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েমাজেল্যাণ ও র্বেষণা ইনতিটিউট 

ঢাো তেশ্বতেদ্যালয়, ঢাো-১২০৫ 
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কৃতজ্ঞতা স্বীকার 

প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধী ব্যতি বা প্রততবতন্ধতার ঝুঁতককত োকা ব্যতিবর্ গকক সেবা প্রদান েম্পতকগত 

র্কবষণা কর্ গটি মূলত বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষকদর অে গায়কন েম্পন্ন করা হকয়কে। র্কবষণা কাজটি সুষ্ঠভাকব 

েম্পন্ন করার জন্য তবতভন্ন ব্যতি, প্রততষ্ঠান ও োংর্ঠকনর েহায়তা তনকত হকয়কে তাকদর তনকট আতর্ তবকশষভাকব কৃতজ্ঞ।   

প্রেকর্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে জনাব সর্াহাম্মদ জতের্ উতিন, তনব গাহী েতিব (যুগ্ন েতিব), বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ 

পতরষদ কাকে তিতন আর্াকদর র্কবষণা পতরিালনা করার জন্য অনুকর্াদন তদকয়কেন। তততন র্কবষণা অনুকর্াদকনর পাশাপাতশ 

তার প্রজ্ঞাপূণ গ তদক তনকদ গশনা, উপকদশ, এবাং েহকিাতর্তা প্রদান ককর র্কবষণা কাজ েম্পন্ন করার উৎোহ যুতর্কয়কেন।  

আতর্ তবকশষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তনকয় কাজ ককর েকল েরকাতর প্রততষ্ঠান তবকশষ ককর ের্াজকেবা 

অতিদপ্তকরর উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগাবৃন্দ- র্য়র্নতোংহ েদর, র্ফরর্াঁও, রাজশাহী েদর, পবা উপকজলা। িাকদর 

েহকিাতর্তা োড়া এই র্কবষণার প্রােতর্ক তথ্য োংগ্রহ করা েম্ভব হত না এবাং তাকদর গুরুত্বপুণ গ র্তার্ত প্রদাকনর ফকল এই 

র্কবষণার প্রততকবদন আকরা অকনক সবশী েমৃদ্ধ হকয়কে। পাশাপাতশ েকল উপকজলার ের্াজকেবা অতফকে কর্ গরত ইউতনয়ন 

ের্াজকর্ী, কর্ গিারীকদর প্রতত অকনক সবশী কৃতজ্ঞ কারণ তাকদর প্রতযক্ষ েহায়তায় প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োকে োক্ষাতকার 

গ্রহণ করা হকয়কে। এোড়া আতর্ তবকশষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বাাংলাকদশ জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউকেশন, শারীতরক 

প্রততবন্ধীকদর প্রতশক্ষণ ও পুনব গােন সকন্দ্র (ইআরতেতপএইি), তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল প্রততবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট ইতযাতদ কারণ 

তাকদর কাে সেকক তবতভন্ন িরকণর তথ্য েহায়তার র্াধ্যকর্ র্কবষণা প্রততকবদনটি অকনক সবশী েমৃদ্ধ করকত সপকরতে।   

আতর্ আন্ততরক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে র্য়র্নতোংহ শহকর প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তনকয় কাজ ককর প্রততবন্ধী কতর্উতনটি সেন্টাকরর 

েকল কর্ গকতগা ও কর্ গিারীকদর িাকদর েহায়তায় প্রততবন্ধী ব্যতিকদর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা েহজ হকয়কে এবাং এন তজ 

ও কাি গক্রর্ েম্পককগ তথ্য প্রদাকন েহায়তা করার জন্য। এোড়া রাজশাহী শহকর এবাং পবা উপকজলায় প্রততবন্ধীকদর তনকয় কাজ 

ককর েকিতন সোোইটি, তরী ফাউকেশন েহ তবতভন্ন এন তজ ও কাকে তবকশষভাকব কৃতজ্ঞ কারণ তাকদর েহায়তা োড়া প্রততবন্ধী 

েম্পতকগত সকান তথ্য োংগ্রহ করা েম্ভব হত না।  

আতর্ তবকশষ িন্যবাদ জানাতি েকল তথ্য োংগ্রহকারীকদর কারণ তাকদর োংগৃহীত তথ্য এই র্কবষণার মূল প্রততকবদন তততরকত 

েহায়তা ককরকেন। েকব গাপতর আতর্ অকনক সবশী কৃতজ্ঞ সি েকল প্রততবন্ধী ব্যতি র্কবষণার জন্য তথ্য প্রদান ককরকেন, স্থানীয় 

জনপ্রতততনতি, তেতভল সোোইটি, এন তজ ও কর্ী িারা র্কবষণার জন্য তথ্য তদকয় োহায্য ককরকেন।  

 

অধ্যাপক তাহতর্না আখতার 

প্রিান র্কবষক ও োকবক পতরিালক 

ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট 

ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয় 
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েপ্তর্ অধ্যায়ঃ র্কবষণার োর্তগ্রক সুপাতরশর্ালা এবাং উপোংহার             ১৯৭-২০৩  

তথ্য সুত্র                   ২০৪-২০৫ 

পতরতশষ্ট                   ২০৬-২২৩ 

ক) কাঠাকর্াবদ্ধ োক্ষাৎকার অনুসূিী               ২০৬-২১৪ 

খ) সকে স্টাতে তনকদ গতশকা                 ২১৫-২১৮  

র্) সফাকাে দল আকলািনা তনকদ গতশকা                ২১৯-২২৩  
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োরতণর তাতলকা 

 

োরতণ নাং-4.১ অঞ্চলতভতিক নমুনার আকাকরর সেণীতবভার্ (পতরর্াণর্ত)  

োরতণ নাং-4.২ র্কবষণার পতরর্াণর্ত একপ্রাকির জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতত ও তথ্য োংগ্রকহর সকৌশল 

োরতণ নাং-4.৩ অঞ্চলতভতিক নমুনার আকাকরর সেণীতবভার্ (গুনর্তর্ত)  

োরতণ নাং-4.৪ র্কবষণার গুনর্তর্ত একপ্রাকির জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতত ও তথ্য োংগ্রকহর সকৌশল 

োরতণ নাং-৬.১.১ পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা 

োরতণ নাং-৬.১.২ পতরবাকরর েদস্যকদর বয়ে 

োরতণ নাং-৬.১.৩ পতরবাকরর েদস্যকদর তলি, ির্ গ, তববাতহক অবস্থা এবাং তশক্ষার্ত সিাগ্যতা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.১.৪ পতরবাকরর েদস্যকদর সপশা েম্পতকগত  

োরতণ নাং-৬.১.৫ পতরবাকরর অন্যান্য তনভ গরশীল েদস্যকদর বয়ে েম্পতকগত তথ্যাবলী 

োরতণ নাং-৬.১.৬ পতরবাকরর অন্যান্য তনভ গরশীল েদস্য োংখ্যা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.১.৭ প্রততবন্ধী ব্যতির বয়ে েম্পতকগত তথ্য  

োরতণ নাং-৬.১.৮ প্রততবন্ধী ব্যতির তলি, ির্ গ ও তববাতহক অবস্থা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.২.১ প্রততবতন্ধতার িরণ েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.২.২ প্রততবতন্ধতার র্াত্রা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.২.৩ প্রততবতন্ধতার কারণ েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.৩.১ প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজর ও তাঁর পতরবাকরর আয় েম্পতকগত তথ্য 

োরতণ নাং-৬.৩.২ প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজর ও তাঁর পতরবাকরর আকয়র উৎে েম্পতকগত তথ্য 

োরতণ নাং-৬.৩.৩ প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজ ও তাঁর পতরবাকরর ব্যয় েম্পতকগত তথ্য  

োরতণ নাং-৬.৩.৪ প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজ ও তাঁর পতরবাকরর ব্যকয়র খাত েম্পতকগত তথ্য  

োরতণ নাং-৬.৩.৫ প্রততবন্ধী ব্যতির ঋণ েম্পতকগত তথ্য  

োরতণ নাং-৬.৩.৬ প্রততবন্ধী ব্যতির েঞ্চয় েম্পতকগত তথ্য  

োরতণ নাং-৬.৩.৭ প্রততবন্ধী ব্যতির েম্পকদর উৎে েমূহ 

োরতণ নাং-৬.৩.৮ প্রততবন্ধী ব্যতির আবােস্থল েম্পতকগত তথ্যাবলী 

োরতণ নাং-৬.৩.৯ প্রততবন্ধী ব্যতির অবকাঠাকর্া এবাং নার্তরক সুতবিা েম্পতকগত তথ্যাবলী 

োরতণ নাং-৬.৪.১ প্রততবন্ধী ব্যতির েহায়তার িরণ েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.৪.২ প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, স্বাস্থয-তিতকৎো, ও তিি তবকনাদন েম্পতকগত 

তথ্যাবলী 

োরতণ নাং-৬.৪.৩ প্রততবন্ধী ব্যতি সকান িরকণর স্কুকল িায় সে েম্পতকগত তথ্য 

োরতণ নাং-৬.৪.৪ প্রততবন্ধী ব্যতির পড়াশুনা না করার কারণ েমূহ  

োরতণ নাং-৬.৪.৫ প্রততবতন্ধতা শনািকরণ েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.৪.৬ প্রততবন্ধী ব্যতির তিতকৎো গ্রহণ েম্পতকগত তথ্যাবলী 
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োরতণ নাং-৬.৪.৭ সেবা বা েহায়তা ব্যবহাকরর সক্ষত্র েমূহ 

োরতণ নাং-৬.৫ প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনর্াকনর উপর প্রভাব েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.৫.১ সেবার র্াকনর উপর েন্তুতষ্টর প্রভাব 

োরতণ নাং-৬.৬.১ প্রততবন্ধী ব্যতির অে গননততক তবষয় েম্পতকগত িাতহদা 

োরতণ নাং-৬.৬.২ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য  

োরতণ নাং-৬.৬.৩ প্রততবন্ধী ব্যতির োাংস্কৃততক ও রাজননততক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য   

োরতণ নাং-৬.৬.৪ প্রততবন্ধী ব্যতির র্নস্তাতিক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য   

োরতণ নাং-৬.৬.৫ সেবা প্রাতপ্তর পর প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা এবাং োর্াতজক দৃতষ্টভতির পতরবতগন 

েম্পতকগত তথ্যাবলী  

োরতণ নাং-৬.৭.১ প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য প্রদি েরকাতর ও সবেরকাতর সেবার ের্স্যা েম্পতকগত তথ্যাবলী 

োরতণ নাং-৬.৭.২ বতগর্াকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক িযাকলকঞ্জেমূহ  

োরতণ নাং-৬.৭.৩ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তশক্ষা সক্ষকত্র িযাকলঞ্জ েমূহ  

োরতণ নাং-৬.৭.৪ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর স্বাস্থয ও তিতকৎো সক্ষকত্র িযাকলঞ্জ েমূহ  

োরতণ নাং-৬.৭.৫ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অে গননততক িযাকলঞ্জ েমূহ  

োরতণ নাং-৬.৭.৬ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্নস্তাতিক িযাকলঞ্জ েমূহ  

োরতণ নাং-৬.৭.৭ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োাংস্কৃততক ও রাজননততক িযাকলঞ্জ েমূহ  

োরতণ নাং-৬.৮ প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনর্ান উন্নয়কনর সুপাতরশর্ালা 

োরতণ নাং-৬.৯.১ সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর তাতলকা, র্য়র্নতোংহ েদর  

োরতণ নাং-৬.9.2 সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর তাতলকা, র্ফরর্াঁও উপকজলা  

োরতণ নাং-৬.9.3 সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর তাতলকা, রাজশাহী শহর   

োরতণ নাং-৬.9.4 সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর তাতলকা, পবা উপকজলা  
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তিকত্রর তাতলকা 

 

তিত্র নাং 3.১.১ প্রততবতন্ধতার োর্াতজক র্কেল।  

তিত্র নাং 3.১.২ প্রততবতন্ধতার োর্াতজক রাজননততক র্কেল।  

তিত্র নাং 3.১.৩ প্রততবতন্ধতার পুনব গােন র্কেল।  

তিত্র নাং ৪.1 তথ্য োংগ্রকহর উৎে েমূহ।   

তিত্র নাং-৫.১ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর পতরিয়পত্র  

তিত্র নাং-৫.2 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তবকশষ স্কুল েম্পককগ তথ্য   

তিত্র নাং-৬.১.১ প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষার্ত সিাগ্যতা  

তিত্র নাং-৬.১.২ প্রততবন্ধী ব্যতির সপশা  

তিত্র নাং-৬.২.১ প্রততবতন্ধতার িরণ েম্পতকগত তথ্য  

তিত্র নাং-৬.২.২ শারীতরক প্রততবন্ধীতাঁর র্াত্রা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

তিত্র নাং-৬.৩.১ প্রততবন্ধী ব্যতির আয় 

তিত্র নাং-৬.৩.২ প্রততবতন্ধ ব্যতির ঋকণর উৎে েমূহ  

তিত্র নাং-৬.৪.১ প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা েম্পতকগত তথ্য  

তিত্র নাং-৬.৪.২ প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা েম্পতকগত তথ্য  

তিত্র নাং-৬.৬.১ প্রততবন্ধী ব্যতির অে গননততক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য  

তিত্র নাং-৬.৬.২ প্রততবন্ধী ব্যতির র্নস্তাতিক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য  

তিত্র নাং-৬.৬.৩ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর জন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর পদকক্ষপ  

তিত্র নাং-৬.৬.৪ সেবা প্রাতপ্তর পর প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা এবাং োর্াতজক দৃতষ্টভতির পতরবতগন েম্পতকগত 

তথ্যাবলী  

তিত্র নাং-৬.৭.১ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর জন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর পদকক্ষপ  

তিত্র নাং-৬.৮ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর সুপাতরশ 

তিত্র নাং ৬.১০.১ োকস্টইকনবল লাইভতলহুে একপ্রাি 

তিত্র নাং ৬.১০.২ প্রততবতন্ধ ব্যতির প্রাতন্তকতা এবাং নাজুকতার তবতভন্ন োংকেষক 

তিত্র নাং ৬.১০.৩ োর্তষ্ঠক ও োর্তগ্রক র্কেল (Integrated/Holistic and Comprehensive 

Approach) 
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র্কবষণার োংতক্ষপ্ত োর 

 

উন্নয়নশীল ও তনন্ম র্ধ্যর্ আকয়র সদশ তহকেকব বাাংলাকদকশর র্াোতপছু আয় ২৮০০ র্াতকগন েলার (দ্যা সেইতল স্টার; 

১০ সর্ ২০২২)। তশক্ষা, স্বাস্থযকেবা, কৃতষ উৎপাদন, তশশু ও র্াতৃ মৃতুযহার, পতরকবশ তবপি গয় সরাি, তবজ্ঞান ও প্রযুতি 

উন্নয়নেহ েকল সক্ষকত্র বাাংলাকদশ উন্নয়কনর একটি সরাল র্কেল তহকেকব তবকশ্ব ের্াদৃত। ইকতার্কধ্য ২০১৫ োকল 

Millennium Development Goals (MDGs) েফলভাকব অজগন ককর আর্ার্ী ২০৩০ োকল 

Sustainable Development Goals (SDGs) লক্ষযর্াত্রা অজগকন েফলভাকব এতর্কয় িাকি। 

উন্নয়কনর মূল সরাতিারায় প্রাতন্তক জনকর্াষ্ঠী তপতেকয় পড়া ও সুতবিাবতঞ্ছত জনকর্াষ্ঠী এবাং তবকশষ িাতহদােম্পন্ন 

জনকর্াষ্ঠীকক অন্তর্ভ গি ও েম্পিৃ করকত না পারকল জাতীয় উন্নয়ন বা সটকেই উন্নয়ন েম্ভব নয়। এ কারকণ তবশ্বব্যাাংক 

উকেখ ককরকেন সি, “সকান সদকশর ১০% প্রততবন্ধী ব্যতিরা উন্নয়ন কর্ গকাকে অাংশগ্রহকণর সুকিার্ সেকক বতঞ্চত হকল 

উন্নয়ন অেম্পূণ গ হকব (তবশ্বব্যাাংক; ২০১৬)। ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালকয়র অিীকন ের্াজকেবা অতিদপ্তর কতৃগক সদকশ 

প্রততবন্ধী শনািকরণ জতরপ পতরিাতলত হকি, এ পি গন্ত ১.৯ তর্তলয়ন প্রততবন্ধী শনািকরণ করা হকয়কে। প্রততবন্ধী 

জনকর্াষ্ঠীর র্কধ্য নারী, তশশু, বয়স্ক প্রততবন্ধী েবকিকয় ঝতকপূণ গ, দতরদ্র, এবাং তনভ গরশীল। সর্ৌতলক িাতহদা পূরণ সেকক 

বতঞ্চত, সুতবিাবতঞ্ছত ও তপতেকয় পড়া জনকর্াষ্ঠীর র্কধ্য প্রততবতন্ধ ব্যতিরাও অন্তর্ভ গি। প্রততবতন্ধতার কারকণ প্রততবতন্ধ 

ব্যতিরা েকল িরকণর নার্তরক সুতবিা সির্ন স্বাস্থয, তশক্ষা, তিতকৎো, আবােন, তবকনাদন, পতরবহণ, প্রতশক্ষণ ও 

কর্ গোংস্থান, প্রকবশর্ম্যতা ইতযাতদ সক্ষকত্র তপতেকয় আকে এবাং বতঞ্চত হকি। সভাটাতিকারেহ রাজননততক কর্ গকাকে, 

োর্াতজক, োাংস্কৃততক, অে গননততক কর্ গকাকে অাংশগ্রহকণর সক্ষকত্র ের্াকজর এখকনা ইততবািক র্কনাভাব তততর হয়তন। 

বাাংলাকদকশর োংতবিাকন প্রততবন্ধীকদর জন্য তশক্ষা, স্বাস্থয, িাকুতরর তনশ্চয়তার তবিান এবাং েকল সক্ষকত্র তবষম্য 

তনকরাি ককর েকল নার্তরককর ের্-অতিকার তনতশ্চত করার কো উকেখ আকে। জাততোংঘ কতৃগক গৃহীত ‘প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর অতিকার েনদ’ বাাংলাকদশ েরকার অনুের্ে গন ককরকে; প্রততবন্ধীকদর জকন্য কর্ গকক্ষকত্র ১০% প্রততবন্ধী 

সকাটা তনি গারন করা হকয়কে; ১৯৯৫ োকল জাতীয় প্রততবন্ধী নীততর্ালা; ২০০১ োকল প্রততবন্ধী কল্যাণ আইন; ২০১৩ 

োকল প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন; এবাং তনউকরা-সেকভলপকর্ন্ট প্রততবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন েহ 

নানাতবি উকদ্যার্ গ্রহণ ককরকে। েব গকশষ ২০১৫ োকল অেহায়, প্রাতন্তক এবাং দাতরদ্রয জনর্কণর জকন্য National 

Social Security Strategy (NSSS) এর আওতায় ২০১৭-২০২১ োর্াতজক তনরাপিা সবষ্টনী 

কর্ গসূিী গ্রহণ ককরকেন। বতগর্াকন ২০২২-২০২৬ োল পি গন্ত National Social Security 
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Programme Phase-II শুরু হকত িলকে। েরকাকরর যুর্ান্তকারী পদকক্ষপ তহকেকব োর্াতজক তনরাপিা  

সবষ্টনী কর্ গসূিীর আওতায় অেিল প্রততবন্ধীকদর র্াতেক ৭০০ টাকা হাকর ভাতা প্রদান করা হকি। বতগর্াকন উি 

কর্ গসূিীর আওতায় শুধুর্াত্র অেিল প্রততবন্ধী নয় েকল প্রততবন্ধী ব্যতিকক এই ভাতা কর্ গসূিীকত অন্তর্ভ গি করার 

তেন্ধান্ত েরকার গ্রহণ ককরকেন। এোড়া ২০০৮-২০০৯ অে গবের সেকক েরকার অেিল প্রততবন্ধীকদর তবনা সুকদ ও 

জার্ানত তবহীন ঋণ প্রদান কর্ গসূিী, তশক্ষা উপবৃতি, োিারণ স্কুলগুকলাকত প্রততবতন্ধ তশক্ষােীকদর তশক্ষার সুকিার্ 

প্রদানেহ তবতভন্ন সেবা কাি গক্রর্ গ্রহণ ককরকেন। েরকাকরর পাশাপাতশ তবতভন্ন সবেরকারী ের্াজকল্যাণ োংস্থা, 

সস্বিাকেবী োংস্থা, আন্তজগাততক উন্নয়ন োংস্থা সেবা প্রদান ককর িাকি। প্রততবন্ধী ব্যতির উপর েরকাতর ও সবেরকাতর 

বা অন্যান্য সেবামূলক ব্যবস্থা কতটুকু অে গননততক, োর্াতজক ও োাংস্কৃততক আত্মতনভগরশীলতার এবাং িাতহদা পূরকণ 

ইততবািক প্রভাব সফকলকে এবাং প্রততবন্ধী ব্যতিকদর মূলকরাতিারায় োংতেষ্ট করকত আকরা তক িরকণর িাতহদা 

প্রকয়াজন রকয়কে তা তনরূপণ করা অতযন্ত গুরুত্বপূণ গ এবাং ের্কয়াপকিার্ী। এই লকক্ষয বতগর্ান র্কবষণার োিারণ উকিশ্য 

হকলা প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধী ব্যতি বা প্রততবতন্ধতার ঝুঁতককত োকা ব্যতিবর্ গকক সেবা প্রদান 

োংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন। র্কবষণার তবকশষ উকিশ্যাবলী হকি প্রের্ত, প্রততবন্ধী ব্যতির পাতরবাতরক (েদস্যোংখ্যা, 

বয়ে, সপশা, েম্পকগ, তনভ গরশীলতা ইতযাতদ) এবাং জনতর্ততক তথ্যেমূহ (বয়ে, তশক্ষা, ির্ গ, তববাহ, প্রততবতন্ধতার 

িরণ, র্াত্রা, কারণ ইতযাতদ) েম্পককগ জানা। তিতীয়ত, সেবা প্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির আে গ-োর্াতজক অবস্থা (সপশা, 

আয়, ব্যয়, েঞ্চয়, ঋণ, েম্পদ, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, তশক্ষা, স্বাস্থয, তিতকৎো, পুনব গােন, তবকনাদন, োর্াতজক র্ি গাদা 

ইতযাতদ) এবাং র্নস্তাতিক (হতাশা, বঞ্চনা, তবষণ্ণতা, উতিগ্নতা, আত্মর্ি গাদাকবাি ইতযাতদ) েম্পতকগত তথ্য উদঘাটন 

করা। তৃতীয়ত, সেবামূলক প্রততষ্ঠান কতৃগক প্রদি সেবা প্রাতপ্তর িরণ (প্রততবন্ধী ভাতা, তশক্ষা উপবৃতি, প্রতশক্ষণ, 

আত্মকর্ গোংস্থান ইতযাতদ), সেবার প্রভাব, সেবাপ্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা তনরূপণ এবাং বতগর্ান ের্স্যা তনরূপণ 

করা এবাং িতুে গত, েরকাতর ও সবেরকাতর োংস্থার তবতভন্ন নীততর্ালা/কর্ গসূিী বাস্তবায়কন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

অন্তভূ গতিকরণ েম্পতকগত তথ্যাবলী এবাং সেবার র্ান বৃতদ্ধর র্াধ্যকর্ তাকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য সুপাতরশর্ালা 

প্রদান।  

বতগর্ান র্কবষণাটি একটি তথ্য উদঘাটনমূলক ও তবকেষনির্ী। র্কবষণায় পতরর্ানর্ত ও গুণর্ত তর্ে একপ্রাি অনুেরণ 

করা হকয়কে। পদ্ধতত তহকেকব োর্াতজক নমুনা জতরপ এবাং গুণর্ত একপ্রাকির জন্য সকে স্টাতে ও সফাকাে দল 

আকলািনা ব্যবহৃত হকয়কে। প্রােতর্ক ও সর্ৌণ উৎে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। প্রােতর্ক তথ্য োংগ্রকহর সকৌশল 

তহকেকব পূব গ পরীতক্ষত কাঠাকর্াবদ্ধ োক্ষাৎকার অনুসূিী, সকে স্টাতে তনকদ গতশকা এবাং সফাকাে দল আকলািনা 

তনকদ গতশকা ব্যবহার করা হকয়কে। অতিকন্তু তকথ্যর িোে গতা ও তনভ গরশীলতার জকন্য পি গকবক্ষণ সকৌশল অবলম্বন করা 
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হকয়কে। অন্যতদকক র্াধ্যতর্ক বা সর্ৌণ উৎেগুকলার র্কধ্য পতত্রকা, জান গাল, প্রবন্ধ, র্কবষণা প্রততকবদন, পুস্তক, বই, 

ইন্টারকনট, এবাং পতরোংখ্যাতনক প্রততকবদন সেকক উপাি োংগ্রহ ও ব্যবহার করা হকয়কে। বতগর্ান র্কবষণাটি মূলত 

বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ সেকক তনি গাতরত রাজশাহী এবাং র্য়র্নতোংহ তবভার্ র্কবষণার এলাকা 

তনব গািন করা হকয়কে। রাজশাহী ও র্য়র্নতোংহ তবভাকর্র দুইটি সজলার িারটি উপকজলাকক উকিশ্যমূলক নমুনায়কনর 

র্াধ্যকর্ তনব গািন করা হকয়কে। রাজশাহী তবভাকর্ রাজশাহী সজলার েদর এবাং পবা উপকজলা এবাং র্য়র্নতোংহ 

তবভাকর্র র্য়র্নতোংহ সজলার র্য়র্নতোংহ েদর ও র্ফরর্াঁও উপকজলার ের্াজকেবা অতফে সেকক সেবা প্রাপ্ত েকল 

প্রততবতন্ধ ব্যতিকক র্কবষণার ের্গ্রক তহকেকব তনব গািন করা হকয়কে। পরবতীকত উকিশ্যমূলক নমুনায়কনর র্াধ্যকর্ 

প্রততটি তবভার্ সেকক ১০০ জন ককর সর্াট ২০০ জন সেবাগ্রহীতাকক নমুনা তহকেকব তনব গািন করা হকয়কে। নমুনা 

তনব গািকনর সক্ষকত্র তলি, বয়ে, সেবাপ্রাতপ্তর েকল তদক তবকবিনা করা হকয়কে। গুণর্ত তকথ্যর জন্য ২ টি তবভার্ সেকক 

৪টি সফাকাে দল আকলািনা প্রততটি তবভার্ সেকক ৪টি ককর সর্াট ৮টি সকে স্টাতে েম্পন্ন করা হকয়কে। সফাকাে দল 

আকলািনায় অাংশগ্রহণকারী ব্যতিবর্ গ হকি ের্াজকেবা কর্ গকতগা, স্থানীয় ইউতনয়ন সিয়ারম্যান, সর্ম্বার, রাজননততক 

ব্যতিবর্ গ, সেবা প্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতি, এবাং অন্যান্য োংতেষ্ট ব্যতিবর্ গ। সফাকাে দল আকলািনায় প্রিান র্কবষক 

র্োকরটর তহকেকব দাতয়ত্ব পালন ককরকেন এবাং েহকিার্ী র্কবষক তথ্য তলতপবদ্ধ ও সরকতে গাং ককরকেন। পূকব গ তনি গাতরত 

সকে স্টাতে তনকদ গতশকার র্াধ্যকর্ তবতভন্ন সেবা সকন্দ্র সেকক সেবা প্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তনকট হকত তথ্য োংগ্রহ 

করা হকয়কে। তথ্য োংগ্রকহর জকন্য তবশ্বতবদ্যালকয়র ের্াজকল্যাকণ তবভার্ সেকক এর্ এে এে সেতণকত অধ্যয়নরত 

োত্র/োত্রীকদর তনব গািন করা হকয়তেল িাকদর পুকব গ র্কবষণা কাকজর অতভজ্ঞতা তেল। তাোড়া প্রকয়াজনীয় প্রতশক্ষকণর 

র্াধ্যকর্ োক্ষাতকার অনুসূিী পরীক্ষামূলক পূরকণর র্াধ্যকর্ তাকদরকক প্রতশতক্ষত করা হকয়তেল। তথ্য োংগ্রকহর পর 

োক্ষাৎকার অনুসূিীকত সকান রকর্ ভূল ভ্রাতন্ত পতরলতক্ষত হকল তা পুনরায় র্াঠ পি গায় হকত োংকশািন ককর উপাকির 

িোে গতা রক্ষা করা হকয়কে। েকল উপাি র্াঠপি গায় হকত োংগৃহীত হওয়ার পর িোিে েম্পাদকনর তভতিকত 

োর্াতজক তবজ্ঞাকন ব্যবহৃত পতরোংখ্যানর্ত প্যাককজ সপ্রাগ্রার্ (Statistical Package for the 

Social Sciences- SPSS) ব্যবহার করা হকয়কে। তথ্য তবকেষকণ সেতণকরণ, োরতণকরণ, তিিলক তবতশষ্ট 

েক র্ড়, র্ধ্যক ও প্রচুরক গ্রাতপকযাল তিত্র ব্যবহার করা হকয়কে। র্কবষণায় তনততক র্ানদণ্ড বজায় রাখার জকন্য 

প্রকয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হকয়তেল। র্কবষণার েীর্াবদ্ধতা তহকেকব প্রের্ত, এটি ের্গ্র বাাংলাকদকশ প্রততটি 

তবভাকর্র প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীকক অন্তভূ গি করকল র্কবষণাটি আকরা প্রতততনতিত্ব মূলক হকতা; তিতীয়ত, র্ানতেক 

প্রততবন্ধীকদর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করার সক্ষকত্র িত্নকারী বা অতভভাবককর কাে সেকক েহায়তা সনয়া হকয়কে ফকল 

র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতির প্রকৃত তথ্য পাওয়া কঠিন; তৃতীয়ত, প্রততবন্ধীকদর র্নস্তাতিক তদক পতরর্াকপর জকন্য 
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তবতভন্ন পতরর্াপক সকৌশল ব্যবহার করকল আকরা ভাকলা হকতা; িতুে গত, প্রততবন্ধীকদর তনকয় সি ের্স্ত সেবা সকন্দ্র কাজ 

ককর োকক তাকদর প্রতযককর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করকল র্কবষণাটি আকরা অকনক সবশী েমৃদ্ধ হত তকন্তু ের্য় 

স্বল্পতার কারকণ শুধুর্াত্র ের্াজকেবা অতফে সেকক সি ের্স্ত সেবা প্রদান করা হয় তার উপর তভতি ককর তথ্য োংগ্রহ 

করা হয় পাশাপাতশ স্থানীয় তকছু এনতজওর সুতবিাকভার্ীকদর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে; পঞ্চর্ত, ের্য় 

স্বল্পতার কারকণ নমুনার আকার বড় করা েম্ভব হয় তন এোড়া প্রততবতন্ধতার িরণ ও র্াত্রা অনুিায়ী র্কবষণার নমুনা 

তনব গািন করকল র্কবষণাটি আকরা সবশী েমৃদ্ধ হত।      

প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজর ও তাঁর পাতরবাকরর জনতর্ততক এবাং আে গ-োর্াতজক তথ্যাবলীঃ 

প্রততবন্ধী ব্যতির পাতরবাতরক তথ্যাবতলর র্কধ্য সদখা িাকি, পতরবাকরর র্ড় েদস্য োংখ্যা ৪.০৯ জন এবাং শতকরা 

৪৬.৫ জন পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা হকি ৩.৪ জকনর র্কধ্য। পতরবাকরর েদস্যকদর বয়ে োংক্রান্ত তকথ্য শতকরা 

