণররও সবতি সমে ়ধণর কাজ কণর 

োণেন।   নীতি তনধ িারণ,  অযাডণভাণকতস,   প্রতিবন্ধীণৈর জন্য সিাে়ক এবাং সুিভ প্রযুতক্ত উদ্ভাবন িণক্ষয  তিতন কাজ করণছন।  প্রর্ম 

বাাংিাণৈতি তিণসণব ২০১৮ সাণি ভাস্কর ভট্টাচাে ি 'তডতজটাি এমপাওে়ারণমন্ট অফ পাস িনস উইর্ তডজঅযাতবতিটিস'  িীষ িক ইউণনণস্কা 

পুরস্কার অজিন কণরন।  সৈণির প্রর্ম সর্ণক দ্বাৈি সশ্রতণর  তিক্ষার্ীণৈর জন্য প্রকাতিি সকি পাঠ্যবই এবাং বাাংিাণৈণির 

প্রর্ম  অযাণক্সতসবি  তডকিনাতর  দিতরর জন্য তিতন এ পুরস্কার পান। িাছাড়া, তিতন ইণিামণে দুই িণক্ষরও অতধক পৃষ্ঠার পাঠ্য 

উপকরণণক অতভগম্য আকাণর দিতর কণরণছন এবাং ৫ িিাতধক প্রতিবন্ধী ব্যতক্তণৈর আইতসটি ৈক্ষিা এবাং সিাে়ক প্রযুতক্তণি ৈক্ষ কণর 

তুিার িণক্ষয প্রতিক্ষণ প্রৈান কণরণছন।  এছাড়াও,  তিতন সকাতভড-১৯ মিামাতরণি জািীে ়সিল্পিাইন '৩৩৩' এবাং 'মাইগভ' এর সসবা 

সম্পতকিি িথ্যগুণিা প্রতিবন্ধী ব্যতক্তণৈর সিজগম্য করণি সরকাণরর উণোণগর সাণর্ জতড়ি তছণিন।  

 

 তিতন যুক্তরাণের প্রতিবন্ধী তবষেক় আইন(এতডএ) সর্াষণা উৈোপন িণক্ষয আণো়তজি অনুষ্ঠাণনর প্রাক্কাণি তড- ৩০ 

তডজঅযাতবতিটি তিস্ট ২০২১ সম্মাননা পান। এছাড়াও তিতন তবতভন্ন  জািীে় ও আন্তজিাতিক পুরস্কার অজিন কণরণছন। বাাংিাণৈণির সমাট 

জনসাংখ্যার এক উণেখণোগ্য অাংি তবতভন্ন ধরণনর প্রতিবন্ধী ও অটিতস্টক ব্যাতক্ত। আন্তজিাতিক প্রতিবন্ধী তৈবস উৈোপন উপিণক্ষ 

আণে়াতজি তদ্বিীে় ৈতক্ষণ এিীে় সমাজ তভতিক পুনব িাসন সণম্মিণন প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীণৈর কল্যাণ ও উন্নেণ়নর িিতবি গঠণনর পরামি ি 

প্রৈান কণরন।  প্রধানমন্ত্রীর তনণৈ িিনা বািবাে়ণনর িণক্ষয জািীে় প্রতিবন্ধী উন্নে়ন ফাউণিিন গঠিি িে়।  এ প্রতিষ্ঠাণনর মােণম 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািে় এখন প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠীর উন্নে়ণন তবতভন্ন গণমুখী কম িকাি পতরচািনা করণছ।  বাাংিাণৈণির সকি ধরণনর 



প্রতিবন্ধী ব্যতক্তণৈর জীবনমান উন্নে়ন ও িাণৈর স্বার্ ি সুরক্ষা,  ক্ষমিােন় ও অতধকার প্রতিষ্ঠাসি  প্রতিবতন্ধিা তবষে়ক তবতভন্ন কাে িক্রম 

পতরচািনা করণছ।  

 

 প্রতিবন্ধীণৈর তনণে ় সরকাণরর তমিন িি- আন্তজিাতিক উণোগ ও সসবা মাণনর আণিাণক এবাং জাতিসাংর্ 

সর্াতষি  UNCRPD এর আণিাণক বাাংিাণৈণির সকি ধরণনর প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠীর সমমে িাৈা,  অতধকার, পূণ ি অাংিগ্রিণ এবাং 

একীভূি সমাজ ব্যবস্থা তনতিিকরণ। প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠীণক সমাণজর মূি সরািাধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সামাতজক সণচিনিা ও 

