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ফশশল সুখফর আসা শুরু হল া। যাজধানীশত মাত্রা শুরু কযশরা ন্যানার টিস্টিক একাশডস্টভ।  টিজভ স্পেকট্রাভ 

স্টডড ডায  এফং স্টনউশযা-স্পডশবরশভন্টার স্টডজযাস্টফস্টরটিজ  স্টক্ষাথীশদযচে স্টক্ষায মূরধাযায় ন্তর্ভ ডক্ত কযশত আাযয 

ঢাকায় বাড়া ফাায় অস্থায়ী ত্বত্িলয স্টনস্টভ ডত শরা  জাতীয় টিস্টিক একাশডস্টভ, ন্যানার একাশডস্টভ পয টিজভ যান্ড 

স্টনউশযা-স্পডশবরশভন্টার স্টডজযাস্টফস্টরটিজ, ংশক্ষশ নান্ড। 

 

স্টফশল চাস্টদাম্পন্ন স্টশুশদয এআ  একাশডস্টভয ভাধ্যশভ বৃস্টিমূরক ও ন্যান্য প্রস্টক্ষশণয ভাধ্যশভ ক্ষভ কশয গশড় 

স্পতারা শফ। স্পদওয়া শফ অফাস্টক  সুস্টফধা। উমৄক্ত অআস্টটি প্রস্টক্ষণও স্টনস্টিত কযা ম্ভফ শফ। স্টক্ষক, স্টববাফক ও 

ন্যান্য ংীদাযশদয ভশধ্য শচতনতা ততস্টয কযশতও  জাতীয় একাশডস্টভ কাম ডকয উশযাগ স্পনশফ। ফাংরাশদশ তৃণমূরম ডাশয় 

ায়তা প্রদাশনয জন্য একটি স্টফশল স্টক্ষক ও স্টববাফক প্রস্টক্ষণ আন্পটিটিউট প্রস্টতষ্ঠা কযা এফং স্পেরাদৄরা, ংগীত, স্টল্প 

এফং স্পাগত স্পমভন -কাস্টযগস্টয, স্পবাশকনার ও অআটি প্রস্টক্ষশণয  ভাধ্যশভ টিস্টিকশদয স্টফকল্প দক্ষতা প্রদান কযাআ জাতীয় 

টিস্টিক একাশডস্টভয মূর উশেশ্য।  
 

স্টফশল চাস্টদাম্পন্ন স্টশু স্টনশজশদয স্টবতশয এভনবাশফ গুটিশয় থাকশত াশয স্পম, স্প য়শতা স্পকাশনা স্টদন মুশে একটি 

ব্দ উচ্চাযণ না কশয জীফন কাটিশয় স্পদশফ স্টকংফা এশকফাশয তদনস্টিন কাজগুশরা ম ডন্ত স্টনশজ কযশত াযশফ না। স্প জশন্য 

কাউশক তাশদয াায্য কযশত শফ। এ যকভ স্টশুশদয ভা-ফাফাযা এক ধযশনয ায় অতঙ্ক স্টনশয় স্টদন কাটান। তাযা বাশফন, 

মেন তাযা থাকশফন না তেন তাশদয টিস্টিক স্টশুশদয স্পক স্পদশেশুশন যােশফ? অভাশদয  প্রধানভন্ত্রীয একটি   স্প ালণা ফ 

টিস্টিক স্টশুশদয ভা-ফাফায বুশকয স্পবতয এক ধযশনয স্বস্টি স্টপস্টযশয় এশনশে। স্টতস্টন এআ স্টববাকশদযশক অশ্বি কশযশেন,  

অভাশদয যাষ্ট্র স্টববাফকীন কর টিস্টিক স্টশু স্টকংফা প্রস্টতফন্ধীয দাস্টয়ত্ব স্পনশফ। তাঁয স্প ালণা নুমায়ী  একটা ট্রাি পান্ড 

ততস্টয কশয এআ ায় স্টশুশদয একটি সুিয জীফশনয স্টনিয়তা সৃস্টিয  উশযাগ স্পনওয়া য়। তাযআ থ ধশয সৃস্টি য় এআ 

একাশডস্টভ। 

 

নাশন্ডয স্থায়ী এআ কযাম্পা উশবাধন কযা শরও একাশডস্টভ প্রস্টতষ্ঠায জন্য ঢাকায দূশয পূফ ডাচশর ৩ দস্টভক ৩ একয 

জায়গা ফযাে কযা শয়শে। প্রিাস্টফত একাশডস্টভশত ১৫তরা প্রাস্টনক ও একাশডস্টভক বফন , কভ ডকতডা-কভ ডচাযীশদয জন্য ১০তরা 