৩৭.১ জন েদকস্যর বয়ে ২০ বেকরর তনকি এবাং র্ড় বয়ে হকি ২৮.৫৩ বের ও ৬০ বেকরর উকদ্ধগ প্রততবন্ধী ব্যতির 

পতরবাকর শতকরা ৫.৬ জন। প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর জনতর্ততক অবস্থা অে গাৎ তলি, ির্ গ, তববাতহক অবস্থা, 

তশক্ষার্ত সিাগ্যতা, েম্পতকগত তথ্য তবকেষণ করকল সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী পতরবাকর পুরুকষর তুলনায় র্তহলা েদস্য 

োংখ্যা সবশী অে গাৎ শতকরা ৫২.৯ জন র্তহলা েদস্য এবাং শতকরা ৪৭.১ জন পুরুষ েদস্য। প্রততবন্ধী ব্যতির 

পতরবাকরর েদস্যকদর র্কধ্য শতকরা ৫২.৯ জন র্তহলা এবাং শতকরা ৪৭.১ জন পুরুষ েদস্য। প্রাপ্ত তথ্যনুিায়ী 

প্রততবতন্ধ পতরবাকর পুরুকষর সিকয় র্তহলাকদর োংখ্যা সবশী। এোড়া পতরবাকরর ির্ গ েম্পককগ তকথ্য শতকরা ৮১.4৫ 

জন পতরবাকরর েদস্য মুেতলর্ অন্যতদকক শতকরা ১৩.১2 জন পতরবাকরর েদস্য তিস্টান। তিস্টান হওয়ার তপেকন 

অন্যতর্ কারণ রাজশাহী এলাকায় তিস্টান িকর্ গর প্রিলন সবশী। প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর েদস্যকদর তববাতহক 

অবস্থা পি গাকলািনা ককর সদখা িাকি সি, শতকরা ৬২.05 জন পতরবাকরর েদস্য তববাতহত তার র্কধ্য শুধুর্াত্র শতকরা 

০.৫7 জন নারী তালাকপ্রাপ্ত এবাং শতকরা ১.42 জন তবিবা/তবপতত্নক। তশক্ষার্ত সিাগ্যতার সক্ষকত্র সদখা িাকি সি, 

শতকরা ২8.5৩ জন পতরবাকরর েদস্য ‘তনরক্ষর’; শতকরা ১7.11 জন েদস্য ‘প্রােতর্ক স্তর পি গন্ত’ পড়াকলখা 

ককরকেন; সজ এে তে পি গন্ত সলখাপড়া েম্পন্ন ককরকেন শতকরা ১1.69 জন; র্াধ্যতর্ক পি গন্ত পড়াশুনা েম্পূণ গ 

ককরকেন শতকরা ১6.26 জন; উচ্চ র্াধ্যতর্ক পি গন্ত পড়াশুনা েম্পূণ গ ককরকেন ৬.41 জন;  তকন্তু উচ্চ তশক্ষার সক্ষকত্র 

পড়াশুনা েম্পন্ন ককরকেন এর্ন পতরবাকরর েদস্যকদর োংখ্যা অকনক কর্, শতকরা ৩.70 জন েদস্য স্নাতক এবাং 

শতকরা 0.99 জন েদস্য স্নাতককাির সশষ ককরকেন। সপশা েম্পতকগত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, অতিকাাংশ 

পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা র্তহলা হওয়ার কারকণ শতকরা ৩২.৬ জন গৃতহণী; শতকরা ২৩.১ জন োত্র/োত্রী; শতকরা 
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৭.৬ জন কৃতষকাকি জতড়ত আকেন; শতকরা ৫.৯ জন তদনর্জুকরর কাজ ককরন। এোড়া অন্যান্য সপশার র্কধ্য সির্ন 

তভক্ষাবৃতি, হকার, ব্যবো, ড্রাইভার, সবকার উকেখকিাগ্য সপশা তহকেকব র্কবষণায় উকঠ একেকে। সবশীরভার্ প্রততবন্ধী 

অ-আনুষ্ঠাতনক কাকজ জতড়ত, িতদও েরকার প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য িাকুতরর তবকশষ সকাটা প্রবতগন ককরকে। 

পতরিাতলত র্কবষণায় েরকাতর িাকুতর সপকয়কেন বা জতড়ত আকেন এর্ন সকান পতরবাকরর েদস্য বা উিরদাতা 

পাওয়া িায় তন। প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর র্াতেক র্ড় আয় হকি ১০,১২৩ টাকা এবাং ৫০০০-১০০০০ টাকার র্কধ্য 

রকয়কে এর্ন প্রততবতন্ধর োংখ্যা েকব গাচ্চ োংখ্যক ৫১.৫ জন। ভট্রািাি গ (২০১১) কতৃগক পতরিাতলত “বাাংলাকদকশ (তেকলট 

তবভার্) দৃতষ্ট প্রততবন্ধী র্ানুকষর আে গ-োর্াতজক রাজননততক ও র্নস্তাতিক িযাকলঞ্জেমূকহর ের্াজতাতিক তবকেষণ; 

র্ান্নান (১৯৯৬) Family and Social Life of Disables এবাং ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা 

ইনতস্টটিউট এর একদল র্কবষক (২০১৮) োকল পতরিাতলত র্কবষণায় ‘শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জীবন িাত্রার 

িরণ ও প্রকৃতত- একটি ের্ীক্ষণ’ র্কবষণায় উকেতখত প্রততকবদকন সদখা িাকি পতরবাকরর েদস্যকদর বয়কের পতরের 

হকি ২০-৩০ বের। তশক্ষার সক্ষকত্রও অতিকাাংশ পতরবাকরর েদস্য স্বল্প তশতক্ষত, উচ্চ তশতক্ষত পতরবাকরর োংখ্যা খুবই 

নর্ণ্য। সপশার সক্ষকত্রও গৃতহণী, ব্যবো, হকার, ড্রাইভার, তদনর্জুর, তশক্ষােী, এবাং তভক্ষাবৃতিকত জতড়ত রকয়কে। 

আকয়র সক্ষকত্র ৫০০০-১০,০০০ টাকার েীর্াকরখার র্কধ্য রকয়কে অতিকাাংশ পতরবার অে গাৎ োিারণ ব্যতিকদর তুলনায় 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর আয় অকনক কর্। তশক্ষা এবাং আকয়র এই তবষম্য হকি ের্াকজর প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রকয়াজন 

অনুিায়ী সুকিার্ সুতবিা কর্, কর্ গোংস্থান কর্, তশক্ষার সুকিার্ সুতবিা কর্, এবাং েকব গাপরী তাকদর শারীতরক ও 

র্ানতেক অক্ষর্তা বা প্রততবতন্ধতার কারকণ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর েম্পতির পতরর্াণ খুবই কর্। তকব প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

বােস্থান, পাতন, তবদুযৎ, টয়কলট সুতবিা রকয়কে প্রায় েকল প্রততবন্ধী ব্যতির (৯১.৪৩%)। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্াতেক 

েঞ্চকয়র পতরর্াণ সনই বলকলই িকল তকব িারা েঞ্চয় ককর োকক তাকদর র্কধ্য েকব গাচ্চ েঞ্চয় হকি ৩৫০০-৪০০০ 

টাকার র্কধ্য আর েব গতনন্ম হকি ৫০০-১০০০ টাকার র্কধ্য। এোড়া প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ব্যতির্ত েম্পতির পতরর্াণ 

খুবই নর্ণ্য। প্রততবন্ধী ব্যতির র্ড় আয় হকি র্াত্র ৭৪০ টাকা শতকরা ৫৯.৫ জন উিরদাতার আয় হকি ৭০০-৯০০ 

টাকার র্কধ্য। প্রাপ্ত তথ্যানুিায়ী অতিকাাংশ প্রততবন্ধী ব্যতি এবাং তাঁর পতরবার দাতরদ্রয, কর্ আয়র্ভি জনকর্াষ্ঠী এবাং 

তনভ গরশীল। দাতরদ্রয এবাং অেকিতনতার কারকণ েন্তান প্রেবকালীন ও তপ্র-সনটাল স্তকর েঠিকভাকব তিতকৎো গ্রহণ 

করকত পাকর না ফলশ্রুততকত অকনক তশশু জন্মকালীন জটিলতােহ তবতভন্ন প্রততবতন্ধতার তশকার হকয় োকক। অে গাৎ 

অে গননততক অেিলতার োকে প্রততবতন্ধতার একটি ঘতনষ্ঠ োংকিার্ রকয়কে। এই কারকণ বতগর্ান েরকার োর্াতজক 

তনরাপিা সবষ্টনী কর্ গসূিী “Life cycle based model” আকলাকক র্াতৃত্ব ও তশশু স্বাস্থযর জন্য ভাতা 

কাি গক্রর্ িালু ককরকেন সিখাকন একজন র্ভগকালীন র্তহলা এবাং দুগ্ধ প্রদানকারী র্া তবকশষ ভাতা প্রাতপ্তর সুকিার্ 



 

 
12 

 

সপকয় োককন। আকয়র উৎে সেকক পতরবাকরর েদস্যরা জাতনকয়কেন তাকদর আকয়র উৎে মূলত কৃতষ (৩১.২ জন) 

এবাং পতরবাকরর পাশাপাতশ প্রততবন্ধী ব্যতির তনকজর আয় মূলত তবতভন্ন িরকণর ভাতা, োহায্য এবাং েহকিাতর্তা 

সেকক সপকয় োকক। এই প্রেকি সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর্ণ জাতনকয়কেন সি, প্রততবন্ধী ভাতা সি 

পতরর্াণ সদয়া হয় তাকত তিতকৎো, ঔষিপত্র এবাং সেকলকর্কয়র পড়াশুনা বাবদ িকল িায়। েরকার িতদ ভাতার 

পতরর্াণ বৃতদ্ধ করকতা তাহকল প্রততবন্ধীকদর আকরকটু ভাকলাভাকব পতরবারগুকলা তাকদর িাতহদা পূরণ করকত পারত। 

অতিকাাংশ প্রততবন্ধী তাকদর প্রাপ্ত ভাতার অে গ তিতকৎোর জকন্য ব্যয় ককর োকক। প্রততবন্ধী ব্যতির ঋকণর সক্ষকত্র 

শতকরা ৫৬.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির ঋণ রকয়কে ৫০০০ টাকার র্ত। র্ড় ঋকণর পতরর্াণ হকি ৩৪,৩৯৬ টাকা এবাং 

শতকরা ১৩.৫ জকনর ঋকণর পতরর্াণ হকি ২৫০০০ টাকার উপকর। সবশীরভার্ প্রততবন্ধী ব্যতি জাতনকয়কেন ঋকণর 

টাকা তদকয় তিতকৎো এবাং পতরবাকরর প্রকয়াজনীয় িাতহদা সর্টাকনার কাকজ ব্যয় ককরকেন। অতিকাাংশ প্রততবন্ধী ঋণ 

গ্রহন ককরকেন তবতভন্ন এন তজ ও, ব্যাাংক ও আত্মীয় স্বজকনর কাে সেকক। অন্যতদকক েঞ্চকয়র সক্ষকত্র সদখা িাকি 

প্রততবন্ধীকদর র্ড় েঞ্চয় ২১০৮৬ টাকা র্াত্র। িাকদর েঞ্চয় আকে তাকদর র্কধ্য শতকরা ৬০.৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতির 

েঞ্চকয়র পতরর্াণ হকলা ১০০০০-২০০০০ টাকার র্কধ্য। তাকদর েঞ্চয়কৃত টাকা তবতভন্ন ব্যাাংকক বা এন তজ ও সত 

েঞ্চয় ককর োকক। েম্পকদর তববরকণ সদখা িায় শতকরা ৩০.৯ জন প্রততবন্ধী ব্যতির ভূতর্ রকয়কে; শতকরা ২৬.৫ 

জকনর র্বাতদ পশু রকয়কে; শতকরা ৬.৮ জকনর র্হনা এবাং ১৩.৬ জকনর র্াে পালা রকয়কে। প্রততবন্ধী ব্যতির এই 

েকল েম্পকদর উৎে অতিকাাংশ তপতৃকসূকত্র প্রাপ্ত আবার অকনক প্রততবন্ধীর েম্পদ োককলও তা সদখাশুনার অভাকব 

অন্য োিারণ ব্যতি িারা বা পতরবাকরর অন্যান্য েদস্য িারা দখল হকয় িায় ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা অকনক ের্য় 

েম্পকদর অতিকার সেকক বতঞ্চত হকি। তবকশষ ককর র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর েম্পকদর প্রাতপ্তর সক্ষকত্র এবাং 

রক্ষণাকবক্ষকণর সক্ষকত্র এই জটিলতা অকনক সবশী। সবশীরভার্ সক্ষকত্র বাবা/র্া তদকত িাইকলও প্রততবন্ধী েন্তান সেটা 

সভার্ করকত পারকব তকনা এ তিন্তা সেকক েম্পতি তদকত িাননা। আবার তদকলও অকনক ের্য় তনকজর আত্মীয় স্বজন 

তা তদকত িান না।  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সেবা েম্পতকগত তথ্যাবলীঃ 

প্রততবন্ধীকদর জন্য বতগর্ান েরকার তবতভন্ন িরকণর উকদ্যার্ গ্রহণ ককরকেন। বাাংলাকদকশর োংতবিান, আন্তজগাততক 

উকদ্যার্ ও কাি গক্রকর্র সপ্রক্ষাপকট বাাংলাকদশ েরকার প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, তনউকরা-

সেকভলপকর্ন্টাল প্রততবন্ধী সুরক্ষা ও ট্রাস্ট আইন ২০১৩, তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল প্রততবন্ধী সুরক্ষা ও ট্রাস্ট তবতির্ালা 

২০১৫, জাতীয় প্রততবন্ধী নীততর্ালা ১৯৯৫, জাতীয় প্রততবন্ধী কর্ গপতরকল্পনা ২০০৬ ইতযাতদ প্রণয়ন ককরকেন। 
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তশক্ষাকক্ষকত্র নানা সুকিার্ সুতবিা, প্রতশক্ষণ ও কর্ গকক্ষকত্র তাকদর সুরক্ষা প্রদানেহ প্রকবশাতিকাকরর জন্য নান পদকক্ষপ 

গ্রহণ ককরকে। বতগর্াকন েরকার েকল প্রততবন্ধীকদর র্াতেক ভাতা ৭৫০ টাকা হাকর প্রদান করার তেন্ধান্ত গ্রহণ 

ককরকেন। িতদও পূকব গ অস্বিল প্রততবন্ধীকদর সক্ষকত্র এ ভাতা কর্ গসূিী িালু তেল। বতগর্াকন োর্াতজক তনরাপিা 

কর্ গসূিীর আওতায় ১০ টাকার তবতনর্কয় েকল ভাতাকভার্ীর নাকর্ ব্যাাংক একাউন্ট সখালার র্াধ্যকর্ তজ২তপ পদ্ধততকত 

ভাতার অে গ প্রদান করা হকি। ২০০৭-২০০৮ অে গবের সেকক প্রততবন্ধী তশক্ষােীকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি কর্ গসূিী 

প্রবতগন করা হকয়কে। এই কর্ গসূিীর আওতায় র্াতেক উপবৃতির হার প্রােতর্ক স্তকর ৩০০ টাকা, র্াধ্যতর্ক স্তকর ৪৫০ 

টাকা, উচ্চ র্াধ্যতর্ক স্তকর ৬০০ টাকা, এবাং উচ্চতর স্তকর ১০০০ টাকা ককর উপবৃতি প্রদান ককরকেন। বতগর্াকন এই 

বৃতির পতরর্াণ বৃতদ্ধ ককর িোক্রকর্ ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা, এবাং ১৩০০ টাকা প্রদান করা হকি। ২০১২ 

োল হকত সদশব্যাপী “প্রততবতন্ধতা শনািকরণ জতরপ কর্ গসুিী” গ্রহণ ককরকে েরকার। জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন 

ফাউকেশন, জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট তবকশষ িাতহদা েম্পন্ন তশশুকদর সেবা প্রদান ককর িাকি। এোড়া েীতর্ত 

পি গাকয় প্রতশক্ষণ কর্ গসুিী, বাক ও দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর জকন্য তবদ্যালয় কর্ গসূিী িালু রকয়কে। তাোড়া তবতভন্ন সবেরকাতর/ 

সস্বিাকেবামূলক োংস্থা প্রততবন্ধীকদর জকন্য তবতভন্ন সেবা কাি গক্রর্ পতরিালনা করকেন। তকন্তু এই েকল সেবা েমূহ 

সর্াট প্রততবন্ধীর তুলনায় অকনক কর্ এবাং সেবার র্ানদণ্ড েকন্তাষজনক নয়। প্রততবন্ধীকদর সেবা কাি গক্রর্ তকছুটা 

তবতিন্ন উপাকয় পতরিাতলত হকি। তীব্র র্াত্রার এবাং র্াঝাতর র্াত্রার প্রততবন্ধীকদর োতব গক কল্যাকণ োর্তগ্রক সেবািকত্নর 

জন্য প্রততবন্ধী পুনব গােন সকন্দ্র স্থাপকনর প্রকয়াজনীয়তা রকয়কে সিখাকন তাকদর আবােন, খাদ্য, তশক্ষা, তিতকৎো, 

প্রতশক্ষণ ও কর্ গোংস্থাকনর সুকিার্ োককব। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সেবা কাি গক্রকর্র র্কধ্য সদখা িাকি সি, ১৯৪ জন 

উিরদাতা (একাতিক উির) েরকাতর তবতভন্ন সেবা পাকিন তাঁর র্কধ্য েকব গাচ্চ োংখ্যক উিরদাতা ১১৯ জন 

(৬১.৩৪%) প্রততবন্ধী ভাতা; ১১ জন (৫.৬৭%) উপকরণ েহায়তা; ৩০ জন (১৫.৪৬%) তিতকৎো েহায়তা; ২০ 

জন (১০.৩০%) তশক্ষা উপবৃতি; ৩ জন (১.৫৪%) প্রতশক্ষণ সুতবিা এবাং ১ জন (০.৫১%) পুনব গােন েহায়তা 

সপকয়কেন। অন্যতদকক সবেরকাতর েহায়তার র্কধ্য েকব গাচ্চ োংখ্যক উিরদাতা ২১ জন (২৪.১৩%) তশক্ষা েহায়তা 

এবাং ১৪ জন (১৬.০৯%) আতে গক েহায়তা সপকয়কেন। তকব একক্ষকত্র পুনব গােন েহায়তা (৬.৮৯%) এবাং উপকরণ 

েহায়তা (১০.৩৪%) সপকয়কেন বকল জাতনকয়কেন অকনক উিরদাতা। েরকাতর ও সবেরকাতর সেবামূলক ব্যবস্থার 

সক্ষকত্র তুলনামূলক তবকেষণ করকল সদখা িাকি সি, তশক্ষা েহায়তা, উপকরণ েহায়তা এবাং পুনব গােনমূলক ব্যবস্থার 

সক্ষকত্র সবেরকাতর োংস্থার কাি গক্রর্ সবশী। অন্যতদকক আতে গক েহায়তা অে গাৎ প্রততবন্ধী ভাতা প্রদাকনর সক্ষকত্র েরকাতর 

কাি গক্রর্ অকনক সবশী। কারণ েরকার সঘাতষত নীতত অনুিায়ী প্রতযক প্রততবন্ধী ব্যতি আতে গক ভাতা পাকবন তবিায় 

আতে গক ভাতা প্রাতপ্তর োংখ্যা সবশী। তকব এখকনা পি গন্ত র্কবষণার প্রাপ্ত তথ্যানুিায়ী এর সুতবিা েকল প্রততবন্ধীকদর 
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কাকে সপৌোয় তন। অন্যতদকক তশক্ষা উপবৃতি কাি গক্রর্ িালু োককলও েরকাতর তশক্ষা উপবৃতির তুলনায় সবেরকাতর 

তশক্ষা েহায়তার োংখ্যা অকনক সবশী।  

অন্যতদকক প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা, প্রতশক্ষণ, স্বাস্থয, কর্ গোংস্থান, তিি তবকনাদন ও র্ানতেক স্বাস্থযকেবার সক্ষকত্র সদখা 

িাকি সি, েব গকর্াট ৫৬ জন (২৮%) উিরদাতা স্কুকল পড়াশুনা করকে এর র্কধ্য ৪১ জন (৭৩.২১%) উিরদাতা তশক্ষা 

েহায়তা পাকি েরকাতর ও সবেরকাতর পি গায় সেকক। প্রতশক্ষকণর সক্ষকত্র র্াত্র ৮ জন (৪%) উিরদাতা প্রতশক্ষণ 

সপকয়কেন বকল জাতনকয়কেন। কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থার সক্ষকত্র হতাশাজনক তথ্য উদঘাটিত হকয়কে সকান উিরদাতাই 

কর্ গোংস্থাকনর জকন্য েহকিাতর্তা পানতন বকল জাতনকয়কেন। প্রততবন্ধী শনািকরণ োংক্রান্ত তিতকৎো সেবা সপকয়কেন 

প্রায়ই েকল উিরদাতা (৮৪%) তকব শনািকরকণর পকর তিতকৎো সেবা সপকয়কেন এরুপ উিরাদাতার োংখ্যা হকি 

র্াত্র ২১ জন (১০.৫%)। র্ানতেক স্বাস্থয সেবা বা কাউকেতলাং োতভ গকের আওতায় সকান সেবাগ্রহীতা খুকজ পাওয়া 

িায় তন এবাং র্াত্র ৮ জন (৪%) উিরদাতা তবকনাদকনর সুকিার্ সুতবিা সপকয়কেন বকল জাতনকয়কেন। প্রাপ্ত র্কবষণার 

ফলাফল সেকক প্রতীয়র্ান হয় সি, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতশক্ষণ, পুনব গােন, তিতকৎো, আত্ম-কর্ গোংস্থান, র্ানতেক 

স্বাস্থযকেবা, এবাং তবকনাদনমূলক সেবা একবাকরই নর্ন্য। িতদ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতশক্ষকণর র্াধ্যকর্ প্রতশতক্ষত ককর 

আত্ম-কর্ গোংস্থাকনর র্াধ্যকর্ আকয়র ব্যবস্থা করা িায় তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর আতে গক স্বিলতা বৃতদ্ধ পাকব, 

অন্যতদকক তাকদর োর্াতজক র্ি গাদাও বৃতদ্ধ পাকব। প্রততবন্ধী ব্যতি তক কারকণ স্কুকল িায় না বা বন্ধ ককর তদকয়তেল সে 

োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, িলািকল প্রততবন্ধকতা (১৬.২৬%), েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা (১৪.৮৩%), আতে গক 

ের্স্যা (২৬.৭৯%), তবকশষ স্কুকলর স্বল্পতা (২৩.৪৪%), সনততবািক র্কনাভাব (১৩.৩৯%), এবাং 

িানবাহন/পতরবহকনর ের্স্যার কো উকেখ ককরকেন। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তিতকৎো সির্ন একতদকক জটিল সতর্তন 

জীবনব্যাপী, দীঘ গ সর্য়াদী এবাং ব্যয় বহুল। বাাংলাকদকশ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তিতকৎো ব্যবস্থা ঢাকার রাজিানী সকতন্দ্রক 

এবাং শহরককতন্দ্রক। শারীতরক প্রততবন্ধীকদর জন্য একর্াত্র েরকাতর হােপাতাল “জাতীয় অকে গাকপতেক ও পুনব গােন 

হােপাতাল” অন্যতদকক র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর জন্য “বাাংলাকদশ জাতীয় র্ানতেক স্বাস্থয ইনতস্টটিউট” ঢাকার 

আর্ারর্াও ও শ্যার্লীকত অবতস্থত। এোড়া র্ানতেক সরার্ীকদর জন্য তবকশষাতয়ত ১ টি হােপাতাল রকয়কে পাবনা 

র্ানতেক হােপাতাল, পাবনা। তবভার্ীয় ও সজলা পি গাকয় সজনাকরল হােপাতাকলর োকে র্কনাকরার্তবদ্যা তবভার্ এবাং 

কতর্উতনটি তিতনকক োর্ান্য তকছু তিতকৎো সেবা সদওয়া হয়। উিরদাতাকদর র্কধ্য শতকরা ৪৯.৬০ জন েরকাতর 

হােপাতাল ও স্থানীয় তিতনকক গ্রাকর্র োিার/কতর্উতনটি তিতনকক শতকরা ২১.৮৭ জন; কতবরাজ, ঝাড়ফুক, স্থানীয় 

ফাকর্ গেীকত তিতকৎো গ্রহণ ককরন শতকরা ১৭.৫৭ জন এবাং র্াত্র ৬.২৫ জন উিরদাতা প্রততবন্ধীকদর হােপাতাল 

সেকক তিতকৎো গ্রহণ ককর োককন।  
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সেবা বা েহায়তা ব্যবহাকরর সক্ষত্র এবাং জীবনর্াকনর উপর প্রভাব েম্পতকগত তথ্যাবলীঃ  

উিরদাতাকদর র্কধ্য েরকাতর ও সবেরকাতর পি গায় সেকক সি েকল সেবা বা েহায়তা সপকয় োককন তা তাকদর 

তদনতন্দন জীবকন িাতহদা সর্টাকনার কাকজই সবশী ব্যবহার ককর োককন। তকব এই অে গ সেকক সকউ সকউ েঞ্চয়ও ককর 

োককন। একক্ষকত্র প্রাপ্ত তথ্যানুিায়ী ৩৮.২% প্রততবন্ধী ব্যতি পতরবাকরর তদনতন্দন কাকজ েহায়তার জন্য ব্যবহার ককর 

োকক; ২৭.১% তিতকৎোর কাকজ; ২৮% তদনতন্দন খাদ্য গ্রহকনর খাকত; ১.৯% ঋণ পতরকশাকি; ১.৪% েঞ্চকয়; এবাং 

১% ব্যবো ও কৃতষ কাকজ প্রাপ্ত েহায়তা ব্যবহার ককর োককন। প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনিাত্রার র্াকনর উপর প্রাপ্ত 

সুতবিার প্রভাব োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ভাতা এবাং তশক্ষা উপবৃতি তাকদর জীবকন ব্যপক প্রভাব 

সফলকে। শতকরা ৩৩.৮৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতির জীবকন আতে গক েহায়তা ‘সর্াটামুটি’ প্রভাব সফলকে এবাং শতকরা 

৯.৭৭ জন প্রততবন্ধী র্কন ককরন সি, তাকদর জীবকন প্রততবন্ধী ভাতা ‘অকনক সবশী’ প্রভাব সফলকে। তকব শতকরা 

১৩.৫৩ জন উিরদাতা র্কন ককরন সি, প্রততবন্ধী ভাতা ‘খুব কর্ই’ প্রভাব সফলকে তাকদর জীবনিাত্রার িাতহদা পূরকণর 

সক্ষকত্র। অন্যতদকক শতকরা ৪৮.৭৮ জন উিরদাতা র্কন ককরন তশক্ষা উপবৃতির টাকা তাকদর তশক্ষা সক্ষকত্র ‘সর্াটামুটি’ 

প্রভাব সফলকে এবাং শতকরা ১৭.০৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন তশক্ষা উপবৃতি ‘সবশী’ প্রভাব সফলকে তাকদর 

তশক্ষার সক্ষকত্র। তকব পি গকবক্ষনকৃত তকথ্য অে গাৎ সফাকাে দল আকলািনা এবাং সকে স্টাতের তকথ্য সদখা িায় সি 

প্রততবন্ধী ভাতা, তশক্ষা উপবৃতি, তশক্ষা উপকরণ, এনতজও েহায়তােহ অন্যান্য সেবা বা েহায়তা প্রততবন্ধীকদর 

জীবনর্ান উন্নয়কন িকেষ্ট ইততবািক প্রভাব সফলকে। কারণ আতে গক ভাতা প্রাতপ্তর র্াধ্যকর্ একতদকক তাঁর তকছুটা 

তদনতন্দন িাতহদা সর্টাকনােহ পতরবাকর তাঁর র্ি গাদা ও অবস্থান বৃতদ্ধ সপকয়কে। অন্যতদকক তশক্ষা বৃতি ও উপকরণ 

েহায়তা প্রাতপ্তকত প্রততবন্ধী ব্যতি পড়াশুনা িাতলকয় সিকত পারকে এবাং পতরবাকরর বাড়তত ব্যয় করকত হকি না; একত 

তকছুটা হকলও আতে গক সবাঝা পতরবাকরর ককর্কে। আতে গক েহায়তা, তশক্ষা উপবৃতি ও উপকরণ েহায়তা এবাং 

তিতকৎো সুতবিােহ অন্যান্য প্রাপ্ত সেবার উপর প্রততবন্ধী ব্যতির েন্তুতষ্টর র্াত্রা তক রকর্ সে োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িাকি 

সি, ৩৩.০৮% উিরদাতা “সর্াটামুটি েন্তুষ্ট” ১৩.৫৩% উিরদাতা “খুবই েন্তুষ্ট” এবাং ১৬% উিরদাতা “অেন্তুতষ্টর” 

কো উকেখ ককরকেন। িারা অেন্তুতষ্টর কো উকেখ ককরকেন এর অন্যতর্ কারণ হকি প্রততবন্ধী ভাতা প্রদাকনর সক্ষকত্র 

প্রযুতির্ত ের্স্যার কারকণ প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্তকত তবলম্ব হয় অেবা গ্রাকর্র অতিকাাংশ অেহায় প্রততবন্ধী ব্যতিরা 

প্রযুতির োকে এত সবশী পতরতিত না। সর্াবাইল োকক না, তবদুযৎ োকক না, সর্াবাইল োটা সকনা োকক না, অকন্যর 

সর্াবাইল সফান ব্যবহার ককর তাই তাকদর প্রততবন্ধী ভাতা অকনক ের্য় অকন্যর কাকে িকল িায়। অন্যতদকক র্ফস্বকল 

ইন্টারকনট ব্যবস্থা অতযন্ত দুব গল োকার কারকণ ও জনবল োংককটর কারকণ ভাতা প্রাতপ্তকত অকনক ের্য় তবলম্ব ও 

দীঘ গসূতত্রতার সৃতষ্ট হয়। একত ভাতা প্রাপ্ত প্রততবন্ধীরা সক্ষাভ প্রকাশ ককর োককন বকল জাতনকয়কেন উপকজলা ের্াজকেবা 
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কর্ গকতগা। তাোড়া ের্াজকেবা অতফকের জনবল পূকব গর কাঠাকর্াকত রকয়কে তকন্তু কর্ গসূিীর োংখ্যা এবাং ভাতা প্রাতপ্তর 

ব্যতির োংখ্যা সবকড়কে পূকব গর তুলনায় শতগুকন। প্রযুতি তবষকয় তবকশষজ্ঞ না োকার কারকণ তকছুটা ের্স্যা হকি 

তকব তারা োধ্যর্ত োতভ গে তদকত সিষ্টা ককরন বকল জাতনকয়কেন পবা উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা।  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িাতহদা তনরূপণ োংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য তবতভন্ন িরকণর িাতহদা তবদ্যর্ান রকয়কে। পতরিাতলত র্কবষণায় উি িাতহদােমূহকক িারটি 

কযাটার্তরকত তনরূপণ করা হকয়কে অে গননততক িাতহদা; োর্াতজক িাতহদা; োাংস্কৃততক ও রাজননততক িাতহদা এবাং 

র্নস্তাতিক িাতহদা। অে গননততক িাতহদা োংক্রান্ত তকথ্যর র্কধ্য প্রতশক্ষণ, ঋণ, দক্ষতা বৃতদ্ধ, কর্ গোংস্থানকক অন্তর্ভ গি 

করা হকয়কে। প্রাপ্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, ৪৯.৫ জন উিরদাতা “খুবই তীব্র” র্াত্রা িাতহদা রকয়কে কর্ গোংস্থাকনর 

সক্ষকত্র; ৩৪.৫ জন উিরদাতার প্রতশক্ষকণর িাতহদা; শতকরা ২২.৫ জন উিরদাতার সুদমুি ঋকণর িাতহদা এবাং 

শতকরা ১৮ জন উিরদাতার দক্ষতা উন্নয়কনর জন্য ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রার িাতহদা রকয়কে বকল র্তার্ত প্রকাশ ককরকেন। 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক িাতহদা তনরূপণ োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, শতকরা ৬১ জন উিরদাতা স্বাস্থয সেবা 

এবাং শতকরা ৬২.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তিতকৎো েহায়তার সক্ষকত্র ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রার িাতহদা রকয়কে। আত্মীয় 

স্বজন ের্াকজর েহকিাতর্তা এবাং প্রততবন্ধীকদর প্রতত ইততবািক দৃতষ্টভতির সক্ষকত্র শতকরা ৩৯ জন উিরদাতা এবাং 

তবতভন্ন োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর সক্ষকত্র শতকরা ৩০ জন প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রার িাতহদা 

রকয়কে। অন্যতদকক তশক্ষা গ্রহকনর প্রবণতার সক্ষকত্র ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রার িাতহদা রকয়কে শতকরা ৩০.৫ জন উিরদাতার 

এবাং শতকরা ৩৭.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির পুনব গােকনর জন্য ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রার িাতহদা রকয়কে। োর্তগ্রকভাকব িাতহদা 

োংক্রান্ত তথ্য তবকেষণ করকল সদখা িায় সি- ২০০ জন উিরদাতাকদর র্কধ্য ১৪০ জন উিরদাতা পুনব গােকনর িাতহদা 

‘খুবই তীব্র’ এবাং ‘তীব্র’ র্াত্রার বকল উকেখ ককরকেন। অন্যতদকক ের্াকজর সনততবািক দৃতষ্টভতি, অেহকিাতর্তা, 

তবষম্য, অবজ্ঞা, এবাং োর্াতজক কুোংস্কারমূলক ও সশাষকণর তবরুকদ্ধ প্রায় র্কবষণায় োক্ষাতকার প্রদানকারী, সফাকাে 

দল আকলািনা এবাং সকে স্টাতেকত র্তার্ত প্রদান ককরকেন। ২০০ জন উিরদাতার র্কধ্য ১২৪ জন উিরদাতা ‘তীব্র’ 

এবাং ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রায় উি িাতহদার কো উকেখ ককরকেন। তকব একক্ষকত্র র্াত্র শতকরা ৭.৫ জন ‘অকনক কর্’ 

র্াত্রার িাতহদা রকয়কে বকল উকেখ ককরকেন িা অতযন্ত নর্ণ্য। সফাকাে দল আকলািনায় েকল উিরদাতাই ের্াকজর 

েহকিাতর্তা এবাং আত্মীয় স্বজকনর ইততবািক দৃতষ্টভতি তাকদর িাতহদা পূরকণ ও র্ানতেকভাকব ভাল োকার েহায়ক 

বকল জাতনকয়কেন। তবকশষ ককর প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তববাহ োংক্রান্ত জটিলতা, তাকদর ব্যতির্ত ও পাতরবাতরক জীবন 

র্কড় সতালার সক্ষকত্র ের্াকজর ও আত্মীয় স্বজকনর ইততবািক ভূতর্কার কো উকেখ ককরকেন।  
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এ প্রেকি Islam (২০১১) কতৃগক পতরিাতলত র্কবষণা ‘Participation of Physically 

Disabled Women in Socio-economic Development of Bangladesh: A 

Study in Dhaka Division” এ বকলকেন.  