আইণনর িাসন প্রতিষ্ঠার মােণম সৈণির সাতব িক উন্নে়ন সাধন। সরকার  এ িণক্ষয তনরিসভাণব কাজ কণর োণে। সৈণির প্রিযন্ত অঞ্চণির 

প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠীণক সর্রাতপউটিক সসবা প্রৈাণনর িণক্ষয সৈণির ৬৪টি সজিা ও ৩৯ টি উপণজিাে় সমাট ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সসবা ও 

সািায্য সকন্দ্র চালু করা িে়। এ সকি সকন্দ্রসমূি িণি সৈণির প্রিযন্ত অঞ্চণির অটিজমসি অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠীণক তবনামূণল্য 

সর্রাতপউটিক, কাউণেতিাং  ও সরফাণরি সসবা এবাং সিায়ক উপকরণ  প্রৈান করা িণে। উক্ত সকণন্দ্রর মােণম এতপ্রি ২০২২ পে িন্ত 

তনবতন্ধি সসবা গ্রিীিার সাংখ্যা ৬ িক্ষ ৫৭ িাজার ১০৩  জন ও সমাট প্রৈি  সসবা সাংখ্যা ৮৯,০৯,৮৯৬ টি। সৈণির প্রিযন্ত অঞ্চণির 

প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠী এবাং প্রতিবন্ধীকিার ঝুঁতকণি র্াকা ব্যতক্তণৈর ৪০টি  সমাবাইি সর্রাতপ ভযাণনর  মােণম তবনামূণল্য সর্রাতপউটিক 

সসবা প্রৈান করা িণে। ৪০টি সমাবাইি সর্রাতপ ভযাণনর মােণম এতপ্রি ২০২২ পে িন্ত তবনামূণল্য তনবতন্ধি সর্রাতপউটিক সসবা গ্রিীিার 

সাংখ্যা ৩,৯৬,৭৫৪ জন এবাং প্রৈি সসবা সাংখ্যা ১০,৩০,৩৯০ টি।  

 

১০৩ টি প্রতিবন্ধী সসবা ও সািায্য সকণন্দ্রর মােণম এতপ্রি ২০২২ পে িন্ত ৬০,৩৪২টি সিাে়ক উপকরণ (কৃতত্রম অঙ্গ, হুইিণচে়ার, 

ট্রাইসাইণকি, ক্রযাচ,  স্টযাতিাং সেম, ওো়তকাং সেম,  সাৈাছতড়,  এিণবা ক্রযাচ, আে়বধ িক উপকরণ তিণসণব সসিাই সমতিনসি) প্রতিবন্ধী 

ব্যতক্তণৈর মণে তবনামূণল্য তবিরণ করা িণেণ়ছ।  Early Screening, Detection, Assessment ও  Early 

intervention  তনতিি করার জন্য জািীে় প্রতিবন্ধী উন্নেন় ফাউণিিণনর আওিাে় পতরচাতিি ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সসবা ও সািায্য 

সকণন্দ্র একটি কণর অটিজম ও তনউণরা সডণভিপণমন্ট প্রতিবন্ধী (এনতডতড) কন িার  স্থাপন করা িণেণ়ছ। উক্ত ১০৩ টি সকন্দ্র িণি অটিজম 

সমস্যাগ্রস্থ  তিশু ও ব্যতক্তণৈর তবতভন্ন ধরণনর সসবা প্রৈান করা িণে। জািীে় প্রতিবন্ধী উন্নেন় ফাউণিিন কযাম্পাণস ফাউণিিণনর 

সম্পূণ ি তনজস্ব অর্ িাে়ণন ২৮ আসন তবতিষ্ট সসতরব্রাস পিতস(তসতপ) তিশুর িািন পািন,  তিক্ষা, তচতকৎসা ও পুনব িাসণনর জন্য একটি 

প্রতিবন্ধী তিশু তনবাস চিমান আণছ। প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠীর ক্ষমিাে়ন ও পুনব িাসন তনতিি করার িণক্ষয জািীে় প্রতিবন্ধী উন্নে়ন 

ফাউণিিণনর মােণম ঢাকার তমরপুর- ১৪ এ ১৫ িিা তবতিষ্ট অিযাধুতনক  জািীে় প্রতিবন্ধী কমণেক্স তনম িাণ করা িণে়ণছ ো  সুবণ ি ভবন 