অফাস্টক বফন, ৬ তরাস্টফস্টি একটি োত্র  োত্রী স্পাশির, ৫ অনস্টফস্টি অন্তজডাস্টতক ভাশনয স্টডশটাস্টযয়াভ এফং স্টফশলাস্টয়ত 

সুআস্টভংপুর ও স্পেরায ভাঠ থাকশফ।  

 

ফতডভান যকায ন্তর্ভ ডস্টক্তমূরক উন্নয়শন স্টফশ্বা কশয। স্পকাশনা ধযশনয ীভাফদ্ধতায কাযশণ স্পকউ স্পমন স্টস্টেশয় না শড় 

স্পরশক্ষয গৃীত যকাশযয স্টফস্টবন্ন দশক্ষশয ভশধ্য এটি ন্যতভ। ংস্টিিশদয প্রতযাা,  নান্ড স্পমন শুদৄভাত্র টিস্টিক স্টশুশদয 

স্টযচচ ডায় ীভাফদ্ধ না থাশক। এটি  স্পমন াযাশদশয স্টক্ষকশদয টিস্টিক স্টশুশদয স্টযচচ ডায় দক্ষ কশয গশড় তুরশত ফদান 

যাশে।  

 

অভাশদয স্পদশ টিজভ ও স্টনউশযা -স্পডশবরশভন্টার স্টডজযাস্টফস্টরটিজ  (এনস্টডস্টড) ধাযণাটিয ফহুর স্টযস্টচস্টতয স্পেশন 

মায ফদান ফশচশয় স্পফস্ট স্টতস্টন শরন অভাশদয প্রধানভন্ত্রীয কন্যা ফাংরাশদশয টিজভ স্টফলয়ক জাতীয় উশদিা কস্টভটিয 

বাস্টত ায়ভা ওয়াশজদ স্পাশন। প্রস্টতফন্ধী ব্যস্টক্ত স্পম ভাশজয স্পফাঝা নয় ; তাশদযশক স্টক্ষা , স্বাস্থয ও কভ ডংস্থাশনয সুশমাগ 

ততস্টয কযায ভাধ্যশভ অভাশদয উন্নয়নশক এস্টগশয় স্পনওয়া মায়,  এ ধাযণাটি ততস্টয কশযশেন স্টতস্টনআ। তাঁয স্টনযর প্রশচিায় 

ফাংরাশদ অজ টিজভ স্টফলশয় াযাস্টফশশ্ব স্পনতৃত্ব স্টদশে।  

 

স্টফশল চাস্টদাম্পন্ন স্টশুয স্পভধা ও শ্রভশক ফ কভ ডকাশে ব্যফাশযয স্টযশফ সৃস্টি কযশত শফ। মূরত এআ ফ স্টফলয় 

নজশয স্পযশে টিজভ স্টশু এফং প্রস্টতফন্ধীশদয জন্য যকায নানা দশক্ষ গ্রণ কশযশেন। ঢাকায স্টভযপুশয জাতীয় প্রস্টতফন্ধী 

উন্নয়ন পাউশন্ডন কযাম্পাশ টিজভ স্টযশা ড স্পন্টায ও একটি বফতস্টনক স্টফযারয় স্থান কশয টিজভ তফস্টিযম্পন্ন স্টশু ও 

প্রস্টতফন্ধী ব্যস্টক্তশদয স্টফনামূশে স্টফস্টবন্ন স্পফা স্পদয়া শে। ঢাকা স্পনাস্টনফাশ প্রস্টতফন্ধী স্টক্ষাথীশদয জন্য ‘প্রয়া’ নাশভ একটি 

স্টফযারয় স্থান কযা শয়শে। চট্টগ্রাভ ও কুস্টভল্লায় এয াো কযায কাজ চরশে। াাাস্ট প্রস্টতটি স্পনাস্টনফাশ াো প্রস্টতষ্ঠায 

স্টনশদ ড স্পদওয়া শয়শে। টিজশভ অক্রান্তশদয স্পদশয প্রতযন্ত ঞ্চশর স্টফনামূশে স্পথযাস্টউটিক, কাউশন্পস্টরং ও ন্যান্য স্পফা এফং 

ায়ক উকযণ স্পদওয়া শয়শে। ঢাকা স্টশু াাতার ১৫টি যকাস্টয স্পভস্টডশকর কশরজ ও াাতাশর স্টশু স্টফকা স্পকন্দ্র 