“It is very unacceptable situation in terms of marriage and making family. 

Only one respondent was continuing her familial life with her husband and issues 

but others were not. Maximum husband left them without showing any solid reason. 

They did not want to get married again because they had very painful and pathetic 

experiences after getting married. Those who were students and working but 

unmarried they were also not interested to get married. They were worried about 

their future and older life because may be at one point of their life, they have to live 

on their own and nobody will be there to help them.”  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ের্াকজ নানতবি তবকনাদনমূলক কর্ গসূিী আিার অনুষ্ঠান, োাংস্কৃততক অনুষ্ঠান ইতযাতদ কাি গক্রকর্ 

অাংশগ্রহণ এবাং প্রকবশর্ম্যতা একটি গুরুত্বপুণ গ তবষয়। এ োংক্রান্ত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, শতকরা ৪৯ জন 

উিরদাতা োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর িাতহদা ‘তীব্র’ এবাং ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রায় রকয়কে বকল র্তার্ত তদকয়কেন। 

শতকরা ২৩ জন উিরদাতা ‘সর্াটামুটি’ পি গাকয়র িাতহদার কো বকলকেন। অন্যতদকক তশক্ষা হকি জীবনর্ান উন্নয়কনর 

মূল হাততয়ার এবাং সর্ৌতলক অতিকার। তশক্ষা সক্ষকত্র বাক, েবণ, ও দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর জন্য তকছু তবদ্যালয় োককলও 

তা সবশীরভার্ই শহর সকতন্দ্রক; গ্রার্ পি গাকয় সনই বলকলই িকল। অন্যতদকক র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর তশক্ষা কাি গক্রর্ 

আকরা েীতর্ত পি গাকয়র এবাং শহর সকতন্দ্রক। তশক্ষার িাতহদার সক্ষকত্র ‘খুবই তীব্র’ ‘তীব্র’ ও ‘সর্াটামুটি’ িাতহদা রকয়কে 

বকল জাতনকয়কেন িোক্রকর্ শতকরা ৩০.৫ জন, ১৭.৫ জন, এবাং ১৫.৫ জন অে গাৎ ২০০ জন উিরদাতার র্কধ্য ১২৭ 

জন উিরদাতাই তশক্ষার ব্যবস্থা, তবকশষ সুকিার্ সুতবিা এবাং উপকরণেহ তবকশষ েহকিাতর্তার কো উকেখ ককরকেন। 

এোড়া Islam (২০১১) এই প্রেকি উকেখ ককরকেন সি, “accessibility in different services and 

places are important term for the women with physical disabilities because we only 

have few services introduced by the government for them where their participation 

is not well enough due to some complications. Schooling facilities are not good due 

to some structural problems where maximum respondents were interested to the 

higher education but scope is very limited. During their elementary education in 
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early ages, the behavior of fellow classmate is irritating them which create an 

adaptation problem where they loss their interest to go to school for further study.” 

র্কবষণায় সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তিি তবকনাদন, সখলাধূলা, রাজনীততকত অাংশগ্রহণ, এবাং সভাট প্রদাকনর 

অতিকার োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, রাজনীততকত অাংশগ্রহকণর সক্ষকত্র তাকদর সতর্ন সকান আগ্রহ সনই শতকরা 

৫০.৫ জন উিরদাতার একক্ষকত্র ‘এককবাকরই কর্’ আগ্রকহর কো উকেখ ককরকেন; তকব সভাট প্রদাকনর সক্ষকত্র ‘খুবই 

তীব্র’ িাতহদা রকয়কে এরুপ উিরদাতার োংখ্যা হকি শতকরা ২৫ জন। রাজনীততকত অাংশগ্রহণ অেবা সভাট প্রদান 

এেব সক্ষকত্র প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সতর্ন সকান আগ্রহ সদখা িায়তন। এোড়া োাংস্কৃততক কর্ গকাকে (২৫%), সখলাধুলা 

অাংশগ্রহণ (২২.৫%) এবাং তিি তবকনাদকন অাংশগ্রহকণর (২১%) সক্ষকত্র ‘খুবই তীব্র’ িাতহদার তবষয়টি উকেখ 

ককরকেন। প্রততবন্ধী ব্যতির র্নস্তাতিক িাতহদা োংক্রান্ত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজর 

েম্মান/র্ি গাদা/অতিকার/ইততবািক র্কনাভাব ও দৃতষ্টভতি এবাং অকন্যর ভাকলাবাো সপকত আগ্রহী। এেব ব্যতি অকন্যর 

তুলনায় সবশী আকবর্প্রবণ এবাং আত্মগ্লাতনকত র্র্ গাহত োকক। শতকরা ৫২ জন প্রততবন্ধী ব্যতি অকন্যর ভাকলাবাো 

পাওয়া এবাং শতকরা ৪৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতি তাকদর তনকজকদর েম্মান, র্ি গাদা, েদ্ধার প্রতত ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রার 

আকাঙ্কার কো ব্যি ককরকেন। তাকদর প্রতত ইততবািক র্কনাভাব ও দৃতষ্টভতির প্রতত ‘খুবই তীব্র’ ও ‘তীব্র’ র্াত্রার 

রকয়কে শতকরা ৪২ জন এবাং ৩০ জন উিরদাতার। উকেখ্য সি অকন্যর ভাকলাবাো, েদ্ধা, েম্মান, এবাং েহকিাতর্তার 

সক্ষকত্র প্রায় েকল উিরদাতাই একর্ত সপাষণ ককরকেন। তারা োিারণ র্ানুষ সিভাকব েকল কর্ গকাকে অাংশগ্রহণ 

ককর োকক ঠিক সতর্তনভাকব প্রততবন্ধী ব্যতিরা তাকদর অক্ষর্তা ও েীর্াবদ্ধতা কাঠিকয় েকল কাকজ ের্ানভাকব 

অাংশগ্রহণ করকত িান। িাকত তাকদরকক ের্াকজ অপাাংকিয় হকয় সেঁকি োককত না হয়। প্রততবন্ধী ব্যতিরা তনকজকদর 

অতিকার এর ব্যাপাকর খুবই েকিতন তকব তীব্র র্াত্রা ও অল্প তশতক্ষত এবাং তনরক্ষর প্রততবন্ধীকদর সক্ষকত্র তনকজকদর 

অতিকার, েম্মানকবাি, সভাট প্রদানেহ অন্যান্য েকল সক্ষকত্র অাংশগ্রহণ এবাং প্রকবশর্ম্যতার তবষয়টি তনকয় ততটা 

েকিতন নয়।  

প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধ েম্পতকগত তথ্যাবলীঃ 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক র্ি গাদা পতরবাকর বা আত্মীয় স্বজকনর কাকে বা ের্াকজ েকন্তাষজনক নয়। এখকনা পি গন্ত 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতত এক িরকণর সনততবািক র্কনাভাব বা োর্াতজক অবজ্ঞা রকয়কে। তকব বতগর্াকন েরকাতর ও 

সবেরকাতর, আন্তজগাততক োংর্ঠনেহ তবতভন্ন প্রিার র্াধ্যর্গুকলা প্রিারণার ফকল োিারণ র্ানুকষর র্কধ্য পুকব গর তুলনায় 

প্রততবতন্ধতা এবাং প্রততবন্ধীকদর প্রতত তকছুটা ইততবািক দৃতষ্টভতি সৃতষ্ট হকয়কে। একক্ষকত্র শতকরা ৩৯.৫ জন উিরদাতা 
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র্কন ককরন সি প্রততবন্ধীকদর োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর জকন্য “সকান পদকক্ষপ সনই’ বকল র্ন্তব্য ককরকে এবাং শতকরা 

৪০ জন উিরদাতা র্কন ককরন সি েরকাতর, সবেরকাতর এবাং আন্তজগাততক োংর্ঠন েমূহ েহ তবতভন্ন প্রিার র্াধ্যর্ 

সিেকল পদকক্ষপ তনকয়কে তা প্রকয়াজকনর তুলনায় ‘পি গাপ্ত নয়’। অন্যতদকক েরকাতর, সবেরকাতর, স্থানীয় এবাং 

আন্তজগাততক প্রততষ্ঠান সেকক সেবা প্রাতপ্তর পর প্রততবন্ধী ব্যতির ওপর োর্াতজক দৃতষ্টভতি পতরবতগকনর এবাং োর্াতজক 

র্ি গাদা বৃতদ্ধর সক্ষকত্র তক িরকণর প্রভাব সফকলকে এ োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, শতকরা ৪৮.৫ জন উিরদাতা 

বকলকেন োর্াতজক র্ি গাদা ‘সর্াটামুটি’ বৃতদ্ধ সপকয়কে এবাং র্ানুকষর দৃতষ্টভতি পূকব গর তুলনায় ‘সর্াটামুটি’ পতরবতগন 

হকয়কে বকল র্তার্ত তদকয়কেন শতকরা ৫০ জন উিরদাতা। শতকরা ১৩.৫ জন এবাং ১৫ জন উিরদাতা োর্াতজক 

র্ি গাদা এবাং োর্াতজক দৃতষ্টভতির পতরবতগন পুকব গর তুলনায় ‘সবশী’ বকল জাতনকয়কেন। শতকরা ১৬.৫ জন এবাং ৫.৫ 

জন উিরদাতা োর্াতজক োহায্য েহকিাতর্তা এবাং সুতবিা পাওয়ার পরও োর্াতজক র্ি গাদা এবাং দৃতষ্টভতি ‘আকর্র 

র্ত’ রকয়কে বকল অতভর্ত ব্যি ককরকেন। সফাকাে দল আকলািনা, সকে স্টাতে এবাং অাংশগ্রহণমূলক পি গকবক্ষকন 

সদখা িাকি সি, েরকাকরর োর্াতজক তনরাপিামুলক কর্ গসূিী, তশক্ষা উপবৃতি, প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্তকত েকন্তাষ প্রকাশ 

ককরকেন তকব প্রতশক্ষণ, আয়বি গনমূলক কর্ গকাে, ঋণ প্রদান, তশক্ষা উপকরণ, িাতায়াকত েহজীকরণ, তিতকৎো সেবা 

এবাং অন্যান্য োতভ গেগুকলাকত প্রততবন্ধীকদর প্রকবশর্ম্যতার তবষয়টি সবশী প্রততফতলত হকয়কে। োতভ গে প্রদানকারী 

প্রততষ্ঠাকনর োকে োংতেষ্ট ব্যতিবর্ গর্ণ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সেবার সক্ষকত্র ‘ের্তিত সেবা ব্যবস্থার’ ওপর সবশী সজার 

তদকয়কেন এবাং এর কাি গকরীতার তবষয়টি তবকেষণ ককরকেন।  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িযাকলঞ্জ োংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ 

প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য প্রদি েরকাতর ও সবেরকাতর সেবার ের্স্যা েম্পতকগত তথ্যাবতলকত সদখা িাকি সি, েকব গাচ্চ 

োংখ্যক উিরদাতা ২০০ জকনর র্কধ্য ১২২ জন জাতনকয়কেন ভাতার পতরর্াণ খুবই অল্প িা তদকয় বতগর্ান বাজারমূকল্য 

একজন ব্যতির তদনতন্দন খাদ্য িাতহদা পূরণ েম্ভব নয়। অন্য িাতহদাগুকলা সির্ন বস্ত্র, তিতকৎো, তবকনাদন, আেয় 

দূকরর কো। এই ভাতার পতরর্াণ নুযনতর্ ৩০০০ টাকা হকল একজন প্রততবন্ধী সর্াটামুটি সর্ৌতলক িাতহদা পূরণ করকত 

পাকর বকল র্ন্তব্য ককরকেন। েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গাকয় প্রকদয় প্রততবন্ধী ভাতা, তশক্ষা উপবৃতি, তিতকৎো সুতবিা, 

স্বাস্থযকেবা, উপকরণ েহায়তা এবাং প্রতশক্ষনেহ অন্যান্য কর্ গসূিী এককবাকরই অপি গাপ্ত। নুযনতর্ িাতহদা ও সেঁকি 

োকার জকন্য তা অতযন্ত নর্ন্য। তিতকৎো ও স্বাস্থযকেবা প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সবশী প্রকয়াজন হয় তকন্তু এই তিতকৎো 

ও স্বাস্থযকেবা প্রাতপ্তকত িকেষ্ট হয়রাতনর তশকার হকত হয়, তবকশষজ্ঞ োিাকরর অভাব এবাং হােপাতালগুকলা প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর িলািলবান্ধব নয়। অন্যতদকক তীব্র র্াত্রার প্রততবন্ধী এবাং িাকদর পতরবাকরর আপনজন সনই এেব 
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প্রততবন্ধীকদর সদখভাল করার জকন্য পুনব গােন সকন্দ্র বা প্রততবন্ধী আবাতেক সুতবিােহ সেবা সকন্দ্র সনই বলকলই িকল। 

অন্যতদকক কর্ গকক্ষকত্র েক্ষর্ ব্যতিকদর প্রতশক্ষণ, কাকজর ব্যবস্থাকরণ, ঋণ সুতবিা প্রদানেহ আয়বি গনমুলক কর্ গসূিীর 

িকেষ্ট অভাব রকয়কে বকল জাতনকয়কেন প্রায় েকল েক্ষর্ উিরদাতা (৭০%)। অন্যতদকক প্রততবন্ধী শনািকরণ প্রতক্রয়া 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য একটি িরর্ িযাকলকঞ্জর তবষয় এবাং দীঘ গ ের্কয়র প্রকয়াজন হয়। কারণ প্রততবতন্ধতা 

শনািকরকণর জন্য সি পতরর্াণ োিার প্রকয়াজন তা উপকজলা বা সজলা পি গাকয়র হােপাতাকল সনই। আবার তবকশষ 

িরকণর প্রততবন্ধী, র্ানতেক প্রততবন্ধী তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল তেেে গার প্রততবন্ধী তিতিতকরকণর জন্য সি তবকশষকজ্ঞর 

প্রকয়াজন হয় তাও উপকজলা স্বাস্থয কর্কেকে সনই তবিায় এই িরকণর প্রততবন্ধী ব্যতিকক ভাতার আওতায় আনা 

অতযন্ত দুরূহ হকয় পকড়কে বকল জাতনকয়কেন সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারী ের্াজকেবা কর্ গকতগা ও অন্যান্য 

সস্টককহাল্ডাররা। প্রততবন্ধী ভাতা ফরকর্ তেতভল োজগকনর/উপকজলা স্বাস্থয কর্ গকতগার স্বাক্ষর বাধ্যতামুলক। এোড়া 

প্রততবন্ধী ফকর্ গ ককলাবর অকনক বড় এবাং তবতভন্ন ব্যতিবকর্ গর র্তার্ত েহ আনুষতিক কার্জপত্র (জাতীয় পতরিয়পত্র, 

জন্ম তনবন্ধন েনদ, সিয়ারম্যাকনর সুপাতরশ) ইতযাতদর প্রকয়াজন হয়। একক্ষকত্র প্রততবন্ধী তিতিতকরণেহ ফর্ গ পূরণ, 

ওয়ান স্টপ োতভ গে সেন্টার িালু করা সিকত পাকর িাকত প্রততবন্ধীকদর আতে গক েহায়তােহ অন্যান্য সুতবিাতদ সপকত 

সুতবিা হকব। বতগর্ান েরকার তবতভন্ন িরকণর ভাতা অনলাইকন প্রদান করকেন। তকন্তু অনলাইকন ভাতা প্রদাকনর সক্ষকত্র 

অকনক প্রততবন্ধী অনলাইন বান্ধব নয়, তাকদর তশক্ষা সনই, স্মাট গ সফান নাই, পতরিালনা করকত পাকর না, ইন্টারকনট 

সুতবিা সনই তবিায় অকন্যর োহায্য েহকিাতর্তার শরনাপন্ন হকত হয়। সেকক্ষকত্র সি ব্যতির োহায্য েহকিাতর্তা এবাং 

স্মাট গ সফান ব্যবহার ককর োকক সে েকল ব্যতি প্রাপ্ত অে গ তনয়তর্ত প্রততবন্ধী ব্যতির কাকে হস্তান্তর ককরন না। তবতভন্ন 

অজুহাকত ঐ প্রততবন্ধী ভাতা আত্মোৎ ককর সফকল বকল জাতনকয়কেন অকনক উিরদাতা শতকরা ১৮.০১ জন 

উিরদাতা; দুনীতত এবাং স্বজনপ্রীততর কো উকেখ ককরকেন ২৫ জন উিরদাতা; আবাতেক সুতবিার অপি গাপ্ততার কো 

বকলকেন (৩০ জন); তিতকৎোর অভাব (১০৫ জন); কর্ গোংস্থাকনর অভাব (১১০ জন); কাি গক্রকর্র পতরতি অকনক 

েীতর্ত (৫৫ জন) এবাং পুনব গােনমুলক সেবার অভাব জাতনকয়কেন (৫৫ জন)। েরকাতর কাি গক্রকর্র পাশাপাতশ এনতজও 

কাি গক্রর্ েীতর্ত পি গাকয় রকয়কে বকল অকনক উিরদাতা জাতনকয়কেন। বতগর্াকন বাাংলাকদশ তনন্ম র্ধ্যর্ আকয়র সদশ 

হওয়ার কারকণ সবেরকাতর পি গাকয় পতরিাতলত সেবা প্রদানকারী প্রততষ্ঠানগুকলার আতে গক সুতবিা পুকব গর র্ত পাকি না 

তবিায় তাকদর কতৃগক প্রকদয় সেবা অকনক ের্য় বন্ধ হকয় িাকি এবাং অতনয়তর্তভাকব পতরিাতলত হকি।  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজর্ িযাকলকঞ্জর র্কধ্য শতকরা ১৯.৫ জন উিরদাতা সনততবািক দৃতষ্টভতির তবষয়টি উকেখ 

ককরকেন। িার কারকণ ের্াকজ তাকদর সকান র্ি গাদা সনই এর ফকল আত্মেম্মানকবাি গ্লাতনকত সভাকর্ োককন। শতকরা 

১৩.১ জন উিরদাতা তবতভন্ন আিার অনুষ্ঠাকন ও উৎেকব তবতভন্ন সক্ষকত্র অাংশগ্রহণ করকত পাকরন না; শতকরা ৮.৭ 
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জন মুলকরাতিারায় অন্তর্ভ গতিকরণ এবাং শতকরা ৮.২ জন োর্াতজক সুরক্ষার অভাবর্ত িযালকঞ্জর তবষয় উকেখ 

ককরকেন। তববাহ এবাং পাতরবাতরক জীবকন র্ঠকনর সক্ষকত্র প্রততবন্ধীতা েম্পতকগত িযাকলকঞ্জর কো উকেখ ককরকেন। 

তবকশষ ককর প্রায় েকল নারী প্রততবন্ধী উিরদাতা প্রকটকাকর এই িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন হন। র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর 

সক্ষকত্রও সবশী প্রকট এোড়া প্রতশক্ষকণর অভাব, পুনব গােনকককন্দ্রর অভাব, তেন্ধান্ত গ্রহকনর সক্ষকত্র অাংশগ্রহণ করকত না 

পারা এবাং পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যরা গুরুত্ব সদয় না (২.৮%) োংক্রান্ত িযাকলঞ্জ পতরলতক্ষত হয়। তশক্ষার সক্ষকত্র 

িলািকল প্রততবন্ধকতা (১৭.৮০%) েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা (১৫.৯০%) তশক্ষককদর তবকশষ িকত্নর ও প্রতশক্ষকণর 

অভাব (১১.৩৬%) আতে গক ের্স্যা (২৩.৮৬%) পড়াশুনার উপকরকণর স্বল্পতা ও অভাব (১৮.৯৩%) তবকশষ পদ্ধততর 

স্বল্পতা (৫০%) এবাং োিারণ তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন প্রততবন্ধী বান্ধব তশক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভ গতিকরকনর প্রকয়াজনীয় ব্যবস্থার 

অভাব (১১.৩৬%) বকল উকেখ ককরকেন। স্বাস্থয ও তিতকৎো সুতবিা প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য অকনক সবশী অপ্রতুল 

বকল উকেখ ককরকেন শতকরা ৩৩.৮ জন উিরদাতা। প্রকয়াজনীয় ঔষকির অভাকবর কো উকেখ ককরকেন ১৩.৯ জন 

উিরদাতা এবাং স্বাস্থয পরীক্ষার েীর্াবদ্ধতা এবাং উপকরকনর েীর্াবদ্ধতা ও স্বল্পতার কো উকেখ ককরকেন শতকরা 

৩৩.৯ জন উিরদাতা। অে গননততক িযাকলকঞ্জর র্কধ্য কর্ গোংস্থাকনর অভাবর্ত িযাকলঞ্জ (২৮.৮২%), প্রতশক্ষকণর 

অভাব (২১.২৮%), আয় করকত পাকর না (২৩.০৩%), েঞ্চয় করকত পাকর না (৮.৪৫%), ঋকণর অভাব (২০.৪০%), 

েম্পকদর অভাব (২০.৪০%) এবাং কর্ গকক্ষকত্র র্জুতর তবষকম্যর িযাকলকঞ্জর কো উকেখ ককরকেন। েকব গাপতর প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর তনকজর প্রততভা তবকাকশর র্াধ্যকর্ স্বাবলতম্বতা অজগন ককর তনকজকদর র্ি গাদাকবাি এবাং আত্মেম্মানকবাি 

তনকয় সেঁকি োকার জকন্য প্রততবন্ধী কর্ গ পতরকবশ তনতশ্চত ও নীততর অভাব রকয়কে বকল উিরদাতার্ণ র্তার্ত ব্যি 

ককরকেন। প্রততবতন্ধ ব্যতিকক সির্ন শারীতরক েক্ষর্তাকক িযাকলকঞ্জর মুকখামুতখ দাড় করায় সতর্তনভাকব তবতভন্ন 

িরকণর র্নস্তাতিক িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন হকত হয়। এর র্কধ্য তবতভন্ন িরকণর র্ানতেক িাপ, হীনর্ন্যতা, হতাশা, 

একাকীত্ব, উতিগ্নতা, তবষণ্ণতা, র্ি গাদাহীনতা, গ্লাতনকবাি, অপরািকবাি, তনকজকক সদাষাকরাপেহ জীবন েম্পককগ সেঁকি 

োকার প্রতত এক িরকণর তবমুষ গতা ও অনীহা এইেব প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য সদখা িায়। প্রাপ্ত র্কবষণায় শতকরা 

৩৬.২ জন প্রততবন্ধী ব্যতি তনন্ম আত্মর্ি গাদা এবাং হীনর্ন্যতা; হতাশাগ্রস্থতা শতকরা ১৭.৭ জন; একাকীত্ব শতকরা 

৮.২ জন; ভতবষ্যৎ অন্ধকার/তিন্তাভাবনা সনই শতকরা ১৮.১ জন; উতিগ্নতা শতকরা ১৬.৫ জন; তবষণ্ণতা শতকরা 

১০.৭ জন এবাং অপরািকবাকির কো শতকরা ৫.৩ জন উিরদাতা উকেখ ককরকেন। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োাংস্কৃততক 

কর্ গকাকে তবকশষ ককর তবকনাদনমুলক কর্ গকাকে এবাং রাজননততক কর্ গকাকে অাংশগ্রহকণর সক্ষকত্র শতকরা ২২.১৫ 

জন প্রততবন্ধী জাতনকয়কেন সখলাধুলা ও তবকনাদকনর সুকিাকর্র স্বল্পতা রকয়কে। তাোড়া ২০.১৭ জন উিরদাতা 

জাতনকয়কেন পতরবারই তাকদরকক তবতভন্ন তবকনাদনমূলক কাকজ তনকয় িান না কারণ অন্যরা কটুতি করকব এবাং 
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পাড়া/প্রততকবতশরা সজকন িাকব, সুনার্ ক্ষুন্ন হকব। রাজনীততর সক্ষকত্র শতকরা ১৯.৮৮ জন উিরদাতা র্কন ককরন 

রাজননততক সনতাকদর সনততবািক দৃতষ্টভতির কারকণ তারা রাজনীততকত অাংশগ্রহণ করকত পাকর না। এোড়া অন্যান্য 

িযাকলকঞ্জর র্কধ্য রাজনীততকত অাংশগ্রহকণর সুকিাকর্র অভাব, রাজননততক অজ্ঞতা ও উদােীনতা এবাং রাজনীততকত 

প্রকবশর্ম্যতার েরকাতর নীততর অভাবই হকি বড় িযাকলঞ্জ।  

প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনর্ান উন্নয়ন োংক্রান্ত সুপাতরশর্ালায় সবশীরভার্ উিরদাতাই তি তিতকৎোর কো এবাং ঔষকির 

ব্যবস্থাকরন, প্রততবতন্ধতা তিতিতকরণ, ও এর র্াত্রা তনন গয়; আতে গক েহায়তার পতরর্াণ বৃতদ্ধ করণ; আয়বি গনমুলক 

কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থাকরণ; প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থাকরণ; তবকশষ ককর ব্যবো এবাং বাজারজাতকরকনর ব্যবস্থা করা 

কর্ গকক্ষকত্র র্জুতর তবষম্য দূরীকরণ এবাং েরকাতর সকাটা পূরণ েহ কর্ গকক্ষকত্র প্রততবতন্ধবান্ধব পতরকবশ তততরকরকণর 

তবষয়টি সুপাতরশ ককরকেন। তশক্ষা সক্ষকত্র প্রততবন্ধীকদর জকন্য তবকশষ স্কুল প্রততষ্ঠা, তবকশষজ্ঞ ও অতভজ্ঞতােম্পন্ন 

তশক্ষক তনকয়ার্ স্বল্প কলবকর কযাতরকুলার্ তততর; েহজ প্রতক্রয়ায় পাঠদান এবাং প্রিতলত তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন প্রততবন্ধীকদর 

অন্তর্ভ গতিকরকণর জন্য তশক্ষা ব্যবস্থায় তবকশষ ব্যবস্থাকরকণর (র্ানতেক প্রততবন্ধী তবষয়ক তবকশষজ্ঞ তনকয়ার্, অন্যান্য 

তশক্ষককর প্রতশক্ষণ প্রদান তবতভন্ন িরকণর েহায়তা োতভ গে) প্রদাকনর জন্য সুপাতরশ ককরকেন। প্রততবন্ধী তশক্ষনবান্ধব 

পতরকবশ র্কড় সতালার লকক্ষয তশক্ষােী, তশক্ষক, অতভভাবক, োংতেষ্ট ব্যতিকদর দৃতষ্টভতির ও র্কনাভাকবর পতরবতগকনর 

ওপর েব গকশষ গুরুত্ব তদকত হকব বকল উিরদাতা জাতনকয়কেন। তাোড়া অতিকার তভতিক র্কেল অনুিায়ী েকল 

প্রততবন্ধীকদর প্রতত পতরবার ের্াজ এবাং রাষ্ট্র ইততবািক র্কনাভাব ও পতরকবশ সৃতষ্টর প্রতত গুরুত্ব আকরাপ ককরকেন। 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য প্রততবতন্ধতা অেবা তাকদর অক্ষর্তা তবষকয় খুব সবশী তিন্তায় োকক িার কারকণ অকনক 

প্রততবন্ধী তবতভন্ন িরকণর র্নস্তাতিক িযাকলকঞ্জর েম্মুতখন হন। একক্ষকত্র উিরদাতা কতর্উতনটি তভতিক সখলাধুলা র্ণ 

নাটক, পাকগ (প্রততবন্ধী িলািল উপকিার্ী), তবতভন্ন জাতীয় তদবে, উৎেব, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জকন্য তবকশষ 

তবকনাদনমূলক ব্যবস্থার সুপাতরশ ককরকেন। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কনা োর্াতজক সেরাতপ ও কাউকেতলাং সেবা প্রদাকনর 

কো অকনকক উকেখ ককরকেন। আবার একই োকে তাকদর সেবা/িত্ন প্রদানকারী অতভভাবক ও পতরবাকরর েদস্যকদর 