নাণম নামকরণ করা িণেণ়ছ। উক্ত প্রতিবন্ধী কমণেক্স এ  অটিজমসি অন্যান্য তবণিষ চাতিৈা সম্পন্ন তিশুণৈর 

জন্য  ডরতমটতর,  অতডণটাতরো়ম, তফতজওণর্রাতপ সসন্টার,  সিোরণিাম, সড- সকো়র সসন্টার,  তবণিষ স্কুি ইিযাতৈর সাংস্থান রাখা 

িণেণ়ছ।  

 

প্রতিবন্ধী ব্যতক্তণৈর দ্বারা উৎপাতৈি পণ্যসামগ্রী প্রৈি িন, তবপণন ও বাজারজািকরণণর িণক্ষয  সুবণ ি ভবণনর নীচিিাে় একটি 

তবপণন ও প্রৈি িনী সকন্দ্র স্থাপন করার কাে িক্রম চূডা়ন্ত পে িাণে় রণে়ণছ।  অতি িীঘ্রই তবপণন ও প্রৈি িনী সকন্দ্রটি চালু করা িণব। প্রতিবন্ধী 

ব্যতক্তণৈর উন্নেণ়ন অনুৈান/ ঋণ নীতিমািা অনুোেী় ফাউণিিণনর  কল্যাণ িিতবি সর্ণক প্রতিবন্ধী ব্যতক্তণৈর তনণে় কম িরি সবসরকাতর 

সাংস্থার মাণে প্রাে় ১৬ সকাটি টাকা অনুৈান ও ঋণ তবিরণ করা িণেণ়ছ।  সকাতভড১৯  কািীন পতরতস্থতিণি জুিাই- ২০২১ মাণস ২৬৯টি 

সবসরকাতর সাংস্থার অনুকূণি ১সকাটি ৫২ িক্ষ ৭৫ িাজার টাকা অনুৈান প্রৈান করা িণেণ়ছ। প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নেন় ও 

পুনব িাসণনর িণক্ষয ৪৭৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যতক্তণক সমাট ২৫ িক্ষ টাকা অনুৈান প্রৈান করা িণেণ়ছ। অটিজমসি অন্যান্য প্রতিবতন্ধিা তবষণে় 

সাধারণ মানুষণক সণচিন কণর সিািার িণক্ষয ফাউণিিণনর উণোণগ প্রতিবন্ধী সসবা ও সািায্য সকণন্দ্র কম িরি জনবিণক ৈক্ষ কণর 

গণড ়সিািার জন্য পে িাে়ক্রণম অভযন্তরীণ ও দবণৈতিক প্রতিক্ষণ প্রৈান করা িণে।  উণেখ্য,  এ পে িন্ত ৫২৬১ জনণক অভযন্তরীণ ও ২১৫ 

জনণক দবণৈতিক প্রতিক্ষণ প্রৈান করা িণয়ণছ। চাকুরী প্রিযািী ও কম িক্ষম প্রতিবন্ধী মানুণষর ক্ষমিাে়ণনর িণক্ষয ফাউণিিন কযাম্পাণস 

২০ আসন তবতিষ্ট একটি পুরুষ ও ২০ আসন তবতিষ্ট একটি মতিিা সিাণস্টি চালু করা িণেণ়ছ। এ পে িন্ত উপকারণভাগীর সাংখ্যা ৪০০ জন।  

 

অটিজম তরণসাস ি সসন্টার দ্বারা এতপ্রি ২০২২ পে িন্ত অটিজম সমস্যাগ্রস্থ  তিশু ও ব্যতক্তণক তবনামূণল্য ২৬ িাজার ৩২০ টি 

ম্যানুো়ি ও ইেট্রুণমন্টাি সর্রাতপ সসবা প্রৈান করা িণয়ণছ। বুতি প্রতিবন্ধী তবোিে় ও  সেিাি স্কুি ফর তচিণেন  উইর্ অটিজম 

পতরচািনা করা িণে।  এতপ্রি ২০২২ পে িন্ত সনাক্তকৃি প্রতিবন্ধী ব্যতক্তর মণে ৩৮ ৈিতমক ৫১ িিাাংি নারী প্রতিবন্ধী।  সরকার নারী 

প্রতিবন্ধীণৈর সক্ষণত্রও তবণিষ িক্ষয  রাখণছ। বিিমাণন ভািা ও উপবৃতিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীর মণে ৩৭ ৈিতমক ৪৮ িিাাংি নারী। প্রতিবন্ধী 