স্থান কশয টিজভ ও স্টনউশযা-স্পডশবরশভন্টার ভস্যাজস্টনত স্টশুশদয স্টচস্টকৎা প্রদান কযা শে। ম ডায়ক্রশভ স্পজরা ও 
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উশজরা াাতাশর টিজভ অক্রান্তশদয নাক্ত কশয তাশদয কাউস্টন্পস্টরং ও স্টচস্টকৎায ব্যফস্থা কযা শফ। টিজভ 

তফস্টিযম্পন্ন ব্যস্টক্তশদয জীফনভান উন্নয়শনয রশক্ষয ফঙ্গফন্ধু স্পে মুস্টজফ স্পভস্টডশকর স্টফশ্বস্টফযারশয়য ‘আনস্টিটিউট পয 

স্পস্টডয়াস্টট্রক স্টনউশযা-স্টডজড ডায এন্ড টিজভ’-এয ভাধ্যশভ উশজরা ম ডাশয় ডাক্তাযশদয প্রস্টক্ষণ স্পদওয়া শে। স্বাস্থয স্টধদপ্তয 

ও অআস্টস্টডস্টডঅযস্টফয ভাধ্যশভ টিস্টিক স্টশুশদয প্রাথস্টভক স্টযচম ডাকাযী স্টশশফ ভাশয়শদয প্রস্টক্ষণ স্পদওয়ায ব্যফস্থা স্পনয়া 

শয়শে। এ োড়া টিজভ ও স্নায়ু-স্টফকাজস্টনত ভস্যা প্রাথস্টভক ম ডাশয় নাক্ত কযায জন্য স্টফশলজ্ঞ গ্রুশয ভাধ্যশভ ভাঠ 

ম ডাশয়য কভীশদয উশমাগী কশয স্টিস্টনং টুর প্রণয়ন কাম ডক্রভ প্রস্টক্রয়াধীন যশয়শে। 
 

 প্রধানভন্ত্রী  ‘স্টফশল পটওয়যায’ ততস্টয কশয টিস্টিক ও প্রস্টতফন্ধীশদয কস্টম্পউটায ব্যফাশযয সুশমাগ কশয স্পদওয়ায 

ওযও গুরুত্বাশযা কশযশেন। স্টফশল চাস্টদাম্পন্ন প্রশতযক স্টশুশক স্টগস্টগযআ ‘স্টপ্রস্টবশরজ কাড ড’ স্পদওয়ায উশযাগ স্টনশে 

যকায। স্পফা-শমাস্টগতায় স্টফশল গ্রাস্টধকায াশফ এভন কাশড ডয স্টধকাযীযা। মাশত স্টচস্টকৎা, স্পকনাকাটা, স্টক্ষা, গাস্টড় 

াস্টকডং ফশক্ষশত্র তাযা স্টফশল সুস্টফধা াশফন। এ ভস্যা স্পভাকাস্টফরায় স্পফযকাস্টযবাশফও স্পনয়া শয়শে নানা উশযাগ। 
আশতাভশধ্য ঢাকায় টিস্টিক স্টশুশদয স্টক্ষা স্পদওয়ায স্পফ স্টকছু প্রস্টতষ্ঠান গশড় উশঠশে। 
 

 ফাংরাশদ আশতাভশধ্য শনক স্বাস্থয সূচক স্পমভন গড় অয়ু , স্পভাট স্টশু জন্দান ায এফং স্টশু ও ভাতৃমৃতুযয াশযয 

স্পক্ষশত্র উন্নস্টত জডন কশযশে এফং কাম ডকয ভানস্টক স্বাস্থযশফা প্রদাশনয জন্য মথামথ শথ যশয়শে। স্বাস্থযকয গড় অয়ু বৃস্টদ্ধয 

স্পক্ষশত্র এেন ভানস্টক স্বাশস্থযয গুরুশত্বয স্বীকৃস্টত যশয়শে। ভানস্টক স্বাস্থয োড়া স্পকাশনা স্বাস্থযআ স্টযপূণ ডতা ায়না। 

 

 ভানস্টক স্বাস্থয স্টতযকাশযআ একটি তফস্টশ্বক চযাশরঞ্জ মা স্পভাশটও উশক্ষা কযা মায় না। ২০৩০ াশরয ভশধ্য কর স্পদ 

াফ ডজনীন স্বাস্থয কবাশযজ (আউএআচস্ট) জডশন প্রস্টতশ্রুস্টতফদ্ধ। ২০৩০ স্পটকআ উন্নয়ন রক্ষয (এস্টডস্টজ) এশজন্ডায ং স্টশশফ 