এই সেবায় অন্তর্ভ গতিকরকনর সুপাতরশ ককরকেন। তাোড়া প্রকয়াজন সক্ষকত্র তিি সেরাতপ, অকুকপশনাল সেরাতপ, সে 

সেরাতপর সুপাতরশ ককরকেন। েকব গাপতর তীব্র র্াত্রার প্রততবন্ধীকদর জকন্য পুনব গােকনর সকন্দ্র বা সেবা সকন্দ্র স্থাপকনর 

সুপাতরশ ককরকেন।    
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            প্রের্ অধ্যায়ঃ র্কবষণার ভূতর্কা   

 

১.১ র্ভতর্কা 

প্রািীনকাল সেকক র্ানব তবতিকত্রর অাংশ তহকেকব প্রততবন্ধী র্ানুকষর অতস্তত্ব লক্ষয করা িায়। র্ধ্যযুকর্ প্রততবতন্ধতাকক 

সদখা হত সৃতস্টকতগা কতৃগক ঐ ব্যতি বা তার তপতা র্াতা বা পূব গপুরুকষর তবকশষ সকান পাপককর্ গর প্রততদাকন প্রদি 

শাতস্ত তহকেকব (Henderson & Bryan, 2011:7). এোড়াও কখনও কখনও প্রততবতন্ধতাকক তবশ্বাকের 

পরীক্ষা র্কন করা হত িার র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতি বা তার পতরবার রস্টা কতৃগক র্কনানীত হয় এবাং তাকদর তিি গ, 

েহনশীলতা ও িাতর্ গকতার র্ধ্য তদকয় মুি হওয়ার সুকিার্ লাভ ককর (Niemann, 2005:10). বাাংলাকদশ 

একটি উন্নয়নশীল সদশ। বতগর্াকন এই সদকশর র্াোতপছু আয় ২৫০০ র্াতকগন েলার (ফাইনাতেয়াল এেকপ্রে; ০৪ 

নকভম্বর ২০২১)। উন্নয়কনর এই সরাতিারায় ের্াকজর েকল অাংশকক েম্পৃি করকত না পারকল জাতীয় উন্নয়ন 

সকাোও েম্ভব হয়তন, বাাংলাকদকশও েম্ভব হকব না। তবশ্বব্যাাংককর র্কত, সকান সদকশর ১০% প্রততবন্ধী ব্যতিরা উন্নয়ন 

কর্ গকাকে অাংশগ্রহকণর সুকিার্ সেকক বতঞ্চত হকল উন্নয়ন অেম্পূণ গ হকব (তবশ্বব্যাাংক; ২০১৬)। প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীকদর 

এই উন্নয়ন প্রতক্রয়ার অাংশ তহকেকব অন্তর্ভ গি করা খুবই জরুরী। প্রততবন্ধী বলকত োিারণত আর্রা বুতঝ শারীতরক, 

র্ানতেক, দৃতষ্ট, েবণ, ইতন্দ্রকয়র ক্ষততর কারকণ হকয় োকক আবার এই প্রততবন্ধীতা মৃদু, র্াঝারী, এবাং িরর্ পি গাকয়র 

হকয় োকক। প্রততবন্ধী অে গ এর্ন ব্যতি তিতন জন্মর্তভাকব বা সরার্াক্রান্ত হকয় বা দুঘ গটনায় আহত হকয় বা 

অপতিতকৎোয় বা অন্য সকান কারকণ তদতহকভাকব তবকলাি বা বুতদ্ধকত ভারোম্যহীন এবাং উিরূপ তবকল্য বা 

ভারোম্যহীনতার ফকল স্থায়ীভাকব আাংতশক বা েম্পূণ গ কর্ গক্ষর্তাহীন এবাং স্বাভাতবক জীবনিাপকন অক্ষর্ (বাাংলাকদশ 

প্রততবন্ধী কল্যাণ আইন; ২০০১)। The term disability refers to crippleness or lack 

of strength of carry out normal work of life by a disabled person 

(Mannan; 1996). প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণত িলাকফরা, োর্াতজক-অে গননততক-োাংস্কৃততক কাি গক্রর্ ও 

সর্ৌতলক িাতহদা পূরণ করকত অক্ষর্ োকায় অকন্যর উপর তনভ গরশীল হকত হয় ফকল অন্যরা প্রততবন্ধীকদরকক ের্াকজর 

জন্য সবাঝা র্কন ককর। প্রততবন্ধীকদর প্রতত ের্াকজর এই সনততবািক দৃতষ্টভতি োর্াতজক, অে গননততক, োাংস্কৃততক ও 

রাজননততক উন্নয়কন র্ারাত্মক বািাগ্রস্থ ককর োকক। বাাংলাকদকশ প্রততবতন্ধকদর োংখ্যা তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি। বতগর্াকন 

বাাংলাকদকশর সর্াট জনোংখ্যার ৫% জনোংখ্যা হকলা প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠী (পতরোংখ্যান বুযকরা; ২০১১)। অন্যতদকক 
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the Physically Vulnerable (SARPV) উকেখ ককরকেন সর্াট জনোংখ্যার ৮.৮% হকলা প্রততবন্ধী 

(পতরোংখ্যান বুযকরা; ২০১৫)। আবার অষ্টর্ পঞ্চবাতষ গকী পতরকল্পনা বলা হকয়কে বাাংলাকদকশ সর্াট জনোংখ্যার ৯% 

হকলা প্রততবন্ধী সিখাকন তশশুরাও অন্তভূ গি (অষ্টর্ পঞ্চবাতষ গকী পতরকল্পনা; ২০২০-২০২৫)। েম্প্রতত ের্াজকল্যাণ 

র্ন্ত্রণালকয়র অিীন ের্াজকেবা অতিদপ্তর কতৃগক প্রততবন্ধী শনািকরণ জতরপ পতরিাতলত হকি। এ পি গন্ত ১.৯ তর্তলয়ন 

প্রততবন্ধী শনাি হকয়কে এবাং তাকদর জাতীয় তথ্য ভাণ্ডাকর োংরক্ষণ করা হকয়কে (ের্াজকেবা অতিদপ্তর, ২০২০)। 

এই প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর র্কধ্য নারী-তশশু-বয়স্ক প্রততবন্ধী েবকিকয় ঝতকপূণ গ এবাং তপতেকয় পড়া জনকর্াষ্ঠী। 

প্রততবন্ধীতার কারকণ প্রততবন্ধীরা েকল িরকণর নার্তরক সুকিার্ সুতবিা সেকক বতঞ্চত হকি। স্বাস্থয, তশক্ষা, তিতকৎো, 

আবােন, তিিতবকনাদন, পতরবহণ, প্রকবশর্ম্যতা ইতযাতদ িাতহদা সেকক সবশীর ভার্ প্রততবন্ধী আজও বতঞ্চত। 

সভাটাতিকারেহ অন্যান্য রাজননততক কর্ গকাকে তাকদর অাংশগ্রহকণর সুকিার্ নাই বলকলই িকল। েকল সক্ষকত্র 

অবকহলা, সশাষন আর তবতিন্নতা সিন তনতয েিী (প্রততবতন্ধতা ও র্ানবাতিকার, ২০০৯;৭৪)। অকনকক প্রততবন্ধীকদর 

োর্াতজক, োাংস্কৃততক, ও অে গননততক উন্নয়ন কর্ গকাকের জন্য প্রততবন্ধকতা র্কন ককর। বাাংলাকদশ পতরোংখ্যান 

বুযকরার একটি র্কবষণায় সদখা িায় সি, ৪৫% উিরদাতা প্রততবন্ধীকদর সনততবািক দৃতষ্টকত সদকখ, ৩৭% উিরদাতা 

প্রততবন্ধীকদর পতরবাকরর জন্য সবাঝা র্কন ককর এবাং ২০% উিরদাতা র্কন ককর প্রততবন্ধীকদর জন্য তবকশষ সুতবিা 

(তনরাপিা, স্বাস্থয, িাতায়াত, স্কুল ইতযাতদর) ব্যবস্থা করকত হকব (তততুতর্র; ২০০৫)।  তকন্তু সটকেই উন্নয়ন লক্ষয 

অজগন করার জন্য অবশ্যই প্রততবন্ধীকদর উন্নয়কন অন্তভূ গি করকত হকব। জাততোংঘ সঘাতষত সটকেই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রার 

লক্ষয নাং-৩, ৪, ৮, ১০ এবাং ১১ অজগন করার র্ধ্যকর্ প্রততবন্ধীকদর জাতীয় উন্নয়কন অন্তভূ গি করা েম্ভব হকব। সটকেই 

উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রার ১০ নাং লকক্ষয প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীকক োর্াতজক, অে গননততক, োাংস্কৃততক এবাং রাজননততক 

কর্ গকাকে ের্ানভাকব অন্তভূ গতি করার র্াধ্যকর্ উন্নয়ন অজগন করকত হকব। বাাংলাকদকশর আে গ-োর্াতজক সপ্রক্ষাপট 

তবিাকর একো স্বীকার করকত হয় সি, প্রততবন্ধীকদর জন্য েরকার কতৃগক গৃহীত ব্যবস্থা প্রকয়াজকনর তুলনায় খুবই 

েীতর্ত। িা প্রততবতন্ধকদর জীবনিাত্রার র্ান উন্নয়কনর জন্য অপি গাপ্ত। অকনক প্রততবন্ধীকদর সদখা িায় েরকাতর এবাং 

সবেরকাতর সেবার উপর তাকদর জীবনিাপন তনভ গরশীল। েরকার সিেব সেবা প্রদান ককর তার র্কধ্য অন্যতর্ হকলা 

প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ, প্রততবন্ধী ঋণ কাি গক্রকর্র র্াধ্যকর্ েরকাতর ের্াজকেবা 

সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধীকদর এই েকল সেবা তদকয় োকক। অন্যতদকক সবেরকাতর এনতজও োংস্থা প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

তশক্ষা, স্বাস্থয, তিতকৎো, তবকনাদন, প্রতশক্ষণ তনতশ্চতকরকণর জকন্য কাজ ককর িাকি। অকনক সক্ষকত্র এই সেবার র্ান 

প্রকয়াজকনর তুলনায় অপ্রতুল। আবার অকনক ের্য় সেবাপ্রদানকারীকদর েীর্াবদ্ধতার কারকণ সেবার র্ান অকনক তনকি 

সনকর্ িায় িা প্রততবন্ধীকদর জীবনিাপকন ব্যাঘাত সৃতষ্ট ককর। এোড়া বাাংলাকদশ েরকার প্রততবন্ধীকদর সক্ষকত্র এতশয়া 
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প্রশান্ত র্হাোর্রীয় অঞ্ছকল প্রততবন্ধীকদর পূণ গ অাংশগ্রহন এবাং ের্তা তবিান (১৯৯৩) শীষ গক এেকাপ সঘাষণাপকত্র 

স্বাক্ষর দান ও প্রততবন্ধীকদর অতিকার শীষ গক জাততোংকঘর কাি গতববরণী (১৯৭৫) অন্তভূ গিকরকণ প্রততশ্রুততবদ্ধ। 

জাততোংকঘর োিারণ পতরষকদর ৬১ তর্ অতিকবশকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অতিকার েনদ অনুকর্াতদত হকয়কে, িা ৩ 

সর্ ২০০৮ তাতরখ সেকক আন্তজগাততক র্ানবাতিকার আইন তহকেকব কাি গকর হকয়কে। বাাংলাকদশ েরকার উি েনকদ 

স্বাক্ষর ও অনুের্ে গন ককরকে এবাং এর ঐতিক প্রততপালনীয় তবতি-তবিান স্বাক্ষর ও অনুের্ে গন ককরকে (ের্াজকেবা 

অতিদপ্তর; ২০১৩)। বাাংলাকদকশর োংতবিান অনুিায়ী প্রততটি নার্তরক জাতত, ির্ গ, তলিকভদ, ের্অতিকার, ও র্ি গাদার 

অাংশীদার তকন্তু োাংতবিাতনক তবতিতলতপ প্রততবন্ধী নার্তরকরা কতটা বাস্তব সক্ষকত্র উপকভার্ ককর তা একবাকর 

প্রশ্নাতীত তবষয় নয়। বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর অনুকিদ- ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২9, ৩১, ৩২, 

৩৬, ৩৮ এবাং ৩৯ নম্বকর প্রততবন্ধীকদর জকন্য তশক্ষা, স্বাস্থয, িাকুতরর তনশ্চয়তার তবিান রকয়কে এবাং েকল িরকণর 

তবষম্য তনকরাি ককর েকল নার্তরককর ের্ অতিকার তনতশ্চত করার কো উকেখ আকে। প্রততবন্ধীকদর জন্য কর্ গকক্ষকত্র 

১০% প্রততবন্ধী সকাটা তনি গারণ করা হকয়কে। ১৯৯৫ োকল জাতীয় প্রততবন্ধী নীততর্ালা নাকর্ একটি নীততর্ালা প্রণয়ন 

ককর। ২০০১ োকল সদকশর ইততহাকে প্রততবন্ধীকদর জকন্য প্রের্ একটি আইন প্রণয়ন করা হয় িা প্রততবন্ধী কল্যাণ 

আইন নাকর্ পতরতিত। তারই পতরকপ্রতক্ষকত ২০১৩ োকল েরকার প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন এবাং 

তনউকরাকেকভলপকর্ন্ট প্রততবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট আইন নাকর্ দুইটি আইন প্রণয়ন ককর। অেিল প্রততবন্ধী ভাতা বাাংলাকদশ 

েরকাকরর একটি গুরুত্বপূণ গ োর্াতজক তনরাপিামূলক কর্ গসূিী। ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালকয়র অিীন ের্াজকেবা অতিদপ্তর 

সেকক প্রততবন্ধীকদর (সি সকান) র্াতেক র্াোতপছু ৩০০ টাকা হাকর ভাতা প্রদাকনর ব্যবস্থা ককরকে (তেটিকজন িাট গার, 

অস্বিল প্রততবন্ধী ভাতা, ের্াজকেবা অতিদপ্তর; ২০১১)। ের্াজকেবা অতিদপ্তর ২০০৮-০৯ অে গবের সেকক অস্বিল 

প্রততবন্ধীকদর তবনা সুদ ও জার্ানত তবহীন ঋণ প্রদান কর্ গসূিী িালু ককরকে (ের্াজকল্যাণ বাতগা; ২০১১)। তকন্তু বতগর্ান 

পতরতস্থততকত তবকশষ ককর দ্রব্যমূকল্যর উদ্ধগর্ততকত এই ভাতার পতরর্াণ অকনক কর্। আবার অন্যতদকক েকল প্রততবন্ধী 

ব্যতির জন্য একই রকর্ সেবা িালু োকায় প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রকয়াজন অনুিায়ী সেবা প্রদান করা েম্ভব হকি না। 

প্রততবতন্ধতার র্াত্রা অনুিায়ী তাকদরকক সেবা সদয়া উতিত। েব িরকণর েরকাতর হােপাতাকল সরাতর্কদর জন্য ঔষি, 

রি, পথ্য, িশর্া, প্রভৃতত প্রদানেহ তবতভন্ন তিতকৎো োর্গ্রী েরবরাহ করার কো তনকদ গতশত। তকন্তু বতগর্াকন একজন 

োিারণ র্ানুকষর পকক্ষ এই েকল সেবা গ্রহণ করা অকনক জটিল কাজ। প্রততবন্ধীকদর জন্য এই প্রতক্রয়ায় সেবা গ্রহণ 

আকরা সবশী কষ্টকর ও কাি গকভকদ প্রায় অেম্ভব বলা িকল। পি গাপ্ত সুকিার্ সুতবিা, প্রতশক্ষণ, দক্ষতা েকব গাপতর িোিে 

পতরকবশ সপকল একজন প্রততবন্ধী ব্যতি ের্াকজর আকরা দশজন র্ানুকষর র্ত স্বাভাতবক। আর এই লকক্ষয আর্াকদর 

রাষ্ট্রীয় িন্ত্র সি এককবাকরই উদােীন তা নয়। েরকাকরর পাশাপাতশ সবেরকাতরভাকব ের্াজকক ব্যপক র্াত্রায় এতর্কয় 
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আেকত হকব। উপতরউি লক্ষয অজগকনর জকন্য প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধী ব্যতি বা প্রততবতন্ধতার 

ঝুঁতককত োকা ব্যতিবর্ গকক সেবা প্রদান নাকর্ উি র্কবষণাটি পতরিালনা করা হকয়কে।     

১.২ র্কবষণার গুরুত্ব বা সিৌতিকতা 

প্রততবতন্ধতা শুধুর্াত্র বাাংলাকদকশর একটি স্বাস্থযর্ত ের্স্যা না, বরাং প্রততবন্ধীতা দাতরদ্রয ও অনুন্নয়কনর প্রিান কারণ। 

জাততোংঘ কতৃগক পতরিাতলত ের্ীক্ষায় সদখা িায় সি, তবকশ্বর সর্াট জনোংখ্যার প্রায় ১০% সলাক সকান না সকান 

ভাকব প্রততবন্ধী এবাং উন্নয়নশীল সদকশর ৮০% প্রততবন্ধী গ্রার্াঞ্চকল বেবাে ককর (প্রততবন্ধী তবষয়ক জাতীয় 

নীততর্ালা; ১৯৯৫)। প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠী অকনক িরকণর ের্স্যায় আবততগত হকয় োকক োর্াতজক কর্ গকাকে, 

অে গননততক কর্ গকাকে, োাংস্কৃততক ও রাজননততক পতরর্েলেহ েকল পি গাকয় তারা অাংশগ্রহণ সেকক বতঞ্চত এবাং 

তপতেকয় রকয়কে। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ক্ষুদ্র ঋণ কাি গক্রর্ সেকক শুরু ককর তবতভন্ন িরকণর অে গননততক কাি গক্রর্ সেকক 

তবতিন্ন এবাং অতিক োংখ্যক প্রততবন্ধী কর্ গোংস্থান সেকক তবচুযত। অন্যতদকক প্রততবন্ধী তশশুর ৮০% তশক্ষা সেকক 

বতঞ্চত (অষ্টর্ পঞ্চবাতষ গকী পতরকল্পনা; ২০২০-২০২৫)। শারীতরক ও র্ানতেকভাকব ের্স্যাগ্রস্থ হওয়ার কারকণ এই 

েকল জনকর্াষ্ঠী জীবনিাপকনর জন্য েরকাতর ও সবেরকাতর সেবার ওপর তনভ গর ককর োকক। বাাংলাকদশ সিকহতু 

উন্নয়নশীল সদশ সেকহতু অতিকাাংশ প্রততবন্ধী গ্রাকর্ বাে ককর এবাং তারা দাতরদ্রয েীর্ার তনকি জীবনিাপন ককর 

োকক। বাাংলাকদকশর প্রততবন্ধীকদর অনগ্রেরতা, অেহায়ত্ব, দাতরদ্রযতা, সবকারত্ব, হতাশা, বঞ্চনা, ইতযাতদর কো 

তবকবিনা ককর বাাংলাকদশ েরকার োর্াতজক তনরাপিা সবষ্টনীর আওতায় ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রনালকয়র অিীন 

ের্াজকেবা অতিদপ্তকরর র্াধ্যকর্ তবতভন্ন িরকণর সেবা প্রদান ককর িাকি এর র্কধ্য অন্যতর্ হকি প্রততবন্ধী ভাতা, 

প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, প্রততবন্ধী শনািকরণ কর্ গসূিী, প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণমুলক কর্ গসূিী ও অন্যান্য সেবার র্াধ্যকর্ 

প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীকদর ের্াকজর মূলকরাতিারায় অন্তর্ভ গি ককর হকি। পাশাপাতশ প্রততবন্ধীকদর তশক্ষা, স্বাস্থয, খাদ্য ও 

পুতষ্ট, কর্ গোংস্থান, োর্াতজক তনরাপিা প্রদান করার জন্য তবতভন্ন সবেরকাতর োংস্থা কাজ ককর িাকি। সেবােমূহ 

প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক, অে গননততক, োাংস্কৃততক ও রাজননততক জীবকনর ওপর ইততবািক  প্রভাব সফলকে। 

প্রততবন্ধী ব্যতির ওপর সেবার এই প্রভাব েম্পতকগত সতর্ন সকান র্কবষণা, অনুেন্ধান, বা মূল্যায়ন প্রততকবদন েরকাতর 

এবাং সবেরকাতর পি গায় সেকক পতরিালনা করা হয় তন। েরকাতর পি গাকয় সেবা প্রদাকনর কর্ গককৌশল ও নীততর্ালা 

(প্রততবন্ধী তশক্ষােীকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি প্রদান কর্ গসূিী বাস্তবায়ন নীততর্ালা, প্রততবন্ধী ব্যতির তথ্য উপাি ব্যবহার 

নীততর্ালা-২০১৯, অেিল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য ভাতা প্রদান কর্ গসুিী বাস্তবায়ন নীততর্ালা) প্রণয়ন করা হকলও 

সেবা প্রদাকনর ফকল প্রততবন্ধী ব্যতির ওপর তক িরকণর প্রভাব পতরলতক্ষত হয় তার জন্য সকান িরকণর র্কবষণা 
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পতরিাতলত হয় তন। ফলশ্রুততকত েরকাতর ও সবেরকাতর সেবা সনওয়ার ফকল প্রততবন্ধীকদর জীবকন তক িরকণর প্রভাব 

পতরলতক্ষত হয় তা তনরূপণ করা একতদকক সির্ন জরুতর অন্যতদকক প্রততবন্ধীকদর মুলকরাতিারায় অন্তর্ভ গি করা আকরা 

সবশী গুরুত্বপূণ গ এবাং োংতেষ্ট সক্ষকত্র প্রততবন্ধী ব্যতিকদর আকরা তক তক িরকণর িাতহদা রকয়কে তা তনরূপণ করাও 

অতযাবশ্যক। এোড়া উি কর্ গসূিী বাস্তবায়ন করকত তর্কয় সেবাপ্রদানকারীকদর র্কধ্য অকনক িরকণর ের্স্যার েম্মুখীন 

হকত হয় সির্ন- প্রশােতনক জটিলতা, আতে গক েীর্াবদ্ধতা, েম্পকদর স্বল্পতা, র্ানবেম্পকদর অপ্রতুলতা ইতযাতদ তনণ গয় 

করা বতগর্াকন ের্কয়র দাবী। েরকার এবাং এনতজও কতৃগক প্রদি সেবা প্রততবন্ধীকদর দাতরদ্রয তবকর্ািন এবাং 

জীবনর্াকনর ওপর সকান িরকণর পতরবতগন আনকে তকনা তা খুকজ সবর করার উকিকশ্য উি র্কবষণা পতরিাতলত 

হকয়কে এবাং প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীকদর মূল সরাতিারায় অন্তর্ভ গি করকত হকল তাকদর িাতহদা তনরূপণ করা অকনক সবশী 

গুরুত্বপূণ গ। প্রততবন্ধীকদর িাতহদার োকে োর্ঞ্জস্য সরকখ প্রততবন্ধীকদর জন্য সেবার পতরর্াণ ও গুনর্ত র্ান বৃতদ্ধর জন্য 

এই র্কবষণাটি অতযন্ত ের্য়কপাকিার্ী। প্রততবন্ধীকদর সর্ৌল র্ানতবক িাতহদা তনরূপকণর পাশাপাতশ োর্াতজক, আতে গক, 

োাংস্কৃততক ও র্ানতেক িাতহদার উপরও গুরুত্ব আকরাপ করকত হকব। এই িাতহদা তনরূপণ করার জন্য েরকাতর ও 

সবেরকাতর েহায়তা প্রকয়াজন এবাং িাতহদা তনরূতপত হকল প্রততবন্ধীকদর ের্স্যা ের্ািান অকনক েহজ হকয় িাকব এবাং 

তাকদরকক মূল সরাতিারায় অন্তভূ গি করা িাকব। প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর িাতহদা তনরূপকণর র্াধ্যকর্ ের্স্যা ের্ািান ককর 

মূল সরাতিারায় অন্তর্ভ গতির র্াধ্যকর্ সটকেই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রা-২০৩০ অজগন করায় উি র্কবষণার মূল উকিশ্য।    

১.৩ র্কবষণার উকিশ্যেমুহ 

োিারণ উকিশ্যঃ  

বতগর্ান র্কবষণার োিারণ উকিশ্য হকলা, প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধী ব্যতি বা প্রততবতন্ধতার 

ঝুঁতককত োকা ব্যতিবর্ গকক সেবা প্রদান োংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন। উি র্কবষণার োিারণ উকিশ্য অজগকনর জন্য 

র্কবষণার তবকশষ উকিশ্যেমূহ হকলা-   

তবকশষ উকিশ্যাবলীঃ  

 প্রততবন্ধী ব্যতির পাতরবাতরক (েদস্য োংখ্যা, বয়ে, সপশা, েম্পকগ, তনভ গরশীলতা ইতযাতদ) ও জনতর্ততক 

তথ্য েমূহ (বয়ে, তশক্ষার্ত সিাগ্যতা, ির্ গ, তববাহ, প্রততবন্ধীতার িরণ, কারণ, র্াত্রা ইতযাতদ) েম্পককগ জানা;  

 সেবাপ্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির আে গ-োর্াতজক অবস্থা (সপশা, আয়, ব্যয়, েঞ্চয়, ঋণ, েম্পদ, আয় বি গনমুলক 

প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, তশক্ষা, তিতকৎো, পূনব গােন, তিি তবকনাদন, োর্াতজক র্ি গাদা ইতযাতদ) এবাং 



 

 
28 

 

র্নস্তাতিক (হতাশা, বঞ্চনা, আত্মতনয়ন্ত্রণ, তবষণ্ণতা, উতিগ্নতা, আত্মর্ি গাদাকবাি, অপরািকবাি ইতযাতদ) 

েম্পককগ তথ্য উদ্ঘাটন করা; 

 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েরকার এবাং এন তজ ও কতৃগক প্রদি সেবা প্রাতপ্তর িরণ (প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী 

তশক্ষা উপবৃতি, স্বাস্থযকেবা, প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ ও অন্যান্য) এর প্রভাব, সেবাপ্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা 

তনরূপণ এবাং বতগর্ান ের্স্যা তনরূপণ করা; এবাং 

 েরকাকরর তবতভন্ন নীততর্ালা/কর্ গসূিী (এেতেতজ, অষ্টর্ পঞ্চবাতষ গক পতরকল্পনা ইতযাতদ) বাস্তবায়কন প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর অন্তভূ গতিকরণ েম্পতকগত তথ্যাবলী এবাং সেবার র্ান বৃতদ্ধর র্াধ্যকর্ তাকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর 

জন্য সুপাতরশর্ালা প্রদান.    

১.৪ র্কবষণার প্রশ্নর্ালা  

ক) প্রততবন্ধী ব্যতি বা পতরবাকরর আে গ-োর্াতজক ও র্নস্তাতিক অবস্থার উপর েরকার এবাং এন তজ ও কতৃগক প্রদি 

সেবার (প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, স্বাস্থযকেবা, প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ ইতযাতদর) তক রকর্ প্রভাব পড়কে?  

র্) প্রততবন্ধী ব্যতি বা তার পতরবাকরর বতগর্াকন তক তক িাতহদা রকয়কে এবাং িাতহদা পূরকণর জন্য েরকাতর এবাং 

সবেরকাতর সেবা েমূহ তক িকেষ্ট?  

ঘ) প্রততবন্ধী ব্যতি বা তার পতরবাকরর িাতহদা পূরকণর জন্য প্রাপ্ত সেবার র্কধ্য তক ের্স্যা রকয়কে?  