ব্যতক্তণৈর অতধকার ও সুরক্ষার জন্য 'প্রতিবন্ধী ব্যতক্তর অতধকার ও সুরক্ষা আইন- ২০১৩' প্রণয়ন করা  িণয়ণছ। প্রধানমন্ত্রী সিখ িাতসনার 

জন্য প্রতিবন্ধী ব্যতক্তরাও তডতজটাি বাাংিাণৈণির সুতবধা সভাগ করণি পারণছন। িাণৈর িাণিও এখন  স্মাট িণফান, ল্যাপটপ। বিিমাণন 

তবতভন্ন মন্ত্রণািণে ়দৃতষ্ট প্রতিবন্ধীরা কাজ করণছন।  িারা তডতজটাি নতর্ ব্যবিার কণর কাজ করণছন। দৃতষ্ট প্রতিবন্ধীরা ন্যািনাি ওণেব় 

সপাট িািও  ব্যবিার করণি পারণছন। ২৬ সসণেম্বর ২০২২ সৈণির দৃতষ্ট প্রতিবন্ধীসি সকি প্রকার পঠনপ্রতিবন্ধী ব্যতক্তণৈর বই পড়ার 

সাংকট  দূর করণি আন্তজিাতিক সমধাস্বত্ব  সাংস্থার মারাণকি চুতক্তণি অনুস্বাক্ষর কণরণছ বাাংিাণৈি। মারাণকি চুতক্তণি 

অনুস্বাক্ষণরর  ফণি  বাাংিাণৈণির ৩ িক্ষ ৪০ িাজাণরর অতধক দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যতক্ত ডতিউআইতপও এর   'অযাণক্সতসবি বুক 

কনণসাটি িয়াম'  এর ৮ িক্ষাতধক বই পড়ার সুণোগ দিতর িণব। 

 



 ইণিামণে প্রতিবন্ধী জনণগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নেন়,  ৈক্ষিা বৃতি এবাং তবতভন্ন সুণোগ-সুতবধা তনতিণি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািে় 

ও এটুআই এর সেৌর্ উণোণগ দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী তিক্ষার্ীণৈর জন্য গুণগি তিক্ষা প্রৈাণন মাতেতমতডে়া টতকাং বুক ও অযাণক্সতসবি 

তডকিনাতর  দিতর,  বছণরর শুরুণি সব্রইি পিতির পাঠ্যপুিক তবিরণ ও আইতসটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা িণেণ়ছ।  এছাড়া,  এটুআই 

বাাংিাণৈি সরকাণরর প্রধানমন্ত্রীর কাে িািে়,  সাংস্কৃতি তবষেক় মন্ত্রণািে়, পররাে মমন্ত্রণািয়, মতন্ত্রপতরষৈ  তবভাগ,  িথ্য ও সোগাণোগ 

প্রযুতক্ত তবভাগ,  বাাংিাণৈি কতপরাইট অতফস এবাং তবতভন্ন সরকাতর ও সবসরকাতর প্রতিষ্ঠাণনর সাণর্ সতম্মতিিভাণব কাজ করণছ। 

মারাণকি চুতক্তণি অনুসমর্ িন কণর সকি ধরণনর প্রতিবন্ধী ব্যতক্তণৈর তিক্ষাে় সমান সুণোগ প্রৈান এবাং জাতিসাংর্ সর্াতষি প্রতিবন্ধী 

ব্যতক্তণৈর অতধকার সনৈ UNCRPD ও ২০৩০ সাণির সটকসই উন্নেন় িক্ষযমাত্রা -৪ অজিণন বাাংিাণৈি একধাপ এতগণয় তগণয়ণছ।  

 

প্রতিবন্ধীরা পতরবার , সমাজ ও সৈণির  সবাো নে।় এ সিয  সুস্থ ব্যতক্তণৈর উপিতি করণি িণব।  এ সিয উপিতি করণিই 

িণব না এর জন্য সবাইণক একসাণর্ কাজ করণি িণব । পতরবারণক প্রতিবন্ধীবান্ধব করণি িণব। পতরবারণক  প্রতিবন্ধীবান্ধব তিণসণব 

গণড় তুিণি পারণিই  প্রতিবন্ধীবান্ধব সমাজ ির্া সৈি  গণড় সিািা  সম্ভব।  এজন্য ব্যতক্ত, সমাজ,  সরকার ও রাে  সবাইণক একণোণগ 

কাজ করণি িণব। 

# 