কর স্পদ ২০৩০ াশরয ভশধ্য আউএআচস্ট জডন কযশত প্রস্টতশ্রুস্টতফদ্ধ। এস্টডস্টজ  জডশন ফাংরাশদ স্টফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায শঙ্গ 

একশমাশগ কাজ কযশে। এর আল ালে টিজভ স্পভাকাস্টফরায়ও ফাংরাশদ শনকদুয এস্টগশয় স্পগশে। এভনত্ে স্টফশ্ব ম্প্রদাশয়য 

স্পকৌর ত্ে হলয ালর চস থ চেখালযও সায়ভা চহালসন ওয়ালেলের হায ধলর ফাাং ালেশ চনতৃত্ব ত্েলে।  

 

 টিজশভয  স্টফলশয় জাতীয় ম ডাশয় জনশচতনতা সৃস্টি ও দশক্ষ এফং অন্তজডাস্টতক ম ডাশয় ফাংরাশদ মা কাজ 

কশযশে, তা গফ ড কযায ভশতা। এটা ম্ভফ শয়শে যাজবনস্টতক আো এফং ংস্টিিশদয াড়ায়। নানান ীভাফদ্ধতা শেও জাতীয় 

উন্নয়শন টিজভ অক্রান্তশদয ম্পৃক্ত কযশত যকায কাজ কযশে। এসত্িত্ের সালথ সভত্িয েলর প্তভ ঞ্চফাস্টল ডক 

স্টযকল্পনায় টিজভ ও ন্যান্য এনস্টডস্টড অক্রান্তশদয জন্য স্টফশল গুরুত্ব স্পদওয়া শয়শে। অস্টর ড চাআল্ডহুড স্পন্টাযগুশরাশত ন্তত 

দুজন প্রস্টতফন্ধী স্টশু বস্টতড ফাধ্যতামূরক কযা শয়শে। জাতীয় ম ডাশয়য নাটক, স্টশনভা ও ন্যান্য াংস্কৃস্টতক কভ ডকাশে টিজভ 

অক্রান্তশদয সুশমাগ স্পদওয়াযও একটি নীস্টতগত স্টদ্ধান্ত শয়শে।  প্রস্টতফন্ধীশদয সুযক্ষায় ফাংরাশদ ‘অন্তজডাস্টতক প্রস্টতশ্রুস্টত’স্পক 

গুরুশত্বয শঙ্গ স্টনশয়শে। টিজশভ অক্রান্ত ন্যান্য প্রস্টতফন্ধীশদয অথ ডাভাস্টজক প্রশয়াজনীয়তা স্টফশফচনায় তাশদয স্টযফায ও 

ভাশজ প্রস্টতস্টষ্ঠত কযশত ২০১২ াশরয ১২ স্টডশম্বয জাস্টতং  াধাযণ স্টধশফশন স্পম স্পযজুশরন গৃীত য় তাও ফাংরাশদ 

উত্থান কশযস্টের। 
 

 টিজভ  শরা একটি ক্রভফধ ডভান স্বাস্থয ভস্যা। স্পন্টায পয স্টডস্টজ কশরার (স্ট স্টড স্ট) এয তথ্য নুাশয 

অশভস্টযকাশত প্রস্টত ৮৮ জন স্টশুয ভশধ্য একজন টিজশভ অক্রান্ত। তশফ এয ভশধ্য স্পভশয়শদয তুরনায় স্পেশরশদয অক্রাশন্তয ায 

শনক স্পফস্ট। স্পমভন প্রস্টত ৫৪ জন স্পেশরয ভশধ্য একজন এফং ২৫২ জন স্পভশয়য ভশধ্য ১ জন টিজশভ অক্রান্ত। তশফ 

ফাংরাশদশ টিজভ ম্পন্ন ব্যস্টক্তশদয একটি ফশড়া ংআ নাযী।   স্টফশলজ্ঞযা ফরশেন, অভাশদয স্পদশ গ্রাশভয স্পচশয় শয 

ফাড়শে টিজভ তফস্টিযম্পন্ন স্টশুয ংখ্যা। প্রস্টত াজাশয ১ দস্টভক ৪ জন গ্রাশভ ও শয ২দস্টভক ৫ জন টিজভ তফস্টিয 

স্টশুয জন্ য়। এধযশনয স্টফশল  চাস্টদাম্পন্ন স্টশু  ও তাশদয স্টযফাশযয চাস্টদায প্রস্টত রক্ষয স্পযশে অভাশদয ক্ষভতাশক 