১.৫ র্কবষণার সক্ষত্র  

আর্রা জাতন বাাংলাকদকশর একটি তবরাট োংখ্যক জনকর্াষ্ঠী প্রততবন্ধী। এই প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীকক ের্াকজর অকনকক 

প্রততবন্ধকতা র্কন ককর ফকল তারা োর্াতজক, অে গননততক, োাংস্কৃততক ও রাজননততক কর্ গকাকে অাংশগ্রহণ করকত 

পাকর না। এই জনকর্াষ্ঠীকক মূল সরাতিারায় তনকয় আোর জন্য েরকার ের্াজকেবা অতিদপ্তকরর র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী 

ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, প্রততবন্ধী শনািকরণ, এবাং প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ কাি গক্রর্ পতরিালনা করকে। েরকাতর 

সেবা প্রাতপ্তর র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর জীবনর্াকনর ওপর একটি ইততবািক প্রভাব পতরলতক্ষত হয় পাশাপাতশ 

সবেরকাতর পি গায় সেককও প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনর্ান উন্নয়কনর জকন্য কাি গক্রর্ িাতলকয় িাকি। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

সটকেই উন্নয়কনর জন্য প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা তনরূপকণর র্াধ্যকর্ জীবনর্ান উন্নয়ন করা অতযাবশ্যক। প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর েকল িরকণর োর্াতজক, অে গননততক, ও োাংস্কৃততক প্রভাব এবাং িাতহদা তনরূপকণর জন্য র্কবষণাটি 

পতরিাতলত হকয়কে। উি র্কবষণার ফলাফকলর র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর জীবনর্ান উন্নয়কন ব্যপক ভূতর্কা রাখকব 
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পাশাপাতশ তাকদর সি েকল সর্ৌতলক, নার্তরক, োর্াতজক, অে গননততক িাতহদা রকয়কে তা তনরূপকণর র্াধ্যকর্ 

প্রততবন্ধীকদর জন্য একটি সটকেই উন্নয়ন তনতশ্চত করা েম্ভব হকব এবাং সটকেই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রা-২০৩০ অজগকন 

েক্ষর্ হব। র্কবষণার ফলাফল ও সুতনতদ গস্ট সুপাতরশর্ালা েরকাতর কর্ গকতগা তবকশষ ককর ের্াজকেবা কর্ গকতগাকদর 

প্রশােতনক কর্ গকাে পতরিালনার সক্ষকত্র ভূতর্কা রাখকব পাশাপাতশ সবেরকাতর োংস্থার কর্ গকতগাকদর ভতবষ্যৎ 

কর্ গপতরকল্পনা প্রণয়কন েহায়ক হকব। উি র্কবষণার সুপাতরশ প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য ভতবষ্যৎ কর্ গপতরকল্পনা, 

নীততর্ালা প্রনয়ন, এবাং বাস্তবায়কন েহায়ক তহকেকব কাজ করকব। র্কবষণার প্রততকবদন নীতত প্রণয়নকারী, েরকাতর 

কর্ গকতগা, এনতজও কর্ গকতগা, র্কবষক, তশক্ষক, োত্রকদর জন্য র্াইেলাইন তহকেকব তদক তনকদ গশনা তদকব। উি 

র্কবষণাটি েম্পাদকনর র্াধ্যকর্ অকনক গুকলা সক্ষত্র তিতিত করা িাকব। সির্ন- 

 প্রততবন্ধী ব্যতির সপশা, আয়, ব্যয়, েঞ্চয়, ঋণ, েম্পদ, প্রতশক্ষণ, আকয়র উৎে, তনভ গরশীলতা, কর্ গোংস্থান, 

র্কনাভাব, দৃতষ্টভতি, ইতযাতদ তনি গারণ করা; 

 সেবা প্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক অবস্থা, তশক্ষা, স্বাস্থয, খাদ্য ও পুতষ্ট, তিতকৎো, োর্াতজক র্ি গাদা, 

োর্াতজক দৃতষ্টভতি, আেয়, পূনব গােন, তিি-তবকনাদন ইতযাতদ েম্পতকগত তথ্য;  

 প্রততবন্ধীকদর জন্য েরকার এবাং সবেরকাতর উন্নয়ন োংস্থা কতৃগক প্রদি সেবার িরণ, প্রতক্রয়া, সকৌশল, 

গুনর্ত র্ান ও আে গ-োর্াতজক প্রভাব তিতিত করা; 

 প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক, আতে গক, ও োাংস্কৃততক িাতহদা তনরূপণ করার র্াধ্যকর্ োর্াতজক উন্নয়কন 

অন্তর্ভ গি করার সক্ষত্র তনি গারন করা; 

 প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক তনরাপিামূলক কর্ গসূিী প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা উপবৃতি, 

প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য আয় বি গনমূলক কর্ গসূিী, প্রতশক্ষণ এর জন্য নতুন নতুন সক্ষত্র তিতিত করা; এবাং 

 সটকেই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রা-২০৩০, তভশন-২০৪১, ও অষ্টর্ পঞ্চবাতষ গকী পতরকল্পনায় প্রততবন্ধীকদর জন্য 

তনি গাতরত খাতেমূহ এবাং ভতবষ্যৎ কর্ গককৌশল, নীততর্ালা, কর্ গসূিী বাস্তবায়কন তদক তনকদ গশনা প্রদান।  

১.৬ র্কবষণায় ব্যবহৃত প্রতযয়েমুকহর কাি গকরী োংজ্ঞায়ন 

১.৬.১ প্রততবন্ধী ব্যতি – বতগর্ান র্কবষণায় প্রততবন্ধী ব্যতি বলকত প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন-

২০১৩ এর ৩ এ বতণ গত সি সকান িরকণর প্রততবতন্ধতােম্পন্ন সকান ব্যতি। এই আইকনর উকিশ্য পুরণককল্প, প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর শারীতরক, র্ানতেক, বুতদ্ধর্ত, তবকাশর্ত, ইতন্দ্রয়র্ত ক্ষততগ্রস্থতা এবাং প্রততকূলতার তভন্নতা তবকবিনায়, 

প্রততবতন্ধতার িরনেমূহ হকলা তনন্মরুপ, িো-  
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(ক) অটিজর্ বা অটিজর্কিকট্রার্ তেজঅে গাে; 

(খ) শারীতরক প্রততবতন্ধতা; 

(র্) র্ানতেক অসুস্থতাজতনত প্রততবতন্ধতা; 

(ঘ) দৃতষ্টপ্র ততবতন্ধতা; 

(ঙ) বাক প্রততবতন্ধতা; 

(ি) বুতদ্ধ প্রততবতন্ধতা; 

(ে) েবণ প্রততবতন্ধতা; 

(জ) েবণ-দৃতস্ট প্রততবতন্ধতা; 

(ঝ) সেতরব্রাল পালতে; 

(ঞ) োউন তেনকড্রার্; 

(ট) বহুর্াতত্রক প্রততবতন্ধতা; এবাং  

(ঠ) অন্যান্য প্রততবতন্ধতা।  

১.৬.২ সেবা সকন্দ্র- উি র্কবষণায় সেবা সকন্দ্র বলকত েরকাতর এবাং সবেরকাতর সেবা সকন্দ্রকক বুঝায়। উি সেবা 

সকন্দ্র সেকক প্রকদয় প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতশক্ষণ এবাং অন্যান্য সেবাকক 

বুঝায়।  

১.৬.৩ প্রততবন্ধী ভাতা- বাাংলাকদকশর প্রততবন্ধীকদর অনগ্রেরতা, অেহায়ত্ব, এবাং সবকারত্ব ইতযাতদর কো তবকবিনা 

ককর েরকার ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রনালকয়র অনুন্নয়ন বাকজট হকত অে গায়নকৃত উন্নয়ন কর্ গসূতির আওতায় ২০০৫-২০০৬ 

অে গবের হকত অেিল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর (পুরুষ ও র্তহলা) জন্য ভাতা প্রদান কর্ গসুিী প্রবতগন ককরকে।  

১.৬.৪ প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি- প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর োাংতবিাতনক অতিকার প্রততষ্ঠা এবাং দতরদ্র, অেহায়, সুতবিা 

বতঞ্চত প্রততবন্ধী তশশুতককশারকদর তশক্ষা লাকভর েহায়তা তহকেকব েরকার ২০০৭-০৮ অে গ বেকর ‘প্রততবন্ধী 

তশক্ষােীকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি প্রদান’ কর্ গসূিী প্রবতগন ককরকে।  
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১.৬.৫ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতশক্ষণ- এততর্ তকাংবা প্রততবন্ধী তারা ের্াকজর করুণার পাত্র বা সবাঝা নয়। উপযুি 

প্রতশক্ষণ সপকল এই র্ানুষগুকলা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাতশ জাতীয় অে গননততক কর্ গকাকে অবদান রাখকত পাকর। 

এরই িারাবাতহকতায় ২০০৫-২০০৬ অে গবেকর “এততর্ ও প্রততবন্ধী সেকলকর্কয়কদর জন্য কাতরর্তর প্রতশক্ষণ সকন্দ্র 

প্রততষ্ঠা ককর ের্াজকেবা অতিদপ্তর।   

১.৬.৬ সেবার প্রভাব- সেবার প্রভাব বলকত বতগর্ান র্কবষণায় োিারণত প্রততবন্ধী ব্যতির অে গননততক তদক (সপশা, 

আয়, ব্যয়, েঞ্চয়, ঋণ, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, দক্ষতা, েম্পদ ইতযাতদ); োর্াতজক তদক (তশক্ষা, স্বাস্থয, তিতকৎো, 

পুনব গােন, তববাহ, োর্াতজক অনুষ্ঠান, র্ি গাদা, অাংশগ্রহণ ইতযাতদ); র্নস্তাতিক তদক (হীনর্ন্যতা, হতাশা, তবষণ্ণতা, 

উতিগ্নতা, েন্তুতষ্ট, ভাকলাবাো, িত্ন, অপরািকবাি ইতযাতদ); এবাং োাংস্কৃততক ও রাজননততক তদক (তিি তবকনাদন, 

সখলাধুলা, ের্তষ্টকত অাংশগ্রহণ, সভাট প্রদান, রাজনীততকত অাংশগ্রহণ, তেন্ধান্ত গ্রহণ, প্রকবশর্ম্যতা ইতযাতদ) ওপর 

প্রভাবকক বুঝায়।  

১.৬.৭ িাতহদা তনরূপণ- বতগর্ান র্কবষণায় িাতহদা তনরূপণ বলকত প্রততবন্ধী ব্যতির বতগর্াকন তক তক িাতহদা রকয়কে 

সির্ন- অে গননততক িাতহদা (কর্ গোংস্থান, প্রতশক্ষণ, ঋণ ইতযাতদ); োর্াতজক িাতহদা (োর্াতজক র্ি গাদা, ইততবািক 

দৃতষ্টভতি, তশক্ষার সুকিার্, স্বাকস্থয ও তিতকৎোর সুকিার্, পুনব গােন ইতযাতদ); র্নস্তাতিক িাতহদা (ভাকলাবাো, েদ্ধা, 

েম্মান, আত্মর্ি গাদা, অতিকার ইতযাতদ); এবাং োাংস্কৃততক ও রাজননততক িাতহদা (তিি তবকনাদকনর ব্যবস্থা, োর্াতজক 

অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ, সখলা ধুলার ব্যবস্থা, রাজননততক কাি গক্রকর্ অাংশগ্রহণ, সভাটাতিকার ইতযাতদ) সক বুঝায়।  

১.৭ র্কবষণার েীর্াবদ্ধতা 

বতগর্ান র্কবষণা পতরিালনা করকত তর্কয় তকছু েীর্াবদ্ধতা লক্ষয করা সর্কে তা হকলা-  

 ের্য় স্বল্পতার কারকণ অল্প এলাকা এবাং তকছু োংখ্যাক প্রতততনতিত্বমূলক নমুনার কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ 

করা হকয়কে ফকল ের্গ্র বাাংলাকদকশর প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর তিত্র ফুটিকয় সতালা কঠিন;  

 আতে গক েীর্াবদ্ধতার কারকণ র্কবষণার মূল কাজ তথ্য োংগ্রকহর সক্ষকত্র প্রততবন্ধকতা সদখা তদকয়কে। অে গাৎ 

েরকাতর এবাং সবেরকাতর সেবা সককন্দ্রর োংখ্যা সবশী হওয়ায় অল্প োংখ্যক উিরদাতা তনকয় সেবা সককন্দ্রর 

উপর র্তার্ত তদকয়কেন িতদ এই র্কবষণায় েরকাকরর তবতভন্ন সেবা সকন্দ্র সির্ন- জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন 

ফাউকেশন, তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল প্রততবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট ইতযাতদকক অন্তর্ভ গি করা সিত তাহকল এই 

র্কবষণাটি অকনক সবশী েমৃদ্ধ হত;   
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 ের্য় স্বল্পতার কারকণ শুধুর্াত্র ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সি ের্স্ত সেবা প্রদান করা হয় 

তার উপর গুরত্ব সদয়া হকয়কে। অন্যতদকক সবেরকাতর োংস্থা তহকেকব এনতজও গুকলা সেকক অল্প পতরর্াকন 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তনকয় র্কবষণার কাি গক্রর্ িাতলকয় োকক ফকল েকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতত দৃতষ্ট সদয়া 

হয় তন। তকব ভতবষ্যকত প্রততবতন্ধতার িরণ ও র্াত্রা অনুিায়ী র্কবষণা করার সুকিার্ আকে; 

 এই র্কবষণার অন্য আকরকটি েীর্াবদ্ধতা হকলা তীব্র র্াত্রার প্রততবন্ধী ব্যতি োিারণত কো বলা এবাং তথ্য 

প্রদান করকত অপারর্ োকক ফকল প্রততবন্ধী ব্যতির র্ানতেক অবস্থা এবাং প্রকৃত িাতহদা তনরূপণ করা জটিল 

কাজ; এবাং  

 অকনক উিরদাতা সুতবিা পাওয়ার আশায় তথ্য সর্াপন রাকখ অেবা সুতবিা পাওয়া সেকক বতঞ্চত হকত পাকর 

এই ভকয় অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি বা অতভভাবক তথ্য তদকত িায় না। এোড়া তীব্র র্াত্রার শারীতরক ও র্ানতেক 

প্রততবন্ধী ব্যতির সক্ষকত্র পতরবাকরর অতভভাবক বা অন্যান্য েদস্যকদর কাে সেকক র্তার্ত গ্রহণ করা হকয়কে 

ফকল প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর প্রকৃত তথ্য তুকল আনা েম্ভব হয় তন। 
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তিতীয় অধ্যায়ঃ প্রােতিক োতহতয পি গাকলািনা 

 

ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয় এর এর্ এে এে তরোে গ র্কনাগ্রাফ ‘ঢাকা শহকর শারীতরক 

প্রততবন্ধী তশশুকদর অবস্থাঃ একটি ের্ীক্ষা’ (২০০০) শীষ গক র্কবষণার মূল উকিশ্য হল ঢাকা শহকরর শারীতরক 

প্রততবন্ধী তশশুকদর অবস্থা েম্পককগ অবর্ত হওয়া। এই উকিশ্যকক োর্কন সরকখ সিেব তবকশষ উকিশ্য োিন ককরকে 

তা হকলা- শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর ব্যতির্ত ও পাতরবাতরক তবষয় েম্পককগ তথ্যানুেন্ধান করা; শারীতরক প্রততবন্ধী 

তশশুকদর প্রততবতন্ধতার িরণ বা প্রকৃতত েম্পককগ জানা; শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর শারীতরক প্রততবতন্ধতার কারণ 

েম্পককগ জানা; শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর তিতকৎো, তশক্ষা, ও তবকনাদন ব্যবস্থা েম্পককগ জানা; এবাং পাতরবাতরক 

ও োর্াতজক দৃতষ্টককাণ সেকক প্রততবন্ধী তশশুকদর অবস্থা েম্পককগ জানা। উি র্কবষণাটি একটি তথ্য উদঘাটনমূলক 

োর্াতজক নমুনা জতরপ পদ্ধতত অনুেরণ ককর পতরিাতলত হকয়কে। ঢাকা শহকরর লালবার্ োনার এলাকার্ভি ের্গ্র 

এলাকা র্কবষণা নকশায় অন্তর্ভ গি করা হকয়কে। উকিশ্যমূলক নমুনায়কনর র্াধ্যকর্ ৫৫ টি পতরবাকরর ৫৫ জন শারীতরক 

প্রততবন্ধী তশশুকক নমুনা তহকেকব তনব গািন করা হকয়কে। র্কবশনাটির তথ্য োিারণত শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুর তপতা 

র্াতা বা অতভভাবককর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। র্কবষণার তথ্য োংগ্রকহর জন্য একটি োক্ষাৎকার 

অনুসুিী তততর করা হকয়কে। প্রেকর্ প্রশ্নপকত্রর পূব গ পরীক্ষণ করা হকয়কে।  

র্কবষণার প্রাপ্ত তকথ্য শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর েব গাতিক োংখ্যককর বয়ে ১২-১৪ বের। শারীতরক প্রততবতন্ধতার 

িরণ েম্পককগ প্রাপ্ত তকথ্য সদখা িায় শুধু হাকতর কারকণ প্রততবন্ধী ৫.৪৫%, পাকয় অসুতবিা ৭০.৯১% এবাং হাত-পা 

উভয় তদক সেকক প্রততবন্ধী ২৩.৬৪% উিরদাতা। শারীতরক প্রততবতন্ধতার কারণ তবকেষণ করকল সদখা িায় সি, 

৩৮.১৮% তশশু জন্ম সেকক প্রততবন্ধী; দূঘ গটনার কারকণ প্রততবতন্ধতার তশকার ১৮.১৮%; এবাং েব গাতিক ৪০% 

প্রততবতন্ধতার কারণ হল সপাতলও সরার্। শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর জকন্মর পাঁি বেকরর র্কধ্য টিকাদান েম্পতকগত 

তকথ্য সদখা তর্কয়কে সি, ৭০.৯১% তশশু টিকা গ্রহণ ককরকে এবাং ২৯.০৯% তশশু সকান টিকা গ্রহণ ককরতন। বতগর্াকন 

প্রকদয় তিতকৎো ব্যবস্থার িরণ েম্পককগ তথ্য অনুেন্ধাকন সদখা িায় সি, ৭৭.০৮% োিারণ হােপাতাল, প্রততবন্ধীকদর 

হােপাতাকল ১২.৯২%, একলাপ্যাতে তিতকৎো ৬৪.৫৮%, এবাং সদকশর বাইকর উন্নত তিতকৎো সদয়ার জকন্য ৪.১৭% 

বকল র্কবষণায় উকেখ আকে । প্রততবন্ধী তশশুর স্কুকল তশক্ষা গ্রহকন প্রততবন্ধকতা েম্পতকগত তকথ্য সদখা িায় সি, 

িলািকলর প্রততবন্ধকতা ১৫.৯১%, েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা ১৫.৯১%, তশক্ষককদর তবকশষ িকত্নর অভাব ২৯.৫৫% 

এবাং তনয়কর্র কড়াকতড় ১১.৩৬% বকল জাতনকয়কেন উিরদাতারা। শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর তশক্ষা োড়াও 
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৬১.৮২% তশশুর েতব আঁকা, র্ান করা, আবৃতি করা, সরতেও সটতলতভশন সর্রার্ত, সেলাই এর দক্ষতা আকে এবাং 

৩৮.১৮% তশশুর এই তবষকয় সকান দক্ষতা সনই। প্রততবন্ধী তশশুকদর তিি তবকনাদকনর র্াধ্যর্ তহকেকব ৯০.৯১% টিতভ 

সদকখ; সরতেও সককেট শুকন ৫৪.৫৫%; ের্বয়েীকদর োকে সখলাধুলা ককর ৭২.৭৩%; পতরবাকরর েদস্যকদর োকে 

র্ল্প ককর ৭৪.৫৫% এবাং ৫০.৯১% উিরদাতা পাককগ সবড়াকত িায়। তশশুকদর তদনতন্দন কাকজ পতরবাকরর েদস্যকদর 

৫০.৯১% তশশু সর্াটামুটি েহকিাতর্তা পায় এবাং ৪৯.০৯% তশশু েব গাত্মক েহকিাতর্তা পায়। উি র্কবষণায় সি েব 

সুপাতরশ প্রদান ককরকে তার র্কধ্য তকছু সুপাতরশর্ালা অকনক সবশী কাি গকর ভূতর্কা পালন করকে- শারীতরক তদক 

সেকক প্রততবন্ধী তশশুকদর জকন্য পৃতেবীর অন্যান্য সদকশর র্ত ের্ান সুকিার্ এবাং ের্ান অতিকার লাকভ বাাংলাকদশ 

েরকার কতৃগক আইকনর প্রবতগন করা। বাাংলাকদকশ শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর জকন্য তবকশষ িরকণর হােপাতাল 

স্থাপন এবাং সেই োকে তিতকৎো ও পুনব গােকনর জকন্য তবকশষ প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত োিার এবাং নাকে গর ব্যবস্থা করা। 

প্রােতর্ক পি গাকয় প্রততবতন্ধতা শনািকরণ, প্রােতর্ক সেবা প্রদান এবাং প্রকয়াজনীয় সেবা তনি গারণ  প্রভৃতত তবষকয় 

স্থানীয় ের্াজকর্ীকদর দক্ষভাকব কাজ করার জকন্য র্কড় তুলকত প্রকয়াজনীয় প্রতশক্ষণ প্রদান করকত হকব। প্রততবন্ধী 

তশশুকদর স্কুকল িাওয়ার জকন্য তবকশষ সুকিার্ সুতবিা সির্ন-তেতড়র পাশ তদকয় হুইল সিয়ার িাওয়ার জকন্য কর্ ঢালু 

েম্পন্ন র্ িাম্প তততর, িাশ রুর্ সেকক বাইকর িাওয়ার জকন্য প্রশস্ত দরজা ও বারান্দা এবাং সখলাধুলার জকন্য তবকশষ 

উপকরকণর ব্যবস্থা োকা একান্তভাকব বাঞ্ছনীয় এবাং এেব ব্যবস্থা না োকার কারকণ অকনক তশশুই সর্িা োকা েকিও 

তশক্ষা এবাং দক্ষতা উন্নয়কনর সক্ষকত্র কাি গকরীভাকব েম্পিৃ হকত পারকে না। বাাংলাকদকশর প্রততটি স্কুকল প্রততবন্ধী 

তশশুকদর জকন্য একজন তরকোে গ টিিাকরর ব্যবস্থা করা িাকত োব গক্ষতনকভাকব স্কুকল প্রততবন্ধী তশশুর পড়শুনা, সুকিার্ 

সুতবিা, ভাল র্ন্দ ইতযাতদর প্রতত দৃতষ্ট সরকখ েহানুভূততশীল েহায়তা প্রদান করা সিকত পাকর। সিেব দতরদ্র পতরবাকর 

প্রততবন্ধী তশশুরা আকে সেইেব পতরবারগুকলাকক তাকদর তশশুকদর তশক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রতশক্ষকণর জকন্য র্াতেক 

বৃতি প্রদাকনর ব্যবস্থা করা। এোড়া সি েকল দতরদ্র পতরবাকর প্রততবন্ধী তশশু আকে তাকদর পতরবাকরর েদস্যকদর জকন্য 

ক্ষুদ্র ঋকণর ব্যবস্থা করা। প্রততবন্ধী তশশু শারীতরক বা র্ানতেক তনি গাতকনর তশকার হকল আইনর্ত েহায়তা প্রদাকনর 

ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রকক তার প্রততবন্ধী জনর্কণর জকন্য প্রকয়াজন অনুিায়ী েহায়ক উপকরণ েরবরাহ, উৎপাদন, তবতরণ, 

উপকরণ সর্রার্কতর ব্যবস্থা করা।  

উি র্কবষণার তনতদ গস্ট তকছু েীর্াবদ্ধতা রকয়কে সির্ন- ের্য়, অে গ ও সুকিাকর্র অভাকব ঢাকা শহকরর একটি োনাকক 

নমুনা তহকেকব তনব গািন করা হকয়কে িা পি গাপ্ত বকল তবকবতিত না। উি র্কবষণা শুধুর্াত্র শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর 

অবস্থার উপর পতরিালনা করা হকয়কে। উি র্কবষণা শুধুর্াত্র পতরর্াণর্ত তকথ্যর উপর তনভরশীল তেল িা োর্াতজক 

তবজ্ঞান র্কবষণার মূল উকিশ্য োতদত হয় তন। র্কবষণা পতরিালনার উপযুি পতরকবশ েব ের্য় বজায় রাখা েম্ভব 
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হয় তন এোড়া িাতায়াত ের্স্যা, প্রততবন্ধী তশশুকদর োকে সিার্াকিার্ এবাং অতভভাবককদর তশক্ষার্ত েীর্াবদ্ধতা 

পতরলতক্ষত হকয়কে।   

ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয় এর এর্ এে এে তরোে গ র্কনাগ্রাফ ‘শারীতরক প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর জীবনিাত্রার িরণ ও প্রকৃতত- একটি ের্ীক্ষা – (২০১৮)  শীষ গক র্কবষণার োিারণ উকিশ্য হকলা শারীতরক 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জীবনিাত্রার িরণ ও প্রকৃতত েম্পককগ জানা। োিারণ উকিশ্য অজগকনর জন্য তকছু তবকশষ উকিশ্য 

রকয়কে- শারীতরক প্রততবন্ধীকদর ব্যতির্ত ও পাতরবাতরক অবস্থা েম্পককগ জানা; আে গ-োর্াতজক অবস্থা েম্পককগ 

জানা; প্রততবতন্ধতার কারণ ও প্রকৃতত েম্পককগ জানা; পাতরবাতরক ও োর্াতজক দৃতষ্টভতি েম্পককগ জানা; প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর িাতহদা ও ের্স্যা েম্পককগ জানা; এবাং ের্স্যা ের্ািাকনর জন্য সুপাতরশর্ালা। উি র্কবষণায় মূলত 

োর্াতজক নমুনা জতরপ পদ্ধতত ব্যবহার করা হকয়কে। ঢাকা শহকরর ৫টি োনা (সর্াহাম্মদপুর, িার্রাই, লালবার্, 

উিরা, সুত্রাপুর) র্কবষণা এলাকা তহকেকব তনব গািন করা হকয়কে। উকিশ্যমুলক নমুনায়কনর র্াধ্যকর্ প্রততটি োনা সেকক 

১৪ জন ককর সর্াট ৭০ জন প্রততবন্ধী ব্যতিকক নমুনা তহকেকব তনব গািন করা হকয়কে। প্রােতর্ক এবাং র্াধ্যতর্ক উভয় 

উৎে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। র্াধ্যতর্ক উৎে তহকেকব তবতভন্ন তরকপাট গ, পতত্রকা, জান গাল, ের্তয়কী সেকক তথ্য 

োংগ্রহ করা হকয়কে। প্রতযক্ষ োক্ষাৎকার পদ্ধতত ব্যবহার ককর তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে এবাং পি গকবক্ষণ পদ্ধততও 

অবলম্বন করা হকয়কে। তথ্য োংগ্রকহর জকন্য র্কবষণায় োক্ষাৎকার অনুসূিী ব্যবহার করা হকয়কে। তথ্য োংগ্রকহর পর 

িোিে প্রতক্রয়ায় তবকেষণ ও উপস্থাপন করা হকয়কে এবাং পতরোংখ্যাতনক পদ্ধতত ব্যবহার করা হকয়কে।  

র্কবষণার ফলাফল সেকক সদখা িায় সি, শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য ১৭.১৪% এর সপশা তভক্ষাবৃতি; হকার 

৪.২৬%; ব্যবো ককর ২০% উিরদাতা। প্রততবন্ধী ব্যতিরা তাকদর পতরবাকরর সবাঝা হকয় োককত িায় না তারা 

সবশীর ভার্ই কাকজর োকে জতড়ত োককত পেন্দ ককর। প্রততবন্ধীকদর র্াতেক আকয়র সক্ষকত্র সদখা িাকি সি, 

৩৭.১৪% প্রততবন্ধী ব্যতির র্াতেক আয় ৫০০০-১০০০০ টাকার র্কধ্য অন্যতদকক শুধুর্াত্র ৫.৭১% প্রততবন্ধী ব্যতির 

আয় ২৫০০০-৩০০০০ টাকার র্কধ্য। োিারণ ব্যতির তুলনায় প্রততবন্ধী ব্যতির আয় তুলনামূলক কর্ োকক শুধুর্াত্র 

তাকদর প্রততবতন্ধতার জকন্য। শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্াতেক ব্যয় েম্পককগ উি র্কবষণায় সদখা িায়, ৩৭.১৪% 

প্রততবন্ধী ব্যতির র্াতেক ব্যয় ১৫০০০-২০০০০ টাকা অন্যতদকক শুধুর্াত্র ২.৮৬% প্রততবন্ধী ব্যতির র্াতেক ব্যয় 

২৫০০০-৩০০০০ টাকা। শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিরা তবতভন্নভাকব আতে গক েহায়তা সপকয় োকক এর র্কধ্য প্রততবন্ধী 

ভাতা পায় ৪৭.১৪%; এককালীন অনুদান পায় ৪.২৯% এবাং ৪২.৮৮% প্রততবন্ধী ব্যতি আতে গক েহায়তা পায় না। 

শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য র্াতেক েঞ্চয় নাই ২১.৪৩% উিরদাতার। এোড়া অকনক প্রততবন্ধী ব্যতির 
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১৪.২৯% উিরদাতার আবাতদ জতর্ আকে; ১০% ব্যতির সদাকান রকয়কে; এবাং ৮.৭৫% ব্যতির পুকুর রকয়কে বকল 

র্কবষণার ফলাফকল উকেখ আকে। শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতির প্রততবতন্ধতার কারণ উকেখ করকত তর্কয় র্কবষক 

সদকখকেন জন্মসূকত্র ৩০%; এবাং দূঘ গটনায় ২৮.৫৭% ব্যতি প্রততবন্ধী হকয়কেন। শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য 

৪৬.৪২% ব্যতি আড্ডা তদকয়; ১৪.২৯% ব্যতি র্ান শুকন ও সটতলতভশন সদকখ; এবাং ৩০% ব্যতি সখলাধুলা ককর 

অবের ের্য় কাটায়। তবতভন্ন োর্াতজক অনুষ্ঠাকন তনর্ন্ত্রণ পাওয়ার সক্ষকত্র েব গাতিক ৭৪.২৯% ব্যতি তনর্ন্ত্রন পান 

এবাং ২৫.৭১% ব্যতি তনর্ন্ত্রণ পান না। েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গাকয় কাি গক্রর্ গ্রহণ েম্পককগ তকথ্য সদখা িায় 

৮৮.৫৭% প্রততবন্ধী ব্যতিরা তিতকৎো সনওয়ার সক্ষকত্র আতে গক েহায়তা সপকয় োককন বকল র্কবষণার ফলাফকল 

উকেখ ককরকেন। উি র্কবষণায় র্কবষক তকছু সুপাতরশ উকেখ করকেন তার র্কধ্য অন্যতর্ হল- কর্ গোংস্থাকনর সক্ষকত্র 

শারীতরক প্রততবন্ধীকদর একীভূতকরণ এবাং অগ্রাতিকার প্রদান; প্রততবন্ধী ব্যতিকদর দক্ষতা উন্নয়কনর জকন্য প্রতশক্ষণ 

প্রদান এবাং কর্ গসূতিকত অন্তভূ গতিকরণ। জাতীয় তবতল্ডাং সকাে নীততর্ালায় প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জকন্য সিেব তনয়র্ 

রকয়কে তা বাস্তবায়কনর র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতির প্রকবশর্ম্যতা তনতশ্চত করা। সজলা পি গাকয়র স্বাস্থয সককন্দ্র প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর জকন্য প্রােতর্ক পুনব গােন সেবার (তফতজওকেরাতপ, অকুকপশনাল সেরাতপ, অকে গাকপতেক সেবা) ব্যবস্থা করা। 

শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতি তনি গাতকনর তশকার হকল আইনর্ত েহায়তা প্রদান করা। একীভূত তশক্ষার িারণাকক িীকর 

িীকর মূলিারার তশক্ষাব্যবস্থায় পতরতিতত এবাং িালু করকত হকব। আনুষ্ঠাতনক এবাং উপানুষ্ঠাতনক উভয় তশক্ষা ব্যবস্থায় 

তশক্ষক প্রতশক্ষকণ প্রততবন্ধী তবষয় অন্তর্ভ গি করা।  

প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর তথ্য সর্াপন করার প্রবণতা এবাং েদস্যকদর অেহকিাতর্তা পতরলতক্ষত হকয়কে ফকল 

র্কবষণার তকথ্যর একটি দুব গলতা লক্ষয করা িায়। উি র্কবষণায় শুধুর্াত্র ৭০ জন প্রততবন্ধী ব্যতিকক নমুনা তহকেকব 

তনব গািন করায় র্কবষণার িোে গতা হাতরকয়কে। র্কবষণায় সকান গুনর্ত তথ্য োংগ্রকহর সকান িরকণর প্রকয়ার্ লক্ষয 

করা িায় তন ফকল োর্াতজক র্কবষণার সি উকিশ্য তা অতজগত হয় তন। আকতস্মক োক্ষাৎকার গ্রহকনর ফকল তকছু 

প্রকশ্নর উির তাৎক্ষতণক তদকত প্রস্তুত োকক না বকল োক্ষাৎকার গ্রহণকারীকক তবতভন্ন তবড়ম্বনার তশকার হকত হয়। 

োক্ষাৎকার গ্রহকনর জন্য উিরদাতার তনকট সর্কল অকনক ের্য় তাকদর তনতদ গস্ট স্থাকন পাওয়া িায় না।  

ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয় এর এর্ এে এে তরোে গ র্কনাগ্রাফ ‘শারীতরক প্রততবন্ধী 

তশশুকদর অবস্থাঃ তে আর তপ তভতিক ের্ীক্ষা’- (২০০৫) শীষ গক র্কবষণার মূখ্য উকিশ্য হল পক্ষাঘাতগ্রস্থকদর 

পুনব গােন সকন্দ্র তে আর তপ সত অবস্থানরত শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর অবস্থা েম্পককগ অবর্ত হওয়া। এর আকলাকক 

তকছু তনতদ গস্ট উকিশ্যাবলী হল- শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর ব্যতির্ত ও পাতরবাতরক তবষয় েম্পককগ তথ্যানুেন্ধান 
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করা; প্রততবতন্ধতার িরণ বা প্রকৃতত েম্পককগ জানা; শারীতরক প্রততবতন্ধতার কারণ েম্পককগ জানা; প্রততবন্ধী তশশুকদর 

তিতকৎো, তশক্ষা, ও তবকনাদন ব্যবস্থা েম্পককগ জানা; পাতরবাতরক, োর্াতজক ও জাতীয় দৃতষ্টভতি েম্পককগ জানা। 

উি র্কবষণা মূলত তথ্য উদঘাটনমুলক োর্াতজক নমুনা জতরপ পদ্ধতত ব্যবহার ককরকেন। উকিশ্যমূলক নমুনায়ন 

পদ্ধতত ব্যবহার ককর ঢাকা সজলার োভাকর অবতস্থত তে আর তপ সেকক দুইটি তবভার্ (র্াদার এে িাইল্ড সকয়ার ও 

সিশাল নীেে স্কুল) সেকক ৫০ জন তশশুর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। তকথ্যর তনভ গরকিাগ্যতার জকন্য নমুনা 

তহকেকব গৃহীত ৫০ জন শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুর অতভভাবককর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। র্কবষণার 

উকিকশ্যর োকে োর্ঞ্জস্য সরকখ বাাংলা ভাষায় তলতখত একটি োক্ষাৎকার অনুসুিী তততর করা হকয়কে। এই োক্ষাৎকার 

অনুসূতির পাশাপাতশ ককয়কটি সকে স্টাতে পতরিালনার র্াধ্যকর্ তথ্য োংগ্রহ করা হয়। তথ্য োংগ্রহকালীন 

অতভভাবককর সদয়া তকথ্যর পাশাপাতশ প্রততবন্ধী তশশুর শারীতরক ও র্ানতেক অবস্থা পি গকবক্ষণ করা হকয়কে। প্রাপ্ত 

তথ্যাবলী িোিে েম্পাদন করা হকয়কে। তবতভন্ন তবতশকস্টর তভতিকত সেতণবদ্ধকরণ ও োরনীবদ্ধকরণ করা হকয়কে।  

র্কবষণার প্রাপ্ত তকথ্য সদখা িায় সি, ৬৪% তশশুর প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর ১ বেকরর র্কধ্যই তিতকৎো সদয়া হকয়কে; 

১৮% তশশুর প্রততবতন্ধতা শনািকরণ ১-২ বেকরর র্কধ্য তিতকৎো সদয়া হকয়কে; এবাং ১০% তশশুর প্রততবতন্ধতা 

শনািকরণ ২-৩ বের পর তিতকৎো সেবা সদয়া হকয়কে। প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর োকে োকে তিতকৎো না সদয়ার 

কারণ তহকেকব ৩৮.৮৯% উিরদাতা বকলকেন অেকিতনতা এবাং ৩৩.৩৩% উিরদাতা বকলকেন আতে গক অোংর্ততর 

কো। প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর পর তিতকৎো ব্যবস্থার িরণ েম্পককগ বলা িায় সি, ৭৪% প্রততবন্ধী োিারণ 

হােপাতাল; ৫০% উিরদাতা তশশু হােপাতাল; ৬২% উিরদাতা একলাপ্যাতে; ৪৮% উিরদাতা তাতবজ কবজ ও 

পাতন পড়া; ৩৬% উিরদাতা সহাতর্ওপ্যাতে এবাং ৬% প্রততবন্ধী আয়ুকব গদী তিতকৎো গ্রহণ ককরকেন। প্রততবন্ধী 

তশশুকদর র্কধ্য ৪২% তশশু স্কুকল িায় না তার কারণ তহকেকব উি র্কবষণায় সদখা িায় ৬১.৯০% িলািকল 

প্রততবন্ধকতা; অতভভাবককর সনততবািক র্কনাভাব ৪৭.৬১%; েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা ২৮.৫৭% বকল উকেখ 

ককরকেন। এোড়া উি র্কবষণার ফলাফকল সদখা িায় সি, ৬২% পতরবার পাতরবাতরক আিার অনুষ্ঠাকন প্রততবন্ধী 

তশশুকদর সিার্দাকন েহায়তা ককরকেন; এবাং ৩৮% অতভভাবক কটুতি ও সলাক লজ্জার ভকয় প্রততবন্ধী তশশুকক 

োর্াতজক অনুষ্ঠাকন সিার্দান সেকক তবরত রাকখন। শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর জন্য পৃতেবীর অন্যান্য জায়র্ায় সি 

েব সুকিার্ সুতবিা ও ের্ান অতিকার তবদ্যর্ান বাাংলাকদশ েরকার কতৃগক প্রণীত আইন প্রবতগন ও বাস্তবায়ন করা 

একান্ত বাঞ্ছনীয়। শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর প্রততবতন্ধতা শনািকরণ, প্রততবতন্ধতার র্াত্রা তনরূপণ, পি গাপ্ত তিতকৎো 

সেবা, র্ানতেক তদক সেকক সে িাকত আকরা সবশী শতি অজগন করকত পাকর সে জকন্য েহানুভূতত পাওয়ার েব গ প্রকার 

সুকিার্-সুতবিার ব্যবস্থা করা একান্তভাকব কাম্য। প্রােতর্ক পি গাকয় প্রততবতন্ধতা শনািকরণ, প্রােতর্ক সেবা প্রদান 
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এবাং প্রকয়াজনীয় সেবা তনি গারণ প্রভৃতত তবষকয় স্থানীয় স্বাস্থয কর্ীকদর দক্ষভাকব কাজ করার জন্য প্রকয়াজনীয় প্রতশক্ষণ 

প্রদান করকত হকব। তপতা র্াতা, আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রততকবশীকদর প্রততবন্ধী তশশুকদর তনকয় তাকদর দৃতষ্টভতি 

পতরবতগন আনার জকন্য সদকশ একটি োর্াতজক েকিতনতামূলক তর্েেতক্রয়া গ্রার্ পি গায় সেকক শুরু ককর উচ্চতর 

পি গায় পি গন্ত োব গক্ষতনকভাকব প্রিলকনর ব্যবস্থা করা। বাাংলাকদকশর প্রততটি তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন প্রততবন্ধী তশশুকদর জকন্য 

একজন তরকোে গ টিিাকরর ব্যবস্থা করা িাকত োব গক্ষতনক তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন প্রততবন্ধী তশশুকদর সুকিার্ সুতবিা, ভাল র্ন্দ 

ইতযাতদর প্রতত দৃতষ্ট তদকত পাকর। সি েব দাতরদ্রয পতরবাকর প্রততবন্ধী তশশু আকে তাকদর অতভভাবককর জকন্য ক্ষুদ্র ঋণ 

কাি গক্রকর্র ব্যবস্থা করা িাকত দাতরদ্রয অবস্থা সেকক স্বাভাতবক অবস্থায় তফকর আেকত পাকর। রাষ্ট্রকক প্রততবন্ধী 

জনর্কণর প্রকয়াজন অনুিায়ী েহায়ক উপকরণ েরবরাহ, উৎপাদন, তবতরণ, উপকরণ সর্রার্ত ইতযাতদ সেবার 

তনশ্চয়তা প্রদান এবাং তবনামূকল্য বা নার্ র্াত্র মুকল্য উপকরন েরবরাকহর ব্যবস্থা করকত হকব। প্রততবন্ধী তশশুকদর 

সর্ৌতলক িাতহদা পূরকণর জন্য এবাং ের্তষ্টকত পূনব গােকনর জকন্য জাতীয় বাকজকট বরাি বৃতদ্ধ করকত হকব।  

উি র্কবষণার নমুনা এবাং এলাকার আকার অতযন্ত েীতর্ত পি গাকয়র তেল ফকল র্কবষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ের্গ্র সদকশর 

শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর অবস্থা উপর োিারণীকরণ করা যুতিযুি হকব না। প্রততবতন্ধতাকক এখকনা োংকবদনশীল 

তবষয় তহকেকব তবকবিনা করায় উিরদাতার্কনর র্কধ্য অকনক সক্ষকত্র েহকিাতর্তাপূণ গ র্কনাভাকবর ঘাটতত লক্ষয করা 

সর্কে ফকল তনর্ভ গল তথ্য োংগ্রকহ অসুতবিার েম্মুখীন হকয়তে। ের্কয়র অভাকব র্কবষণাটিকত পতরোংখ্যাতনক েব পদ্ধতত 

ব্যবহার করা েম্ভব হয় তন এবাং স্বল্প ের্কয়র র্কধ্য প্রততকবদন উপস্থাপন করার কারকণ ভাষার্ত র্ভলত্রুটি রকয়কে। 

র্কবষণার তথ্য োংগ্রকহর জকন্য প্রততবন্ধী তশশুর অতভভাবককদর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে ফকল র্কবষণার 

সি মূল তথ্যদাতা তাকদর তবষয় পুকরাপুতর প্রততফলন হয় নাই।      

Islam (2012) ‘Participation of Physically Disabled Women in Socio-economic 

Development of Bangladesh: A Study in Dhaka Division’ উি র্কবষণার মূল উকিশ্য হকলা- 

শারীতরক প্রততবন্ধী র্তহলাকদর বতগর্ান অবস্থা জানা; ের্স্যা উদঘাটন করা এবাং আে গ-োর্াতজক উন্নয়কন শারীতরক 

প্রততবন্ধী র্তহলাকদর অবদান েম্পককগ অনুেন্ধান করা। মূল উকিশ্য অজগকনর জন্য র্কবষক তবকশষ উকিশ্যাবলী 

তনি গারন ককরকেন তা হল- শারীতরক প্রততবন্ধী র্তহলাকদর আে গ-োর্াতজক অবস্থা েম্পককগ জানা; আে গ-োর্াতজক 

উন্নয়ন প্রতক্রয়ায় শারীতরক প্রততবন্ধী র্তহলাকদর অাংশগ্রহন েম্পককগ িারণা লাভ করা; শারীতরক প্রততবন্ধী র্তহলাকদর 

উন্নয়ন কর্ গকাকে অাংশগ্রহকনর সক্ষকত্র তক তক প্রততবন্ধকতা বা ের্স্যার েম্মুখীন হকত হয় তা তিতিত করা; শারীতরক 
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প্রততবন্ধী র্তহলাকদর প্রতত অন্যান্য নারীকদর দৃতষ্টভতি ও আিরণ েম্পককগ বুঝা। উি র্কবষণাটি মূলত তথ্য 

উদঘাটনমূলক এবাং অাংশগ্রহণমূলক পদ্ধতত অনুেরণ করা হকয়কে।   

উি র্কবষণায় গুনর্ত পদ্ধততও ব্যবহার করা হকয়কে। তথ্য োংগ্রকহর জকন্য সফাকাে দল আকলািনা সকৌশল অবলম্বন 

করা হকয়কে। এই সফাকাে দল আকলািনায় র্কবষককর সুতবিাকে গ ৭-৯ জন অাংশগ্রহণকারী অাংশগ্রহণ ককরন। উি 

র্কবষণার জনোংখ্যা বলকত ঢাকা তবভাকর্ বেবােরত েকল শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকক বুতঝকয়কেন িাকদর বয়ে 

তেল ১৩-৪৯ বেকরর র্কধ্য এবাং তাকদর স্বার্ী োককতও পাকর বা নাও পাকর। অাংশগ্রহণকারীকদর র্কধ্য কর্ গজীবী 

এবাং সবকার েবাই অন্তর্ভ গি তেল। উি র্কবষণায় ‘সস্নাবল’ নমুনায়কনর র্াধ্যকর্ ১৭ জন শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকক 

নমুনা তহকেকব তনব গািন করা হকয়কে। উিরদাতাকদর কাে সেকক তথ্য োংগ্রকহর জকন্য আিা-কাঠাকর্াবন্ধ োক্ষাৎকার 

অনুসূিী ব্যবহার করা হকয়কে। এই োক্ষাৎকার অনুসূিী উিরদাতাকদর সুতবিাকে গ বাাংলায় করা হকয়কে এবাং উি 

অনুসুিীকত উিরদাতার জীবনিাপন প্রতক্রয়া, তিন্তাভাবনা, ধ্যান িারণার প্রততপালন ঘকটকে। প্রােতর্ক উৎে সেকক তথ্য 

োংগ্রকহর পাশাপাতশ র্াধ্যতর্ক উৎে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। র্াধ্যতর্ক উৎকের র্কধ্য জান গাল, বই, প্রততকবদন 

ইতযাতদ সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। পঁতিশ জন ব্যতির োক্ষাৎকাকরর র্াধ্যকর্ র্কবষক তথ্য োংগ্রহ ককরকেন। 

তথ্য োংগ্রকহর ের্য় র্কবষক সটপ সরকে গার ব্যবহার ককরকেন এবাং র্কবষণার িাবতীয় সকৌশল অনুেরণ ককরকেন। 

তথ্য োংগ্রকহর পর র্কবষক উিরদাতার উদ্ধৃতত তদকয় তথ্য তবকেষণ ককরকেন। ততনটি সফাকাে দল আকলািনা ততনটি 

জায়র্ায় (োভার, তর্রপুর, এবাং তনউর্াককগট োনায়) েম্পন্ন করা হকয়কে। উি আকলািনায় দুইজন েরকাতর 

র্কবষককরও েহায়তা সনওয়া হকয়কে তারা সফাকাে দল আকলািনার িাবতীয় তথ্য সরকতে গাং এবাং পতরকবশ তততর 

করার সক্ষকত্র েহায়তা ককরকেন। এক সেকক সদড় ঘন্টা ককর প্রতযক সেশন পতরিাতলত হয়। উি র্কবষণার চুড়ান্ত 

তথ্য োংগ্রকহর আকর্ পাইলটিাং আকাকর তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে িাকত তকথ্যর সকান রকর্ ভূল ভ্রাতন্ত না হয়। দুই 

অাংকশ উি র্কবষণার পাইলটিাং েম্পন্ন করা হকয়কে প্রের্ অাংশ গুনর্ত র্ান বজায় রাখার জন্য অন্য অাংশটি সফাকাে 

দল আলিনার জন্য করা হকয়কে। উি র্কবষণার ফলাফল তবকেষণ ককর সদখা িায় সি, োিারণ র্তহলারা শারীতরক 

প্রততবন্ধী র্তহলাকদর র্ি গাদা বৃতদ্ধর জন্য েহায়তা ককর না। অতিকাাংশ শারীতরক প্রততবন্ধী র্তহলা তনরক্ষর কারণ স্কুল, 

ককলজ, তবশ্বতবদ্যালকয় িাওয়ার র্ত পতরকবশ পাই নাই। এই তনরক্ষরতার কারকণ অকনক শারীতরক প্রততবন্ধী নারী 

সবকার তারা অকন্যর উপর তনভ গরশীল ফকল তারা অকনক সবশী বঞ্ছনার তশকার হয়। েকল শারীতরক প্রততবন্ধী নারীর 

সকান িরকনর েম্পদ বা েম্পতি নাই কারণ তাকদর তনজস্ব সকান আয় নাই এর্নতক তাকদর ব্যয়ভারও অকন্যর উপর 

তনভ গরশীল। উি র্কবষণায় সদখা িায় অতিকাাংশ শারীতরক প্রততবন্ধী নারী অন্যান্য সরার্ ব্যাতি সেকক মুি তকন্তু বয়ে 

বৃতদ্ধর (৪৫+) োকে োকে তকছু সরার্ তাকদরকক আক্রান্ত করকে। তাকদর তিতকৎোর সক্ষকত্র সি ের্স্যাটি সবশী লক্ষয 
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করা িায় তা হল অতে গক ের্স্যা এবাং েরকাতর হােপাতালগুকলাকত তিতকৎো সেবা অকনক খারাপ অবস্থা ফকল তারা 

কাি গকরী তিতকৎো পাকি না। উি র্কবষণায় সদখা িায় শারীতরক প্রততবন্ধী নাতরকদর প্রতত তশতক্ষত সলাককর সিকয় 

োিারণ সলাককর দৃতষ্টভতি অকনক ভাল। োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রকনর সক্ষকত্র শারীতরক প্রততবন্ধী নারীরা অকনক 

সবশী বতঞ্চত কারণ তাকদরকক সকউ োর্াতজক অনুষ্ঠাকন দাওয়াত ককর না ঝাকর্লার ভকয়। েরকাতর সেবা েম্পককগ 

অকনক প্রততবন্ধী নারী জাকনন না বকল উি র্কবষণায় র্তার্ত তদকয়কেন; তকছু শারীতরক প্রততবন্ধী নারী েরকাতর 

অতফে এবাং তর্তেয়া সেকক জানকত সপকরকেন। আর্রা অকনকক র্কন কতর প্রততবন্ধী নারীকদর অকনক অবের ের্য় 

আকে তকন্তু র্কবষণায় সদখা সর্কে তাকদর অকনক ের্কয়র প্রকয়াজন হয় তনকজকদর তনয়তর্ত কাজ করার জন্য। অকনক 

উিরদাতা র্কন ককর েরকাতর সেবার সিকয় পাতরবাতরক সেবা অকনক সবশী ভাল। প্রকবশর্ম্যতা, তিতকৎো সেবা, 

িলািকলর েহজলভযতা ইতযাতদ সুতবিা তারা পি গাপ্ত পতরর্াকন পাকি না েরকাতর অতফে সেকক ফকল তারা েরকাতর 

সেবার প্রতত অেন্তুষ্ট প্রকাশ ককরকেন। শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর জকন্য তবকনাদকনর অপ্রতুল ব্যবস্থা এর্নতক 

তবকনাদকনর পাকগ, জাতীয় জাদুঘর, তিতড়য়াখানা, তশশু পাকগ ইতযাতদ জায়র্ায় প্রততবন্ধী নারীকদর জন্য পি গাপ্ত ব্যবস্থা 

নাই। ফকল তারা পতরবাকরর োকে ের্য় কাটিকয় তবকনাদন তনকয় োকক। অতিকাাংশ প্রততবন্ধীর সকান িরকণর আশা বা 

স্বপ্ন নাই তাকদর একটাই স্বপ্ন োকক িাকত োর্তগ্রক পতরকবশটা তাকদর জকন্য অনুকূল োকক।  

অকনক উিরদাতা সকাটা পদ্ধততর কো উকেখ ককরকেন। তারা র্কন ককরন তাকদর জন্য িানবাহন, সেবা প্রাতপ্ত, িাকুতর 

ইতযাতদ সক্ষকত্র সকাটার পতরর্াণ বৃতদ্ধ ককর আইন প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন করা। উি র্কবষণায় শারীতরক প্রততবন্ধী 

নারীরা অকনক গুকলা প্রততবন্ধকতার কো উকেখ ককরকেন সির্ন- ের্াকজর সনততবািক দৃতষ্টভতি, িাতায়াত ব্যবস্থায় 

োহাকয্যর অভাব, িাকুতরর সক্ষকত্র অতততরি প্রততকিাতর্তা, তেন্ধান্ত সনওয়ার সক্ষকত্র েীতর্ত অাংশগ্রহণ ইতযাতদ। উি 

র্কবষণার সফাকাে দল আকলািনায় শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর ৩২ িরকণর ভূতর্কার কো উকেখ ককরকেন। 

তববাকহর সক্ষকত্র েব অাংশগ্রহণকারী র্কন ককরন শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর তবকয় করকত িান না োিারণ জনর্ণ। 

শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর পুনব গােকনর সক্ষকত্র শুধুর্াত্র তে আর তপর কো উকেখ ককরকেন, তারা অন্য সকান েরকাতর 

এবাং সবেরকাতর সেবা এবাং প্রততষ্ঠান েম্পককগ তাকদর িারণা নাই। উি র্কবষণায় র্কবষক ফলাফল উপস্থাপকনর 

তনতর্কি তকছু তদক উকেখ ককরকেন তা হকলা- 

- শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর োর্তগ্রক অাংশগ্রহণ ইততবািক নয়; 

- শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর তববাকহর অবস্থা অকনক সবশী করুণ; 

- তাকদর িলািল এবাং প্রকবশর্ম্যতা তনতশ্চতকরকণ র্কনাকিার্ তদকত হকব; 
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- তাকদর র্ানতেক তদক তবকবিনা ককর িাকুতর এবাং প্রতশক্ষকণর সুকিার্ সৃতষ্ট করকত হকব; 

- োর্তগ্রক দৃতষ্টভতি পতরবতগকনর র্াধ্যকর্ তাকদর অাংশগ্রহণ তনতশ্চত করকত হকব; 

- েকল িরকণর প্রততবন্ধকতা এবাং ের্স্যা দূর করকত হকব; 

- েকল সেবা প্রদাকনর সক্ষকত্র শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর প্রািান্য তদকত হকব; 

- শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর বতগর্ান অবস্থা সুখকর নয়; 

- তবকনাদনতবহীন জীবন িাপন প্রণালী; এবাং  

- স্বপ্ন এবাং ভতবষ্যৎ পতরকল্পনাহীন জীবন ব্যবস্থা।          

উি র্কবষণায় র্কবষক সিেব সুপাতরশর্ালা প্রদান ককরকেন তার র্কধ্য অন্যতর্ হকলা- 

- শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর োংখ্যা তনি গারকনর জন্য জাতীয় পি গাকয় একটি জতরপ পতরিালনা করা িাকত 

প্রততবন্ধী েম্পককগ পূন গাি তথ্য েতন্নকবতশত োককব; 

- শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর জকন্য পি গাপ্ত তশক্ষা এবাং প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা েরকাতর এবাং সবেরকাতর 

খাকত কারণ তাকদর োংখ্যা সনহাত কর্ নয়; 

- আর্াকদর োর্তগ্রক দৃতষ্টভতির পতরবতগন করকত হকব কারণ তাকদরকক আলাদা দল র্কন না ককর তনকজকদর 

পতরবাকরর েদস্য র্কন করা; 

- েরকাকরর বাকজকট শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর জন্য আলাদা বরাি রাখা কারণ তারা আর্াকদর মূল 

জনকর্াষ্ঠীর অাংশ; 

- তিতকৎো, তবকনাদন, িাতায়াত ব্যবস্থা ইতযাতদ সক্ষকত্র সেবার স্বল্পতা রকয়কে এই কারকণ শারীতরক প্রততবন্ধী 

নারীকদর জন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গায় সেকক পি গাপ্ত সেবার ব্যবস্থা করা; 

- োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর সক্ষকত্র তাকদরকক আর্ন্ত্রকণর হার অকনক কর্ সুতরাাং আর্াকদর দৃতষ্টভতি 

পতরবতগন ককর তাকদর েকল িরকনর োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর সুকিার্ তদকত হকব এবাং ব্যবস্থা করকত 

হকব; 

- সিেব শারীতরক প্রততবন্ধী নারী ককর্ গ তনযুি আকেন তাকদর সবতন অকনক কর্ হয় কারণ তাকদর শারীতরক 

েীর্াবদ্ধতার কারকণ সবশী কাজ করকত পাকর না সুতরাাং তাকদর আলাদা সবতন কাঠাকর্া ককর সবতন প্রদান 

করকত হকব; 
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- েরকাতর পি গায় সেকক শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর জন্য পুনব গােকনর কর্ গসূিী অকনক কর্ তাই তাকদর জন্য 

পি গাপ্ত পুনব গােকনর জন্য কর্ গসূিী িালু করকত হকব; 

- েরকাতর পক্ষ সেকক শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর জন্য ভাতার ব্যবস্থা ককরকেন তকন্তু সেটার পতরর্াণ 

প্রকয়াজকনর তুলনায় অপ্রতুল ফকল পি গাপ্ত পতরর্াণ ভাতা প্রদান তনতশ্চত করকত হকব; 

- েরকার সবেরকাতর োংস্থাগুকলাকক প্রভাতবত করার র্াধ্যকর্ শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর জন্য তবতভন্ন 

কর্ গসূিীর ব্যবস্থা করা এবাং ের্ান সুকিার্ তনতশ্চত করা; 

- র্ণর্াধ্যকর্ শারীতরক প্রততবন্ধী নারীকদর জকন্য পি গাপ্ত প্রিারণার ব্যবস্থা করকত হকব িাকত োিারণ জনর্কণর 

দৃতষ্টভতি পতরবতগন এবাং তাকদর প্রতত িত্নশীল আিরণ ককর; 

উি র্কবষণার সিেকল েীর্াবদ্ধতা লক্ষয করা িায় তা হকলা- উি র্কবষণায় শুধুর্াত্র শারীতরক প্রততবন্ধী র্তহলাকদর 

সক অন্তর্ভ গি করা হকয়কে ফকল নারী পুরুকষর একটা দূরত্ব তততর হকয়কে। এই র্কবষণাটি মূলত ঢাকা শহর সক সকন্দ্র 

ককর করা হকয়কে ফকল বাাংলাকদকশর আকরা অন্যান্য জায়র্ায় সি েকল শারীতরক প্রততবন্ধী নারী রকয়কে তারা অন্তর্ভ গি 

হকত পাকর নাই। এই র্কবষণা সিকহতু শুধুর্াত্র নারী েদস্যকদর তনকয় করা হকয়কে এখাকন সকান তশশু ও বয়স্ক প্রততবন্ধী 

ব্যতি অন্তর্ভ গি হকত পাকর পাকর নাই। র্কবষণার পদ্ধততকত শুধুর্াত্র সফাকাে দল আকলািনার র্াধ্যকর্ পতরিাতলত 

হকয়কে ফকল র্কবষণার পুন গািতা পায় তন উি র্কবষণায় পতরর্াণর্ত তকথ্যর ও েতন্নকবশ ঘটকল র্কবষণাটি অন্য 

র্াত্রা লাভ করত।   

র্ান্নান (১৯৯৬)- “Family and Social Life of Disables”  গ্রকে ততনটি অধ্যাকয় প্রততবতন্ধতার তবতভন্ন 

তদক েম্পককগ আকলাকপাত ককরকেন। প্রের্ অাংকশর ৫টি অধ্যাকয় প্রততবতন্ধতার োংজ্ঞা, সেণীতবন্যাে, কারণ, িাতহদা, 

তলি তভতিক প্রততবতন্ধতা, প্রততবতন্ধতার ইসুয তভতিক পি গাকলািনা করা হকয়কে। তিতীয় অাংকশ প্রততবতন্ধতা োংক্রান্ত 

তবতভন্ন জাতীয় নীতত, সেবা, কর্ গসূিী, তবতভন্ন সবেরকাতর োংস্থােমূহ, কতর্উতনটি তভতিক পুনব গােন কর্ গসূিী েম্পককগ 

আকলাকপাত ককরকেন। তৃতীয় অাংকশ বাাংলাকদকশ প্রততবতন্ধতার উপর একটি ের্ীক্ষার োরোংকক্ষপ, র্কবষণার 

উকিশ্য, পদ্ধতত, ফলাফল তবকেষণ, এবাং সুপাতরশ েমূহ তবকেতষত হকয়কে। প্রততবতন্ধতার োংজ্ঞা তততন প্রতযক্ষণ ও 

িারণা সেকক উকেখ ককরকেন। েনাতন িারণা তহকেকব প্রততবতন্ধতা িশগকাতর পাপ বা অপরাি োংতেস্ট র্কনাভাবকক 

বুতঝকয়কেন। আবার বতগর্াকন প্রততবতন্ধতা ব্যতির কাি গক্রর্ শারীতরক ও র্ানতেক েীর্াবদ্ধতা িা তকনা ব্যতির 

তদনতন্দন কাি গক্রর্কক ব্যহত ককর। প্রততবতন্ধতা তনকয় তবতভন্ন োংজ্ঞা তবকেষণ ককর তততন উকেখ ককরকেন সি, “The 

disability is a state of physical, mental, social, economic, political, and other forms 
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of handicap for which a persons is deprived of his rights, unable to fulfill his 

obligations to self, family, society, and state rather dependent on others for his 

survival.”  

World Health Organization (WHO) define that “Disability is any restriction or lack 

of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal 

for a human being.”  

তততন প্রততবতন্ধতার সেণী তবন্যাে েম্পককগ উকেখ ককরন সি, দৃতষ্ট প্রততবন্ধী, বাক প্রততবতন্ধ, শারীতরক প্রততবন্ধী, 

িলাকফরার প্রততবন্ধী, কাকন কর্ শুনা প্রততবন্ধী, র্ানতেক সেতরব্রাল পালতে, তলকপ্রাতে, িাইনাল ইতপলাপতে ইতযাতদর 

কো উকেখ ককরকেন। আবার তততন প্রােতর্ক প্রততবন্ধী এবাং সর্ৌণ প্রততবন্ধী েম্পককগ বকলকেন। তাোড়া তততন 

শারীতরক, র্ানতেক, েবণ, বাক ও দৃতষ্ট প্রততবন্ধী তহকেকব ৫ ভাকর্ সেণীতবন্যাে ককরকেন। প্রততবতন্ধতার কারণ তহকেকব 

র্ভগকালীন ও জন্মকালীন কারণ, দূঘ গটনা, বাংশর্ত, তবতভন্ন িরকণর অসুস্থতা, তবতভন্ন িরকণর বদভযাে, অপতরপক্ক তশশু 

জন্মগ্রহণ ইতযাতদ উকেখ ককরকেন। তার র্কত, শারীতরক বা র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতির্ণ সিেব ের্স্যা োিারণত 

সভাকর্ োককন তা হকি- 

- র্তার্ত প্রকাশ করকত পাকর না; 

- িারাবাতহকতা বজায় রাখকত পাকর না; 

- র্ানতেক পতরপক্কতার অভাব; 

- সকান বস্তু িষ্ট সদখকত পাকর না বা এককবাকরই সদখকত পাকর না; 

- স্বািীনভাকব িলাকফরা করকত পাকর না; 

- সকান বস্তু েঠিকভাকব তিতিত করকত পাকর না; 

- তনকজর প্রতত আস্থা ও েদ্ধা হারায়; 

- অকন্যর কো ঠিকর্ত শুনকত পাকর না; 

অন্যতদকক র্ানতেক প্রততবতন্ধতার সক্ষকত্র সিেব ের্স্যা লক্ষযনীয় তা হকি- 

- বুতদ্ধর্িার অভাব তশখকন অসুতবিা; 

- আিরকণ, আকবকর্, প্রতযক্ষকণ ের্স্যা; 

- অকন্যর োকে োর্ঞ্জস্য তবিাকন ের্স্যা অেবা িলাকফরা করকত অসুতবিা; 
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- তদনতন্দন কাি গাবলী তবকশষ ককর তার োর্াতজক, তশক্ষণ, িাকুতর, এবাং কাি গক্রকর্ েফলতা সদখাকত পাকর 

না।  

এেব প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তবতভন্ন িরকণর িাতহদা তনরূপণ ককরকেন। তততন “Felt Needs, Expressed Needs, 

Assessed Needs, Educational Needs, Needs for Income Generating Activities” এর 

কো উকেখ ককরকেন। তততন প্রততবতন্ধতা তনকয় বাাংলাকদকশর োংতবিাকন অনুকিদ ১৫, ১৭, ২০, ২৯ বাাংলাকদশ 

েরকাকরর গৃহীত পদকক্ষপ েমূহ সির্ন প্রততবন্ধী পুনব গােন সকন্দ্র, তশক্ষণ প্রততষ্ঠান, প্রতশক্ষণ কর্ গসূিী, হােপাতাল সেবা 

েমূহ, তবতভন্ন িরকণর সেবা েমূকহর কো উকেখ ককরকেন এবাং সবেরকাতর োংস্থােমূকহর কাি গক্রর্ উকেখ করকেন। 

আন্তজগাততক সেবােমূহ, নীততেমুহ, কাি গক্রর্েমুহ, কর্ গরত সবেরকাতর ের্াজকল্যাণ োংস্থার কো উকেখ ককরকেন। 

পরবতীকত তততন ের্তষ্ট তভতিক পুনব গােন কর্ গসুিী, ইততহাে, প্রকয়াজনীয়তা, এবাং গুরুত্ব েম্পককগ উকেখ করকেন। 

প্রততবন্ধী ব্যতির সক্ষকত্র তিতকৎো, তশক্ষা, িত্নেহ োতব গক তদককর প্রতত আকলাকপাত ককরকেন। তততন উকেখ ককরন 

সি, ১৯০০ তিস্টাকে শুধুর্াত্র তশশু এবাং প্রবীণকদর িকত্নর উপর কাি গক্রর্ শুরু হয়, পরবতীকত সস্বিাকেবীমূলক প্রততষ্ঠান 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতশক্ষণ, তশক্ষা, ও খাদ্য তবতরণমূলক কাি গক্রর্ শুরু ককর। তকন্তু ব্যপকর্াত্রায় তশল্পায়ন ও 

শহরায়ন ফলশ্রুততকত তবকশষ ককর তবতভন্ন িরকণর সরার্ ব্যাতি এবাং অসুস্থতা সদখা তদকত োকক এবাং এর প্রককাপ ও 