অশযা বৃস্টদ্ধ কযশত শফ। অভাশদয ভশন যােশত শফ নাগস্টযক স্টশশফ তাশদযও যশয়শে ভস্টধকায।  
 

 এোশন  একটি কথা উশল্লে না কযশরআ নয়। ন্যান্য উন্নয়নীর স্পদগুশরায ন্যায় ফাংরাশদশও স্টনউশযা 

স্পডশবরশভন্টার স্টডজযাফস্টরটিজ, টিজভ এফং স্টশুশদয ভনঃস্বাশস্থযয স্টফলশয় ভ্রান্ত ম ডশফক্ষণ যশয়শে। এভনস্টক স্বাস্থযশফা 

প্রদানকাযীশদয ভশধ্যও যশয়শে। এোড়া স্পম কর কভ ডকতডা টিজভ স্টফলয়ক নীস্টতস্টনধ ডাযশণয স্টফলশয় ম্পস্টকডত যশয়শেন তাশদযও 

যশয়শে ীভাফদ্ধতা।  

 

  

 



-৩- 

 

টিজশভয স্টকায একজন ভানুল অয দজন সুস্থ ্স্বাবাস্টফক ভানুশলয স্পচশয় স্পকাশনাস্টদক স্টদশয় কভ নয়। তাশদয 

দযকায শুদৄ একটি ভস্টভ ডতায় বযা স্টযশফ, স্পোয সুশমাগ অয তাশদয প্রস্টত ভতাপূণ ড দৃস্টি। এটুকু স্টদশত াযশরআ এআ 

ভানুলগুশরা ভাশজয ফাআশক াশথ স্টনশয় স্পদশক এস্টগশয় স্টনশয় স্পমশত াযশফ। 

 

 গল্পটি ভাত্র দুই ভাস আলগর। এে চেলশর স্টফশল চাস্টদাম্পন্ন স্টশুয স্বপ্ন স্টের স্প স্পদশয প্রধানভন্ত্রীয াশথ গল্প 

কযশফ। তায আশে প্রধানভন্ত্রী তাশক স্টবস্টডও কর কযশফন।  অয এ জন্য প্রস্টতস্টদন শক্ষায়ও থাকশতা স্প। এআ স্বশপ্নয কথা 

জাস্টনশয় একটা স্টবস্টডও ফাতডাও স্প াভাস্টজক স্পমাগাশমাগ ভাধ্যশভ স্পেশড় স্টদশয়স্টের। স্টবস্টডও প্রকাশয এক স্টদশনয  ভাথায় স্পদশয 

প্রধানভন্ত্রী স্টনশজ স্টবস্টডওকর কশযশেন স্টশুটিশক। তায শঙ্গ গল্প কশযশেন।  শুশনশেন কস্টফতা অবৃস্টি। স্পফ স্টকছু ভয় ধশয গল্পও 

শুশনশেন স্পোট্ট স্পভশয়টিয কাে স্পথশক। ত্শশুটির নাভ ভাস্টভজা যভান যায়া। প্রধানভন্ত্রীয নাভ স্পে াস্টনা।  

 

 আলরেটি ছ স্টফ স্পদো মাক। স্টফস্টবন্ন উৎশফ ভানুশলয কাশে  প্রধানভন্ত্রী স্পমফ কাড ড াঠান , টিস্টিক স্টশুশদয আঁকা 

কাডআড াঠান। মায কাড ড স্টনফ ডাস্টচত য় তাঁশক ম্মাস্টন স্টশশফ এক রাে কশয টাকাও প্রদান কযা য়। প্রধানভন্ত্রীয  কাড ড াধাযণত 

২০ স্পথশক ২৫ াজায কস্ট োাশনা য়। টিস্টিক স্টশুশদয আঁকা েস্টফ স্টদশয় ২০০৯ ার স্পথশক ‘প্রধানভন্ত্রীয স্টফশল স্টদফশয 

কাড ড’ ততস্টয য়। টিস্টিক ও প্রস্টতফন্ধী স্টশুশদয াশত আঁকা েস্টফ স্টদশয়আ শুশবো কাড ড ফাস্টনশয়  তা াঠিশয় অশেন স্পে 

াস্টনা। স্পম স্পদশয প্রধানভন্ত্রী টিজভ স্টনশয় স্পফশড় ওঠা স্টশুশদয স্টনশয় এবাশফ ভানস্টফকতায দুয়ায খুশর স্পদন, স্প স্পদশয এআ  

স্টশুশদয জন্য একটি স্বশপ্নয পৃস্টথফী গশড় উঠা খুফ স্পফস্ট দূশফ নয়। 
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