র্াত্রা বৃতদ্ধ সপকত োকক। প্রিতলত েীতর্ত ও ব্যতি পি গাকয় সেবার অপি গাপ্ততা ও অের্তন্নত প্রর্াতণত হয়। ফকল ১৯৬৯ 

োকল তবশ্ব খাদ্য োংস্থা ৩০ েদস্য তবতশষ্ট তবতভন্ন সপশার ও োংতেস্ট ব্যতিকদর তনকয় কতর্টি র্ঠন ককরন। তারা 

সেবাদাকনর পতরবকতগ শুধুর্াত্র প্রতশক্ষণ ও তশক্ষণ এর উপর গুরুত্ব আকরাপ করায় এই িরকণর কর্ গসূিী োে গকতা লাভ 

ককর তন। এরই িারাবাতহকতায় প্রততবতন্ধতার সর্তেককল র্কেল অনুিায়ী কাি গক্রর্ পতরিালনা এবাং ব্যপকতা ও 

প্রততষ্ঠানতভতিক কাি গক্রর্ পতরিালনা করার তেন্ধান্ত হয়। ১৯৭০ োকলর তদকক প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা, সেবা, ও 

িকত্নর উপর তবতভন্ন ব্যতির তিন্তা ভাবনা প্রকাতশত হকত োকক। এরই সপ্রতক্ষকত উন্নত তবকশ্ব েীতর্ত পতরেকর 

ের্তস্টতভতিক কাি গক্রর্ শুরু ককর তকন্তু আতে গক ব্যয় অকনক সবশী হওয়ায় পরবতীকত তা েরকাতর ের্াজকেবামূলক 

কাি গক্রকর্র আওতায় আনা হয়। “Rehabilitation of All” নাকর্ িাত্রা শুরু হকলও পরবতীকত র্াঠপি গাকয় 

অতভজ্ঞতা ও েীর্াবদ্ধতার কারকণ ১৯৮৯ োকল উি কর্ গসূিীর নার্ পতরবতগন ককর “Training in the 

Community for People with Disabilities (TCPD)” করা হয়। পরবতীকত ের্তস্টতভতিক কর্ গসূিী  

প্রততবতন্ধতার পুনব গােকনর সক্ষকত্র িালু করা হয় ১৯৭০ োল সেকক। কতগুকলা নীততর্ালা উকিশ্য ও উপাদান োর্কন 

সরকখ এই কর্ গসুিী িালু হয়- 
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- ের্-অতিকার  

- োর্াতজক ন্যায়তবিার 

- েহর্তর্ গতা 

- ের্িয়  

- র্ি গাদা  

প্রততবন্ধী ব্যতির দীঘ গকালীন িাতহদার উপর গুরুত্ব তদকয় র্ি গাদার োকে উন্নয়কনর মূল সরাতিারায় েম্পৃিকরণ। এই 

লকক্ষয প্রততবতন্ধতার পুনব গােনমূলক সেবােমূহ হকব- 

- ের্তিত পুনব গােনমূলক সেবার ব্যবস্থা; 

- পতরকবশর্ত িযাকলঞ্জগুকলা দূরীকরণ/হ্রােকরণ; 

- প্রততবতন্ধতার কারকণ সকান িরকণর ক্ষততর েম্মুখীন না হয় অেবা তাকদর সকান ক্ষততর ক্ষততপুরণ প্রদান; 

- আত্ম-উপলতি এবাং ের্তিত সেবার ব্যবস্থাকরণ; 

- প্রততবন্ধী ব্যতির র্ানবাতিকার রক্ষাকরণ; 

- ের্াকজ প্রততবন্ধী ব্যতির প্রতততনতিত্ব করার সুকিার্ প্রদান  

ের্তস্টতভতিক কর্ গসূতির মূলত ৪টি উপাদান তবদ্যর্ান- 

- প্রততবন্ধী ব্যতি 

- ের্তষ্ট 

- পতরবার 

- পুনব গােনকর্ী  

তৃতীয় অাংকশ অধ্যাপক বতশরা র্ান্নান “The situation with focus on care and rehabilitation 

of disables” উপর একটি র্কবষণার োর োংকক্ষপ উকেখ ককরকেন। উি র্কবষণায় ১১৮ জন পুরুষ এবাং ৮২ 

জন র্তহলা তর্কল ৫টি দল (শারীতরক, র্ানতেক, েবণ, দৃতষ্ট, ও বাক প্রততবন্ধী) সেকক উকিশ্যমূলক নমুনায়কনর 

র্াধ্যকর্ ঢাকা শহকরর তবতভন্ন এলাকা সেকক নমুনা তনব গািন ককরকেন। তততন তার র্কবষণায় উকেখকিাগ্য ফলাফকলর 

সক্ষকত্র উকেখ ককরকেন সি, সবশী েদস্য োংখ্যক পতরবাকর প্রততবতন্ধ ব্যতির হার সবশী। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর বৃতিমূলক 

ও কাতরর্তর তশক্ষার র্াধ্যকর্ তনজস্ব কর্ গোংস্থাকনর উপর গুরুত্ব তদকয়কেন। ১০০ জন প্রততবন্ধীর র্কধ্য ৫% প্রততবন্ধী 
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সকান তিতকৎো সননতন; ৫৫% অপি গাপ্ত সেবা গ্রহণ ককরকেন। তততন তিতকৎো ব্যবস্থার উন্নয়কনর কো উকেখ করকেন। 

তার র্কবষণায় তততন উকেখ ককরকেন ১৬% প্রততবন্ধী এখনও পি গন্ত কতবরাতজ তিতকৎো গ্রহণ ককরকেন; খুব 

কর্োংখ্যক প্রততবন্ধী তবকনাদনমূলক কাি গক্রকর্ অাংশগ্রহণ ককরকেন; ৩৫% পতরবাকরর েদস্যরা প্রততবন্ধীকদর প্রতত 

সনততবািক িারণা সপাষণ ককরন; ৩৮% পতরবাকরর েদস্যরা েহকিাতর্তা ককর োককন; ৫৪% তকছু তকছু সক্ষকত্র 

েহকিাতর্তা ককরন; ৯% এককবাকরই েহকিাতর্তা ককরন না। এেব প্রততবন্ধী োর্াতজকভাকব আলাদা হকয় বেবাে 

করকে; ৬৫% প্রততবতন্ধর সকান বন্ধু/প্রততকবশীর োকে েম্পকগ নাই। োর্াতজক পতরতস্থতত তবকবিনায় বাাংলাকদকশ 

প্রততবন্ধীকদর অবস্থা সতর্ন ভাকলা নয়। প্রততবন্ধী োংক্রান্ত নীততর্ালা ের্তস্টতভতিক পুনব গােনককন্দ্র, তশক্ষা প্রততষ্ঠান, 

ও প্রতশক্ষণ তিতকৎো সেবা আকরা উন্নত করকত হকব বকল তততন সুপাতরশ ককরকেন। অধ্যাপক বতশরা র্ান্নান তার 

র্কবষণায় প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িাতহদা, বতগর্ান িযাকলঞ্জেমুহ প্রাপ্ত সুকিার্ সুতবিার উপর আকলাকপাত করকেন। 

সকবলর্াত্র ৫ িরকণর প্রততবতন্ধতা এবাং ঢাকা শহরকক সকন্দ্র ককর র্কবষণাটি পতরিাতলত হকয়কে। প্রততবন্ধী ব্যতির্ণ 

ব্যতির্ত পি গাকয়, পাতরবাতরক পি গাকয়, রাষ্ট্রীয় পি গাকয় ের্স্যা এবাং সুকিার্ সুতবিা েমুহ তবকেতষত হয়তন। র্কবষণার 

উকিশ্য তেল- 

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর পাতরবাতরক জীবন েম্পককগ জানা; 

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক জীবকনর তবতভন্ন তদক উদঘাটন; 

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক ও পাতরবাতরক জীবকনর ের্স্যা জানা; এবাং 

- তবতভন্ন েরকাতর ও সবেরকাতর প্রততষ্ঠাকনর কাি গক্রকর্ এবাং নীতত পতরকল্পনা প্রণয়কন ভতবষ্যৎ সুপাতরশ করা।  

ভট্রািাি গ (২০১১) “বাাংলাকদকশর (তেকলট তবভার্) দৃতষ্ট প্রততবন্ধী র্ানুকষর আে গ-োর্াতজক, রাজননততক ও র্নস্তাতিক 

িযাকলঞ্জেমূকহর ের্াজতাতিক তবকেষণ” তশকরানাকর্ এর্ তফল র্কবষণা ঢাকা তবশ্বতবদ্যালকয়র ের্াজতবজ্ঞান তবভাকর্র 

অিীকন পতরিালনা ককরকেন। তততন তার র্কবষণায় দৃতষ্ট প্রততবন্ধীব্যতিকদর তনকয় এবাং তেকলট তবভাকর্র র্কধ্য  িারা 

দৃতষ্ট প্রততবন্ধী তেল তাকদর উপর র্কবষণা পতরিালনা ককরকেন। র্কবষণার মূল উকিশ্য তেল- 

- বাাংলাকদকশর দৃতষ্ট প্রততবন্ধী র্ানুষ কত শতাাংশ রকয়কে; 

- দৃতষ্ট প্রততবতন্ধর কারণ; 

- দৃতষ্ট প্রততবন্ধী র্ানুকষর োর্াতজক জীবন িাপন, দক্ষতা, অপারার্তার স্বরূপ উকন্মািন; 

- দৃতষ্ট প্রততবন্ধী র্ানুকষর আতে গক অবস্থাকনর িারণা; 
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- উিরদাতাকদর রাজননততক েকিতনতা এবাং দৃতষ্ট প্রততবন্ধী র্ানুকষর র্কনাজর্কতর তিন্তা ভাবনা, আশা-

তনরাশা, সক্ষাভ বঞ্ছনাকবাকির িারণা উদঘাটন। 

র্কবষণার পতরতি তহকেকব তেকলট তবভার্কক তনব গািন করার তপেকন র্কবষক উকেখ ককরকেন সি তেকলট তবভাকর্র 

প্রততবন্ধী র্ানুকষরা েব তদক সেকক তপতেকয় পড়া একটি সর্াষ্ঠী এবাং উি তবভাকর্র র্ানুকষর উপাজগনমূখী ও সৃজনশীল 

কর্ গকাকে অাংশগ্রহকণর তিত্র খুব সবশী সিাকখ পকড় না। র্কবষণার এলাকা তহকেকব তেকলট তবভাকর্র ৪টি সজলাকক 

অন্তর্ভ গি করা হকয়কে। র্কবষণায় তথ্য োংগ্রকহর পদ্ধতত তহকেকব োক্ষাৎকার পদ্ধতত, সফাকাে দল আকলািনা, সজোর 

সপ্রতক্ষত তুকল িরার জকন্য নারী ও পুরুষ আলাদাভাকব সফাকাে দল আকলািনা পতরিালনা করা হকয়কে। এোড়া মুখ্য 

উিরদাতার োক্ষাৎকার দাতা তহকেকব দৃতষ্ট প্রততবন্ধী ৩ জন তশক্ষক ও ের্াজকেবা অতিদপ্তকরর ২ জন উপ-

পতরিালককক Key Informants Interviews (KIIs) তহকেকব সনয়া হকয়কে। পি গকবক্ষণ ও সকে স্টাতে পদ্ধতত 

তথ্য োংগ্রকহর সক্ষকত্র ব্যবহার ককরকেন বকল র্কবষক উকেখ ককরকেন। ৪টি সজলা হতবর্ঞ্জ, সুনার্র্ঞ্জ, সর্ৌলভীবাজার, 

এবাং তেকলট সজলাকক তনব গািন করা হকয়কে র্কবষণার এলাকা তহকেকব। র্কবষক র্কবষণায় তাতিক কাঠাকর্ায় দৃতষ্ট 

প্রততবন্ধীকদর সক্ষকত্র Sustainable Livelihood Approach এর কো উকেখ ককরকেন। সিখাকন প্রিান ও মূল 

তবষয় রকয়কে র্ানুষ এখাকন র্ানুকষর োর্ে গ শতিকক পু ুঁতজ বা েম্পদ তহকেকব সদখাকনা হকয়কে এবাং র্ানবকক মূলিন 

তহকেকব তততর করার জকন্য তকছু তবতনকয়ার্ পূকব গই ব্যবস্থা করা প্রকয়াজন। এই তবতনকয়াকর্র আওতায় রকয়কে জ্ঞান, 

দক্ষতা, োর্থ্যগ ও স্বাস্থয ব্যবস্থার তনশ্চয়তা তবিান। একক্ষকত্র দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর সুষর্ জীবন িাপন অজগকনর স্বাকে গ 

তো সুস্থ জীবনর্ান তনতশ্চত করার সক্ষকত্র এই একপ্রািটি ব্যবহার করা সিকত পাকর। র্কবষণার ফলাফল তবকেষকণ 

র্কবষক সদকখকেন সি ৯৬% দৃতষ্ট প্রততবন্ধী পি গাপ্ত কর্ গোংস্থাকনর অভাবকবাি ককরন; ৯৭% দৃতষ্ট প্রততবন্ধী তশক্ষা সেবা 

পাকি না; ৮৯% উিরদাতার রাজননততক সকান জ্ঞান সনই। র্কবষণায় আকরা লক্ষযনীয় সি, র্াত্র ১% দৃতষ্ট প্রততবন্ধী 

র্ানুষ তাকদর তনয়তর্ত কাজককর্ গ অকন্যর উপর তনভ গরশীল; ৪৭% দৃতষ্ট প্রততবন্ধী তনকজকদর ইতন্দ্রয় বলকয়র র্াধ্যকর্ 

তাকদর প্রততবতন্ধতাকক উকপক্ষা ককরন; তনকজরাই েবকক্ষকত্র েক্ষর্ িতদ তাকদর িোিে োর্াতজকীকরণ উপকরণ 

সদয়া হয়। র্কবষক উকেখ ককরন সি, দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর স্বাকে গ প্রণীত তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ ব্যস্থাপনার সুকিার্ সুতবিা ও 

এ সদকশ িকেষ্ট নয়। সদখা িায় সি, দৃতষ্ট প্রততবন্ধী বান্ধব সিেব প্রতশক্ষণমূলক ব্যবস্থাপনা তকাংবা দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর 

জন্য পতরিাতলত তশক্ষা ব্যবস্থাপনার সুকিার্ সুতবিার ব্যবস্থা করা হকয়কে তা প্রকয়াজকনর তুলনায় পি গাপ্ত না। একদকশ 

মূলত সকন্দ্রমূখী অে গাৎ ঢাকা তকাংবা ঢাকার আকশ পাশকক সকন্দ্র ককরই একদকশর দৃতষ্ট প্রততবন্ধী সেবামূলক ব্যবস্থাপনা 

সবশীর ভার্ সক্ষকত্র আবততগত হকয়কে। ফকল সদকশর অন্যান্য তবভার্ সজলা তকাংবা প্রতযন্ত অঞ্চকলর দৃতষ্ট প্রততবতন্ধরা 

প্রায় সক্ষকত্র বলা িায় সি, অেহায়কত্বর তশকার িা তাকদর জীবন িাপন ব্যবস্থাপনাকক দাতরদ্রয সেকক দতরদ্রতর্ স্তকর 
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সপৌকে সদয়ার সক্ষকত্র একটি তবরাট ভূতর্কা রাখকব। তততন উিরদাতাকদর োর্াতজক িযাকলঞ্জ তহকেকব োর্াতজক 

গ্রহণকিাগ্যতার অভাব (২৯%); োর্াতজক তনরাপিার সুতবিা অপ্রতুলতা ও প্রাতপ্তকত বািা (৭৮%); তশক্ষা সুতবিা 

প্রাতপ্তকত বািা (৯৭%); সখলাধুলা ও তবকনাদনমূলক কাি গক্রকর্ অাংশগ্রহন েীতর্ত সুকিার্ (৮৬%) এবাং তববাহ বন্ধকন 

আবকদ্ধ বািা (৬৬%) বকল র্তার্ত তদকয়কেন। অে গননততক িযাকলঞ্জগুকলার র্কধ্য কর্ গোংস্থাকনর অভাব (৯৬%); 

মূলিকনর অভাব (৯৭%); বৃতিমুলক প্রতশক্ষকণর অভাব (৯৩%); আকয়র সক্ষকত্র েহকিার্ী র্কনাভাকবর অভাব 

(৫৬%); রাজননততক িযাকলকঞ্জর প্রকৃততর আওতায় রাজননততক কর্ গকাকে অাংশগ্রহকণর সুকিার্ না োকা (৯২%); 

রাজননততক র্কনানয়ন প্রাতপ্তকত প্রততবতন্ধতাজতনত বািা (৯০%); রাজননততক তবষকয় তবতভন্ন তেন্ধান্ত গ্রহকনর সক্ষকত্র 

সুকিাকর্র অভাব (৯৫%); এবাং সনতৃত্ব প্রদাকনর সক্ষকত্র দৃতষ্ট প্রততবতন্ধতাই বািা (৮২%) উিরদাতা উকেখ ককরকেন। 

র্নস্তাতিক িযাকলকঞ্জর র্কধ্য দুঃখকবাি (৮২%) দৃতষ্ট প্রততবতন্ধতা আত্ম র্ি গাদা পাতরবাতরক ও োর্াতজক জীবকনর 

তবগ্নতা (৩৫%); অকন্যর কাকজর উপর তনভ গরশীলতা (৯০%); এবাং তনকজর প্রততবতন্ধতাই ের্স্ত কাকজর সক্ষকত্র বািা 

(৯২%) বকল উিরদাতা র্তার্ত তদকয়কেন।  

োক্ষাৎকার, সফাকাে দল আকলািনা এবাং মূল তথ্যদাতার োক্ষাৎকার এর র্ধ্যকর্ প্রাপ্ত ফলাফকলর র্াধ্যকর্ র্কবষক 

দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর জকন্য Livelihood Approach এর আওতায় ২৩টি সুপাতরশ উকেখ ককরকেন। তবকশষভাকব 

দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ কাি গক্রর্, কর্ গোংস্থান, তবকনাদন ব্যবস্থা, সনতৃত্ব প্রদান েক্ষর্তা আইন, স্থানীয় 

ও পতরবাকরর ইততবািক দৃতষ্টভতি এবাং েকব গাপতর েরকাকরর প্রতত আইন, নীতত ও বহুর্াতত্রকতা কাি গক্রর্ গ্রহকনর 

সুপাতরশ ককরকেন। উি র্কবষণায় সিেব েীর্াবদ্ধতা লক্ষয করা িায় তা হকলা- 

- তেকলট তবভাকর্ প্রততবন্ধী ব্যতির োংখ্যা সবশী একদর জকন্য সকান কাি গক্রর্ সনয়া হয়তন অেবা এরা অন্য 

তবভার্ সেকক সবশী তনগৃহীত এ োংক্রান্ত সকান তথ্য উপাি তবকেতষত হয় তন র্কবষককর অনুর্ান তনভ গর 

র্তার্ত প্রকাতশত হকয়কে।  

- র্কবষণাটি সকান একপ্রাি বা পদ্ধততকত পতরিাতলত হকয়কে তার উকেখ নাই। 

- র্কবষণার ফলাফকল Livelihood Approach অে গাৎ তাতিক কাঠাকর্ার আকলাকক সি সির্ওয়াকগটি 

ব্যবহার ককরকেন তার প্রাকয়াতর্ক তদক সেকক তবকেতষত হয় নাই। র্কবষণায় প্রততবন্ধী ব্যতির্ণ পতরবাকর 

আত্মীয় স্বজন ও প্রততকবশী এবাং ের্াকজ তক িরকণর সহয় প্রততপন্ন হকি, সনততবািক িারণা বা তবষকম্যর 

তশকার হকি সে োংক্রান্ত তকথ্যর অপি গাপ্ততা রকয়কে। 
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- র্কবষণার উকিশ্যনুিায়ী োর্াতজক জীবন িাপন, দক্ষতা অপারার্তা, আতে গক অবস্থান তনজস্ব তিন্তাভাবনা 

ইতযাতদ তবষয় উকেখ োককলও ফলাফকল তবকেতষত হয় তন। 

- র্কবষণার গুনর্ত তথ্য উপস্থাপকনর জকন্য অে গাৎ সফাকাে দল আকলািনা ও মূল তথ্যদাতার োক্ষাৎকার 

পৃেকভাকব উপস্থাপন হয় তন।   

Arefin, Hossain and Karim (2010) ‘Children with Disabilities in Bangladesh: 

Rights and Realities’ উি র্কবষণার মূল উকিশ্য হকলা বাাংলাকদকশ প্রততবন্ধী তশশুর অবস্থা েম্পককগ জানার 

সিষ্টা করা। তবকশষ ককর সর্কয় তশশুর অবস্থা েম্পককগ সবশী সজার তদকয়কেন। তশশু নীতত এবাং বাাংলাকদকশর োংতবিাকন 

প্রততবন্ধীকদর জন্য তক তক সুতবিা উকেখ আকে তা েম্পককগ িারণা লাভ করার জকন্য। প্রততবন্ধী তশশুকদর উন্নয়কনর 

জন্য তকছু সুপাতরশর্ালা প্রদান করা হকয়কে। উি র্কবষণা মূলত োতহতয ের্ীক্ষা এবাং র্াধ্যতর্ক উৎে সেকক তথ্য 

োংগ্রহ করা হকয়কে। জাততোংঘ সেকক শুরু ককর জাতীয় ও আন্তজগাততক তবতভন্ন প্রততষ্ঠাকনর প্রততকবদন এবাং োর্তয়কী 

সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। পাশাপাতশ ঢাকা শহকরর ৩০ টি প্রততবন্ধী তশশু বা তাকদর অতভভাবককর কাে সেকক 

গুনর্ত োক্ষাৎকাকরর র্াধ্যকর্ তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। উি োক্ষাৎকাকর মূলত প্রততবন্ধী তশশুকদর তদনতন্দন জীবন 

িাপন প্রণালী, কাি গাবলী, এবাং ের্স্যা েম্পককগ আকলািনা করা হকয়কে। উকিশ্যমূলক নমুনায়কনর র্াধ্যকর্ উি 

প্রততবন্ধী তশশুকদর তনব গািন করা হকয়কে। োিারণ জনর্কণর র্তার্ত ও দৃতষ্টভতি জানার জনার জকন্য 

উকিশ্যমূলকভাকব ১০ জন (৫ জন পুরুষ ও ৫ জন র্তহলা) মূল তথ্যপ্রদানকারীর োক্ষাৎকার সনওয়া হকয়কে। উি 

র্কবষণায় সদখা িায় সি, প্রততবন্ধী তশশুকদর জকন্য পতরবার হকলা েবকিকয় তনরাপদ এবাং স্বাস্থযকর পতরকবশ সিখাকন 

অন্যান্য পতরবার এবাং আত্মীয়স্বজন এর কাকে ঝাকর্লার র্কন হয়। বাাংলাকদকশর অতিকাাংশ র্ানুষ র্কন ককর 

প্রততবন্ধীরা ের্াকজ অকন্যর উপর তনভ গরশীল জনকর্াষ্ঠী। প্রততবন্ধী তশশুকদর তদনতন্দন জীবন িাপন করার জকন্য অকন্যর 

োহাকয্যর প্রকয়াজন হয়, ফকল পতরবাকরর অন্যান্য েদস্য সেকক শুরু ককর ের্াকজর অন্যান্য েদস্যবৃন্দ তাকদরকক 

সবাঝা র্কন ককর। ের্াকজর অতিকাাংশ র্ানুকষর র্কন একটা প্রোর্ত িারণা তবদ্যর্ান সি, প্রততবন্ধী তশশুরা স্বািীনভাকব 

জীবন িাপন করকত পাকর না। অকনক পতরবাকর প্রততবন্ধী তশশুকদর সকান পাতরবাতরক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ করকত সদয় 

না অন্যান্য োিারণ তশশুকদর র্ত। উি র্কবষণায় সদখা িায় সি, সর্কয় প্রততবন্ধী তশশু আকরা সবশী অবকহতলত এবাং 

বতঞ্চত হয় অতিকার, সুকিার্ সুতবিা, এবাং েম্পদ সেকক তবকশষ ককর পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যকদর িারা। বাাংলাকদকশ 

প্রততবন্ধী তশশুকদর জকন্য তশক্ষার সুকিার্ অকনক েীতর্ত। খুব কর্ োংখ্যক তবকশষ স্কুল রকয়কে প্রততবন্ধী তশশুকদর 

জন্য। োিারণ তশক্ষার সক্ষকত্র তশক্ষককদর প্রতশক্ষকণর অভাব, উপকরকণর ের্স্যা ইতযাতদ কারকণ প্রততবন্ধী তশশুকদর 

তশক্ষা প্রদাকন অকনক জটিলতার সৃতষ্ট হয়। র্কবষণায় সদখা িায় র্াত্র ১১% প্রততবন্ধী তশশু প্রােতর্ক তশক্ষা গ্রহন ককর 
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োকক। অন্য আকরক র্কবষণায় সদখা িায়, র্াত্র ৮% প্রততবন্ধী তশশু তবতভন্ন তশক্ষা প্রততষ্ঠাকনর োকে োংযুি আকেন 

তার র্কধ্য ৪৮% আনুষ্ঠাতনক তশক্ষার সক্ষকত্র; ২৩% ের্তিত স্কুকল; ১৫% তবকশষাতয়ত স্কুকল; র্াত্র ৫% ের্তিত 

তবকশষাতয়ত স্কুকল। অন্য এক র্কবষণায় উকেখ আকে ৯২% প্রাপ্ত বয়স্ক প্রততবন্ধী র্তহলা এবাং তরুণী েতহাংেতার 

তশকার হকয় োকক তার র্কধ্য ৮২% শারীতরকভাকব; র্ানতেকভাকব ৭৮%; এবাং সিৌন তনি গাতন ৬৯% (রহর্ান; 

২০০৫)। র্কবষণায় আকরা সদখা িায় ৯০% র্ানতেক প্রততবন্ধী র্তহলা জীবকন একবার হকলও সিৌন তনি গাতকনর তশকার 

হয়। অকনক নারী বা সর্কয় প্রততবন্ধী হয় শুধুর্াত্র র্াতৃকত্বর অবকহলা, অপতরণত র্ভগপাত, জকন্মর পর অপুতস্টহীনতা, 

আহত হওয়া, পাতরবাতরক েতহাংেতা এবাং তিতকৎোর অভাবকক দায়ী ককরকেন (খাতুন; ২০০৬)। পতত্রকার 

প্রততকবদকন সদখা িায় বাাংলাকদকশর ৩.২৩% তশশু প্রততবতন্ধর তশকার হয় ভূল তিতকৎোর কারকণ। প্রততবের কর্পকক্ষ 

১৪ লাখ তশশু অতত দাতরদ্রয এবাং টিকার অভাকব প্রততবন্ধীতার তশকার হকয় োকক। র্কবষণায় সদখা িায় ৪৩% প্রততবন্ধী 

তশশুর িাকদর বয়ে ৫ বেকরর কর্ তাকদর ওজন অকনক কর্ এবাং ৪৮% প্রততবন্ধী তশশুর ওজন কর্। খাদ্য স্বল্পতা, 

দাতরদ্রয এবাং পুতষ্টর অভাকবর কারকণ প্রততবন্ধী তশশুর শারীতরক ওজন অকনক কর্। (রহর্ান; ২০০৮) তার র্কবষণায় 

উকেখ ককরন ৫৪.১৯% প্রততবন্ধী তশশু পাতরবাতরক সকান অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ করকত পাকর না এবাং বাতক ৪৫.৮১% 

প্রততবন্ধী তশশু শুধুর্াত্র বাতড়র সকান তবকয়র অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ করকত পাকর। উি র্কবষণায় সদখা িায় ৭৫.৮৬% 

প্রততবন্ধী তশশু োর্াতজক কাি গক্রর্ সির্ন সখলাধুলা, োাংস্কৃততক অনুষ্ঠান ইতযাতদ কাি গক্রকর্ অাংশগ্রহকণর অতিকার 

সেকক বতঞ্চত হয়। উি র্কবষণার সুপাতরশর্ালায় উকেখ আকে বতগর্ান ের্কয় প্রততবন্ধী তশশুর োকে োর্াতজক এবাং 

োাংস্কৃততক সর্লবন্ধন বা সবাঝা পড়া অকনক সবশী গুরুত্বপুণ গ। শুধুর্াত্র আইনর্ত তভতি এবাং োাংতবিাতনক অতিকার 

প্রততবন্ধী তশশুর অতিকার তনশ্চয়তার জন্য পি গাপ্ত নয়। সুতরাাং প্রততবন্ধী তশশুর প্রতত আর্াকদর দৃতষ্টভতির পতরবতগন 

এবাং সপশার্ত ের্িকয়র র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী তশশুর অতিকার তনতশ্চত করকত হকব। উি র্কবষণায় অকনক েীর্াবদ্ধতা 

রকয়কে সির্ন- র্কবষণাটি র্াধ্যতর্ক উৎকের উপর তভতি ককর পতরিালনা করা হকয়কে ফকল র্কবষণার প্রাণ প্রােতর্ক 

তথ্য োংগ্রহ করা হয় নাই। তথ্য োংগ্রকহর জন্য সকান িরকণর সকৌশল বা টুলে ব্যবহার করা হয়তন ফকল প্রততবন্ধী 

তশশুকদর প্রকৃত তিত্র ফুকট উকঠ তন।         
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তৃতীয় অধ্যায়ঃ র্কবষণার তাতিক তভতি 

 

র্কবষণার তাতিক তভতি আকলািনা করকত তর্কয় প্রততবতন্ধতা র্কেল এবাং োকস্টইকনবল লাইভতলহুে একপ্রাি তনকয় 

আকলাকপাতা করা হকয়কে। প্রততবন্ধী র্কেল হকলা প্রততবন্ধী ব্যতির তবতভন্ন সপ্রক্ষাপট ও তদককর তবকবিনা এবাং তাকদর 

প্রতত তবতভন্ন অাংকশর দৃতষ্টভতি, গ্রহণকিাগ্যতা, শতি, োর্কথ্যগর ইতযাতদ তবষয় তবকবিনা ককর তার উপর একটি 

কাঠাকর্া প্রদান করা।   

3.1 প্রততবতন্ধতা র্কেলঃ  

প্রততবতন্ধতাকক ব্যাখ্যা করার জন্য প্রততবতন্ধতা র্কেল এক িরকণর হাততয়ার বা সকৌশল। ের্াজ পতরবতগকনর োকে 

োকে প্রততবতন্ধতা তনকয় র্ানুকষর িারণা ও দৃতষ্টভতির পতরবতগন হকয়কে। ের্াকজ প্রততবন্ধীকদর তনকয় ইততবািক ও 

সনততবািক দৃতষ্টভতির ফকল প্রততবতন্ধতা েম্পককগ নানান র্কেল র্কড় উকঠকে। প্রততবতন্ধতা র্কেল েম্পককগ 

Smart (2009) তকছু উকিকশ্যর কো উকেখ ককরকেন- 

- প্রততবতন্ধতা র্কেল প্রততবতন্ধতার োংজ্ঞা প্রদান ককর; 

- প্রততবতন্ধতা র্কেল প্রততবতন্ধতার কারণ ও দায়ী তবষয়গুকলা ব্যাখ্যা প্রদান ককর; 

- প্রততবতন্ধতা র্কেল অনুভূত প্রকয়াজকনর উপর তভতি ককর র্কড় উকঠ; 

- প্রততবতন্ধতা র্কেল নীতত প্রণয়ন ও বাস্তবায়কন তদক তনকদ গশনা প্রদান ককর; 

- প্রততবতন্ধতা র্কেল প্রততবন্ধীকদর আত্ম-পতরিয় তনি গারণ ককর সদয়; এবাং  

- প্রততবতন্ধতা র্কেল কুোংস্কার ও তবষকম্য দূরীকরকণর কারণ হকত পাকর।  

প্রততবতন্ধতা তনকয় অকনকগুকলা র্কেল তবকাশ লাভ ককরকে সির্ন- বদান্যতা র্কেল, ির্ীয়/তনততকতা র্কেল, 

তিতকৎো র্কেল, োর্াতজক র্কেল, অতিকার তভতিক র্কেল, োর্াতজক ও রাজননততক র্কেল, অে গননততক র্কেল, 

তবকশষজ্ঞ বা সপশার্ত র্কেল, সেবাগ্রহীতার ক্ষর্তায়ন র্কেল, পুনব গােন র্কেল, বাজারতভতিক র্কেল ইতযাতদ। এই 

েব র্কেল সেকক বতগর্ান র্কবষণার উকিশ্যর োকে োর্ঞ্জস্য সরকখ প্রততবতন্ধতার োর্াতজক র্কেল, অতিকার তভতিক 

র্কেল, োর্াতজক-রাজননততক র্কেল, এবাং পুনব গােন র্কেল তনব গািন করা হকয়কে।  

3.১.১ োর্াতজক র্কেল- তিতকৎো র্কেকলর তবপরীত র্কেল হকলা োর্াতজক র্কেল। এই র্কেকল প্রততবন্ধী 

ব্যতির শারীতরক বা র্ানতেক ত্রুটি বা েীর্াবদ্ধতার সিকয় োর্াতজক ও পতরকবশর্ত প্রততবতন্ধতাকক সবশী গুরুত্ব তদকয় 
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োকক। প্রততবন্ধী ব্যতিরা সি েকল ের্স্যাগুকলা সবশী অনুভব ককর তার র্কধ্য ের্াকজর ত্রুটিযুি কারণগুকলা সবশী 

দায়ী োকক। অে গাৎ প্রততবতন্ধতা হকলা ের্াজ সৃষ্ট, অতজগত নয়। প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজর শারীতরক বা র্ানতেক 

অক্ষর্তার জকন্য ের্াকজর কাে সেকক তবতভন্ন িরকণর সনততবািক দৃতষ্টভতি, অবকাঠাকর্ার্ত ত্রুটি এবাং প্রাততষ্ঠাতনক 

েীর্াবদ্ধতাকক দায়ী ককরন। একজন প্রততবতন্ধ ব্যতি স্বাভাতবক র্ানুকষর র্ত তবতভন্ন সক্ষকত্র ের্ অাংশগ্রহকণর সুকিার্ 

পাই না, িা ের্াকজর র্ানুষ বািার সৃতষ্ট ককর। োর্াতজক র্কেল র্কন ককর প্রততবতন্ধতা িতটা না ব্যতির তনকজর 

ের্স্যা তার সিকয় বড় ের্স্যা ের্াজ কতৃগক আকরাতপত। ের্াকজর তবতভন্ন কাি গক্রকর্ অাংশগ্রহকন তবষম্য, অতিকার 

অস্বীকার, এবাং অে গননততক তনভ গরশীলতা তততরর র্াধ্যকর্ তাকদর অক্ষর্ ককর সতালা হয়। কাকজই প্রততবন্ধীকদর 

মূলকরাতিারায় তনকয় আেকত হকল োর্াতজক বািা দূর ককর প্রততবতন্ধবান্ধব ের্াজ ব্যবস্থা র্কড় তুলকত হকব। 

প্রততবন্ধীকদর অতিকাকরর প্রতত ইততবািক দৃতষ্ট তনবদ্ধ ককর তাকদর জন্য োর্াতজক পতরবতগকনর ওপর গুরুত্বকরাপ 

করকত হকব। (Oliver, 1981; 28) োর্াতজক তদকগুকলার প্রতত তবকশষভাকব সজার প্রদান করার র্াধ্যকর্ তকভাকব 

সভৌত ও োর্াতজক পতরকবশ তনতদ গস্ট তকছু সলাককর জন্য েীর্াবদ্ধতা আকরাপ ককর তা তিতিত করকত হকব। 

প্রততবন্ধীকদর এই েীর্াবদ্ধতা দূর করার জন্য প্রকয়াজন োর্াতজক কাি গক্রর্, ের্াকজর েতম্মতলত প্রকিষ্টা, এবাং 

োর্াতজক অাংশগ্রহণ। প্রততবন্ধীকদর জন্য ব্যবহার উপকিার্ী সভৌত পতরকবশ, প্রকবশর্ম্যতা, আইন ও নীততর্ালা প্রকয়ার্ 

এবাং তবতিত্র গ্রহণকিাগ্যতার উপর তনভ গর ককর প্রততবতন্ধতা েম্পককগ ইততবািক দৃতষ্টভতির বাস্তবায়ন করা। উি 

র্কেলটি প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য দৃতস্টভতির্ত, পতরকবশর্ত, প্রাততষ্ঠাতনক প্রততবন্ধকতা অপোরণ 

করা এবাং অন্যান্য োিারণ জনর্কণর র্ত অতিকার সভাকর্র সুকিার্ তদকব তাহকল এই ের্াকজ সকান প্রততবতন্ধতা 

োককব না। র্কবষণার ফলাফল সেকক সদখা িায়, প্রততবন্ধীকদর প্রতত বতগর্াকন োর্াতজক দৃতষ্টভতির পতরবতগন হকয়কে। 

ের্াকজর র্ানুষ এখন প্রততবন্ধীকদর ইততবািক দৃতস্টভতিকত সদকখ তার কারণ তহকেকব উকেখ করা িায়- প্রততবন্ধীকদর 

জন্য েরকাতর পক্ষ সেকক প্রততবন্ধী ভাতা প্রদান, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি প্রদান, প্রতশক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রদান ইতযাতদ 

কর্ গসূিীর ফকল প্রততবন্ধীরা অকনক সবশী উপকৃত হকি ফকল প্রততবন্ধীকদর প্রতত ের্াকজর একটি সনততবািক দৃতষ্টভতির 

ব্যাপক পতরবতগন পতরলতক্ষত হকি। তাই প্রততবন্ধীকদর জন্য এই োর্াতজক র্কেল যুতিযুি।  
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তিত্র নাং 3.১.১- প্রততবতন্ধতার োর্াতজক র্কেল।  

উৎেঃhttps://www.inclusionlondon.org.uk/disability-in-london/social-model/the-

social-model-of-disability-and-the-cultural-model-of-deafness/ 

3.১.২ অতিকার তভতিক র্কেল- বদান্যতা র্কেকলর তবপরীত হকলা এই অতিকার তভতিক র্কেল এবাং োর্াতজক 

র্কেকলর োকে অকনক সবশী েম্পতকগত। এই র্কেকল র্কন করা হয় জাতত, ির্ গ, বণ গ তনতব গকশকষ েকল র্ানুষ ের্ান 

এবাং েককলই ের্ান অতিকার সভার্ করকব। সকান অজুহাকতই সকান ব্যতিকক তার অতিকার সেকক বতঞ্চত করা িাকব 

না। ের্তা, তবষম্যহীনতা, ের্অাংশগ্রহণ, প্রকবশর্ম্যতা, একীভূতকরণ ইতযাতদ এই র্কেকলর গুরুত্বপুণ গ তদক। এই 

র্কেলকক র্ানবাতিকার র্কেল নাকর্ও অতভতহত করা হয়। সর্ৌতলক র্ানবাতিকার নীততর্ালার ওপর তভতি ককর 

র্কেলটি র্কড় উকঠকে িা র্ানবাতিকারকক গুরুত্ব তদকয় োকক এবাং র্ানবাতিকার বাস্তকব পতরণত করকত হয় তবকশষ 

ককর দুব গল ও প্রাতন্তক জনকর্াষ্ঠীর জকন্য িাকদর অতিকারগুকলা প্রায়ই লতিত হয়। এই র্কেকল আকরা র্কন করা হয়, 

সকান ব্যতিই করুনা বা দয়ার পাত্র নয় বরাং পূণ গ অতিকার সভার্ করার স্বািীনতা েবারই রকয়কে। প্রততবন্ধীকদর র্ি গাদা 

ও ের্ অতিকাকরর প্রতত পূণ গ েদ্ধা তনতশ্চত করার জন্য োর্াতজকভাকব সৃস্ট বািা দূরীকরকণ রাকের দাতয়ত্ব রকয়কে। 

A human rights approach adds value because it provides a normative framework of 

obligations that has legal power to render government accountable (Robinson, 



 

 
54 

 

2002). প্রততবন্ধীরা ের্াকজর একটি গুরুত্বপূণ গ অাংশ হওয়া েকিও তারা ের্াকজর মুলকরাতিারা সেকক তবতিন্ন এবাং 

র্ানবাতিকার সেকক বতঞ্চত। তাকদর র্ানুষ তহকেকব সিেব অতিকার সভাকর্র কো রকয়কে সেই অতিকার প্রততষ্ঠার 

প্রতত গুরুত্ব প্রদান করা হকয়কে। কারণ এই অতিকার তাকদর প্রতত সকান দয়া বা করুণা নয়। সি কারকণ এই র্কেকল 

তাকদর অতিকার েমুন্নত রাখকত েক্ষর্ ককর সতাকল এবাং তবতভন্ন সুকিার্ সুতবিা গ্রহকণর জন্য েতক্রয় ককর তুকল। 

অতিকার তভতিক র্কেকল প্রততবন্ধী এবাং োিারণ র্ানুষকদর তভন্ন সিাকখ সদখা হয় না, সকান পাে গকয করা হয় না। 

অতিকার তভতিক র্কেল শুধুর্াত্র স্বাস্থযকক গুরুত্ব সদয় না, বরাং োর্াতজক অন্যান্য তবষয়াতদ সির্ন- প্রকবশর্ম্যতা, 

সিার্াকিার্, তশক্ষা, প্রতশক্ষণ, তবকনাদনেহ েব িরকণর তবষয়টি জতড়ত। পাশাপাতশ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক 

তনরাপিা, আবােন ও েড়ককর তনরাপিা, অে গননততক সুরক্ষার তবষয়ককও গুরুকত্বর োকে তবকবিনা ককরকেন। অতিকার 

তভতিক র্কেকলর দুইটি উপাদাকনর কো উকেখ ককরকেন- প্রের্ত, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর েকল িরকণর তবষম্য সেকক 

রক্ষা ককর তাকদর অতিকার তনতশ্চত করকত হকব; তিতীয়ত, কাি গকর কর্ গসূিী ও নীততর্ালার র্াধ্যকর্ দীঘ গতদন িকর 

িকল আো প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রততকূল পতরকবকশর অবোন ঘটাকনা (প্রততবতন্ধতা ও র্ানবাতিকার, ২০০৯; ৭৫)। 

প্রততবতন্ধতার এই র্কেকলর োকে বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর অনুকিদ নাং ১৫, ১৭, ২০ এবাং ২৯ অনুকিকদ অন্যান্য 

নার্তরককদর োকে প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ের্সুকিার্ ও অতিকার প্রদান করা হকি়েকে। োংতবিান হল েকল নার্তরক এর 

অতিকাকরর রক্ষাকবজ। উপকরর িারটি অনুকিদ িারা প্রততবন্ধীকদর োাংতবিাতনক অতিকার সদওয়া হকয়কে। 

োংতবিাকনর ১৫(ঘ) অনুকিদ দায়-দাতয়কত্বর অাংশ তহকেকব ২০০৫-০৬ অে গ বের হকত অেিল প্রততবন্ধী ভাতা কর্ গসূতি 

প্রবতগন করা হয়। শুরুকত ১,০৪,১৬৬ জন প্রততবন্ধী ব্যতিকক জনপ্রতত র্াতেক ২০০ টাকা হাকর ভাতা প্রদাকনর আওতায় 

আনা হয়।  

3.১.৩ োর্াতজক-রাজননততক র্কেল- এই র্কেকলর মূল তবষয় হকলা প্রততবতন্ধতা শুধুর্াত্র ব্যতি িারা সৃতষ্ট হয় 

না, বরাং োর্াতজক পতরকবশ সেকক সৃস্ট তবতভন্ন কারকণর োংতর্েকণর ের্তষ্ট। প্রততবতন্ধতা ের্স্যার ের্ািাকনর জন্য 

োর্াতজক কাি গক্রকর্র প্রকয়াজন, ের্াজ জীবকনর প্রততটি সক্ষকত্র প্রততবন্ধীকদর অাংশগ্রহকণর সুকিার্ প্রদান করকল 

প্রততবতন্ধতা ের্স্যার ের্ািান অকনক েহজ হকয় িাকব। ব্যতি, ের্তষ্ট ও োর্াতজক পতরবতগকনর জকন্য প্রততবন্ধীকদর 

মূলকরাতিারায় তনকয় আেকত হকব। র্ানবাতিকাকরর দৃতষ্টককাণ সেকক প্রততবন্ধীকদর েব জায়র্ায় ের্ানভাকব 

প্রকবশর্ম্যতার সুকিার্ তদকত হকব। এই র্কেকলর আকলািয তবষয় হকলা প্রততবতন্ধতা সৃতস্টর তপেকন প্রততবতন্ধকদর তনকয় 

ের্াকজর তবষকম্যমূলক আিরণ, সনততবািক দৃতষ্টভতি, তাকদর প্রতত অন্যায়-অতবিার ইতযাতদকক দায়ী করা হয়। উি 

র্কেকলর দুইটি উপাদান তবদ্যর্ান- একতদকক প্রততবন্ধীকদর োর্াতজক এবাং র্কনা-োর্াতজক তকির তবষকয় আকলািনা 

ককর অন্যতদকক প্রততবন্ধীকদর নার্তরক অতিকার এবাং রাজননততক অতিকার তনকয় ব্যাখ্যা প্রদান ককর। এই র্কেল 
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তবকশষভাকব সজার তদকয় োককন সি, িতদ আর্রা প্রততবন্ধীকদর জন্য তবতভন্ন িরকণর বািা দূর করকত পাতর, দৃতষ্টভতির 

পতরবতগন করকত পাতর, েীর্াবদ্ধতা এতড়কয় তাকদর প্রকয়াজনীয় সুকিার্ সুতবিার ব্যবস্থা করকত পারকল প্রততবতন্ধতা 

দূর করা েম্ভব।  

  

উৎেঃ https://www.google.com/ 

তিত্র নাং 3.১.২- প্রততবতন্ধতার োর্াতজক রাজননততক র্কেল।  

3.১.৪ পুনব গােন র্কেল- এই র্কেল তিতকৎো র্কেকলর র্ত। প্রততবতন্ধতার কারকণ একজন প্রততবন্ধী ব্যতির সি 

সি তবষকয় েীর্াবদ্ধতা রকয়কে বা সিেব সেবার প্রকয়াজনীয়তা রকয়কে সেই প্রততবন্ধী ব্যতিকক একজন পুনব গােন সপশার 

ব্যতির র্াধ্যকর্ প্রতশক্ষণ, সেরাতপ, কাউকেতলাং এবাং অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা করা। তিতীয় তবশ্ব যুকদ্ধর পর িখন 

সিাদ্ধাহত প্রততবন্ধীকদর ের্াকজ পুনব গােকনর প্রকয়াজনীয়তা সদখা তদকয়কে তখতন এই র্কেলটির উদ্ভব হয়। বতগর্াকন 

সি কাতরর্তর পুনব গােন করা হয় সেটি এই র্কেল সেকক তেজাইন করা হকয়কে। প্রততবন্ধী ব্যতি পুনব গােকনর র্াধ্যকর্ 

পুকব গর জায়র্ায় তফতরকয় তনকয় আো হল এই র্কেকলর মূল উকিশ্য।  

https://www.google.com/
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উৎেঃ Kofi Amponsah-Bediako (2013).  

তিত্র নাং 3.১.৩- প্রততবতন্ধতার পুনব গােন র্কেল।  

৩.২ োেকটকনবল লাইভতলহুে একপ্রাি (Sustainable Livelihood Approach)  

এই একপ্রািটি েক্ষর্ প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর উন্নয়কনর জন্য ব্যবহার করা সিকত পাকর। এই একপ্রাকির মূল উকিশ্য হকলা 

দতরদ্র ও প্রাতন্তক জনকর্াষ্ঠীর র্কধ্য সি িরকণর দৃতষ্টভতি তবদ্যর্ান তবকশষ ককর প্রততবন্ধীকদর সক্ষকত্র দাতরকদ্রযর সবাঝা 

লাঘব ককর তাঁর র্কধ্য সি প্রততভা ও েক্ষর্তা তবকাশ োিন ককর ের্াকজ স্বাভাতবক জীবন িাপকন েক্ষর্ ককর সতালা। 

িযাম্বার ও সকানওকয় (১৯৯২) এর র্কত “Livelihood comprises the capabilities, assets 

and activities required for a means of living. A livelihood is 

sustainable when it copes with and recover from stress and shocks 

and maintain or enhance its capabilities and assets both now and in 

the future…”  
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র্ানুষ তবতভন্ন কারকণ সি সকান ের্য় প্রততবতন্ধতার েম্মুখীন হকত পাকর িা তাকক োিারণ জীবনিাপন সেকক আলাদা 

ককর সফলকত পাকর পাশাপাতশ অক্ষর্ ককর তুলকত পাকর। তাঁর এই নাজুক অবস্থা সেকক েক্ষর্তার র্াধ্যকর্ তবকাশ 

োিকন বাইকরর বা অকন্যর হস্তকক্ষকপর র্াধ্যকর্ জীবনর্ান উন্নয়ন করা।  

একজন প্রততবতন্ধ ব্যতির নাজুকতার অবস্থার সপ্রতক্ষত সেকক বলা িায় সি, প্রততবতন্ধতা এর্ন এক প্রকাকরর বাঁিা িা 

তাঁর জন্মর্ত সূকত্র বা অন্য সকান সরার্াক্রাকন্ত হওয়ার সপ্রতক্ষকত সৃতষ্ট হকত পাকর, িা তাঁর জীবনিাত্রা ও জীতবকা প্রবাকহ 

প্রততবন্ধকতা সৃতষ্ট ককর োকক এবাং এই একর্াত্র কারকণ সে তাঁর কাতিত জীবন র্ান অজগকন ব্যে গ হয় িা তাকদরকক 

এক ভয়াবহ দাতরদ্রযর্য় জীবকনর তদকক সঠকল সদয়। োকস্টইকনবল লাইভতলহুে একপ্রাি এর প্রিান ও মূকল রকয়কে 

র্ানুষ। এখাকন র্ানুকষর োর্ে গ/শতিকক পু ুঁতজ বা েম্পদ তহকেকব তবকবিনা করা হয়। িা পরবতীকত র্ানুকষর অজগন 

তহকেকব সুষর্ জীবনিাত্রা তনতশ্চত ককর। তকন্তু একটা তনতদ গস্ট লক্ষয অজগকন র্ানুকষর োর্ে গকক কাকজ লার্াকনার জকন্য 

আকর্ তততর করা দরকার, আর এজকন্য এই খাকত তকছু র্াত্রায় েম্পদ প্রােতর্ক িাকপই তবতনকয়ার্ করা জরুরী। অে গাৎ 

এই একপ্রাি সি র্ানব মুলিন (Human capital) এর কো বকল তাঁর আওতায় আকে (Skill, 

Knowledge, Ability to labour and good health)- Department for 

International Development (DFID). একইভাকব সভৌত পুতজর কোও বলা হকয়কে িার 

আওতায় আকে (Transport, Shelter House, Access to Information). অন্যতদকক এই 

একপ্রাি আতে গক পুতজর কোও উকেখ ককরকেন িার আওতায় রকয়কে (Availability of Cash or 

Equivalent) িা র্ানুষকক পেন্দনীয় লাইভতলহুে সকৌশল সবকি তনকয় কাতিত জীবনর্ান উন্নয়কন েহায়তা 

ককর। এই সকৌশলটি প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর জীবনর্ান তনতশ্চত করার জকন্যও একইভাকব কাম্য। DFID প্রণীত 

Sustainable Livelihood Framework এ পু ুঁতজগুকলাকক পি গাপ্ত র্াত্রায় বদল করার তবষকয় গুরুত্ব 

সদয়া হকয়কে, িা মূলত একটি ের্াজ বা সদকশর প্রিতলত বা প্রবততগত প্রততষ্ঠান, োংর্ঠন, নীতত ও আইন প্রণয়ন এর 

র্াধ্যকর্ োংর্ঠিত হকব। Structures can be described as the hardware (private 

and public organizations) that set and implement policy and 

legislation deliver services, trade and perform all manner of other 

functions that affect livelihood (DFID; 2000).  

প্রততবন্ধীকদর সক্ষকত্র তবকশষ ও কাি গকর ব্যবস্থা গ্রহণ েিত কারকনই কাম্য। প্রততবন্ধকতাকক হয় ককর বা অবকহলা 

ককর কাতিত Livelihood Outcome অজগন ও দাতরদ্রয মুতির জন্য একটা সদকশর েরকাতর বা সবেরকাতর 
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উকদ্যার্ গ্রহণ, আইন প্রণয়ন, নীতত প্রনয়নও কাি গকর প্রকয়ার্ োিকনর জন্য কাঠাকর্ার্ত র্ঠকনর প্রকয়াজন েব গাকগ্র। 

Livelihood strategies comprise the range and combination of 

activities and choices that people undertake in order to achieve 

their livelihood goals (DFID; 2000). এই তবষয়টি মূলত একটি র্ততশীল প্রতক্রয়া, িা র্ানুকষর 

ের্তিত কাি গক্রকর্র র্াধ্যকর্ তভন্ন তভন্ন ের্য় ও তভন্ন তভন্ন সভৌর্তলক অে গননততক িাকপর উঠা নার্ার োকে তভন্ন তভন্ন 

রুপ পতরগ্রহণ ককর। অন্যতদকক Livelihood Outcomes বলকত মূলত- More income (cash), 

increased wellbeing (health status, access to service, self-esteem 

etc.) reduce vulnerability (better resilience through increase in 

assets status), improved food security (increase in financial capital 

in order to buy food) প্রভৃতত। ের্াকজর প্রততটা র্ানুষই লাইভতলহুে আউটকার্গুকলার িোে গ প্রাতপ্ত 

তনকজর সক্ষকত্র তনতশ্চত করার লকক্ষয জীবন-িাপন প্রতক্রয়ার লকড় িকল। মূলত একটি সুষর্ জীবন র্ান তনতশ্চত করকত 

তকাংবা দাতরদ্রয মুতির লকক্ষয োেকটইকনবল লাইভতলহুে একপ্রাি-এ সি পতরর্াণ পু ুঁতজ তবতনকয়াকর্র কো বলা হকয়কে 

এবাং ঐ পু ুঁতজগুকলাকক একটা ভাের্ান অবস্থান দূরীকরকণর স্বাকে গ দাড় করাকনার জকন্য সি েরকাতর সবেরকাতর ও 

ব্যতির্ত কাঠাকর্া তো উকদ্যার্ িা আবার নীতত, আইন, োংস্কৃতত প্রভৃততর র্াধ্যকর্ লাইভতলহুে একেট তততর ককর 

তদকত ভূতর্কা রাকখ এবাং এগুকলার র্াধ্যকর্ চূড়ান্ত পি গাকয় লাইভতলহুে আউটকার্ অজগকনর স্বাকে গ তবষয়টি তবকবতিত 

হকয়কে তা সি সকান ের্াকজর প্রততবন্ধীকদর দাতরদ্রয মুতির লকক্ষয তবকবতিত হকত পাকর িোে গভাকব।  
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িতুে গ অধ্যায়ঃ র্কবষণার পদ্ধতত  

 

প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধী ব্যতি বা প্রততবতন্ধতার ঝুঁতককত োকা ব্যতিবর্ গকক সেবা প্রদান 

েম্পতকগত র্কবষণা কর্ গটি পতরিালনা করকত তর্কয় তর্েে একপ্রাি অে গাৎ পতরর্াণর্ত ও গুণর্ত পদ্ধতত ব্যবহার করা 

হকয়কে। প্রােতর্ক ও সর্ৌণ উৎে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। উি তথ্য োংগ্রহ তকভাকব করা হকয়কে, তক উপাকয় 

করা হকয়কে, কাকদর কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে, সকাোয় তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে, তকভাকব তথ্য তবকেষণ 

করা হকয়কে, তকভাকব তথ্য উপস্থাপন করা হকয়কে ইতযাতদ তবষয় আকলািনার জন্য এই র্কবষণা পদ্ধতত অধ্যায়টি 

প্রস্তুত করা হকয়কে।  

4.1 র্কবষণার মূল পদ্ধতত বা একপ্রাি 

র্কবষণাটি মূলত একটি তথ্য উদঘাটনমূলক ও তবকেষণির্ী র্কবষণা। উি র্কবষণা কাি গক্রর্ পতরিালনার জন্য তর্েে 

একপ্রাি অে গাৎ পতরর্াণর্ত ও গুনর্ত একপ্রাি অনুেরণ করা হকয়কে। কারণ প্রততবন্ধীকদর সেবার িরণ, সুতবিাকভার্ীর 

োংখ্যা তনি গারকনর জন্য পতরর্াণর্ত একপ্রাি এবাং প্রততবন্ধীকদর ের্স্যা অনুিাবন, প্রভাব ও িাতহদা তনরূপকণর জন্য 

র্কবষণার গুনর্ত একপ্রাি অকনক সবশী কাি গকর। র্কবষণার মূল পদ্ধতত তহকেকব োর্াতজক নমুনা জতরপ, সকে স্টাতে, 

সফাকাে দল আকলািনা ও অাংশগ্রহণমূলক পি গকবক্ষণ ব্যবহার করা হকয়কে।  

4.2 তথ্য োংগ্রকহর উৎে েমূহ  

প্রােতর্ক ও সর্ৌণ উভয় উৎে সেকক তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে। প্রােতর্ক তকথ্যর জন্য পতরর্াণর্ত ও গুনর্ত পদ্ধতত 

ব্যবহার করা হকয়কে। পতরর্াণর্ত তকথ্যর জন্য োর্াতজক নমুনা জতরপ পদ্ধতত ব্যবহার করা হকয়কে। এই োর্াতজক 

নমুনা জতরপ (Social Sample Survey) পদ্ধততকত কাঠাকর্াবদ্ধ োক্ষাৎকার অনুসূিী উপকরণ তহকেকব 

ব্যবহার করা হকয়কে। গুনর্ত তকথ্যর জন্য সকে স্টাতে (Case Study), সফাকাে দল আকলািনা (Focus 

Group Discussion), অাংশগ্রহণমূলক পি গকবক্ষণ (Participatory Observation) পদ্ধতত 

ব্যবহার করা হকয়কে। এোড়া তথ্য োংগ্রকহর ের্য় সকে স্টাতে ও সফাকাে দল আকলািনা তনকদ গতশকা ব্যবহার করা 

হকয়কে। অন্যতদকক সর্ৌণ উৎেগুকলা ব্যবহার ককর সির্ন- পতত্রকা, জান গাল, আটি গককল, র্কবষণা প্রততকবদন, প্রকল্প 

প্রততকবদন, বই, ইন্টারকনট, োটাকবজ, পতরোংখ্যাতনক প্রততকবদন ইতযাতদ সেকক উপাি োংগ্রহ ককর র্কবষণা 

পতরিালনা করা হকয়কে।  
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তিত্র নাং ৪.1- তথ্য োংগ্রকহর উৎে েমূহ।   

4.3 র্কবষণার এলাকা, নমুনায়ন ও নমুনা তনব গািন 

র্কবষণাটি মূলত রাজশাহী ও র্য়র্নতোংহ তবভাকর্ পতরিাতলত হকয়কে। উকিশ্যমূলক নমুনায়কনর র্াধ্যকর্ র্কবষণা 

এলাকা ও নমুনা তনব গািন করা হকয়কে। েরকাতর এবাং সবেরকাতর োংস্থা সেকক সেবা প্রাপ্ত েকল প্রততবন্ধীকদরকক এই 

র্কবষণার মূল জনোংখ্যা তহকেকব তনব গািন করা হকয়কে। উি নমুনায়কন তথ্য োংগ্রকহর জন্য রাজশাহী ও র্য়র্নতোংহ 

তবভাকর্র দুইটি সজলার িারটি উপকজলাকক তনব গািন করা হকয়কে, সেগুকলা হকলা রাজশাহী তবভাকর্র রাজশাহী সজলার 

পবা উপকজলা এবাং রাজশাহী েদর অন্যতদকক র্য়র্নতোংহ তবভাকর্র র্য়র্নতোংহ সজলার র্য়র্নতোংহ েদর ও 

র্ফরর্াঁও উপকজলা হকলা র্কবষণার এলাকা। উি এলাকায় বেবােরত েকল োহায্যপ্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতি র্কবষণার 

নমুনায়ন তহকেকব তিতিত করা হকয়কে। উকিশ্যমুলক নমুনায়কনর র্াধ্যকর্ ২টি তবভার্ সেকক ের্াজকেবা অতফে সেকক 

েরবরাহকৃত তাতলকা সেকক ১০০ জন ককর সর্াট ২০০ জন প্রততবন্ধী সেবাগ্রতহতাকক নমুনা তহকেকব তনব গািন করা 

হকয়কে। র্কবষণার উকিকশ্যর োকে োর্ঞ্জস্য সরকখ উি নমুনা তনি গারণ করা হকয়কে।      

  

তকথ্যর উৎে 

পতরর্াণর্ত  
গুণর্ত 

োর্াতজক নমুনা জতরপ (বয়ে, তশক্ষার্ত 

সিাগ্যতা, ির্ গ, তববাহ, প্রততবন্ধীতার িরণ, সপশা, 

আয়, ব্যয়, েঞ্চয়, ঋণ, েম্পদ, আয় বি গনমুলক 

প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, তশক্ষা, তিতকৎো, পূনব গােন, 

তিি তবকনাদন, োর্াতজক র্ি গাদা, প্রততবন্ধী ভাতা, 

প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, এবাং প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ 

প্রােতর্ক উৎে র্াধ্যতর্ক উৎে  

পতত্রকা, জান গাল, আটি গককল, 

র্কবষণা প্রততকবদন, প্রকল্প 

প্রততকবদন, বই, ইন্টারকনট, 

োটাকবজ, পতরোংখ্যাতনক 

প্রততকবদন ইতযাতদ 

 

সকে স্টাতে এবাং সফাকাে দল আকলািনা 

(প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, 

এবাং প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ) এর প্রভাব, বতগর্ান 

িাতহদা, এবাং ের্স্যা তনরূপণ করা।  
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োরতণ নাং-4.১ অঞ্চলতভতিক নমুনার আকাকরর সেণীতবভার্ (পতরর্াণর্ত)  

বিভাগ জেলা উপজেলা নমুনা মবিলা ও পুরুষ 

রােশািী রােশািী জেলা রােশািী সদর ৫০ ২৫+২৫=৫০ 

পিা ৫০ ২৫+২৫=৫০ 

ময়মনবসিংি র্য়র্নতোংহ  ময়মনবসিংি সদর ৫০ ২৫+২৫=৫০ 

গফরগাঁও ৫০ ২৫+২৫=৫০ 

সি বজমাট ২ টি ৪ টি ২০০ টি ২০০ টি 

 

োরতণ নাং-4.২ র্কবষণার পতরর্াণর্ত একপ্রাকির জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতত ও তথ্য োংগ্রকহর সকৌশল 

র্কবষণার পদ্ধতত তথ্য োংগ্রকহর 

পদ্ধতত 

তথ্য োংগ্রকহর 

সকৌশল 

উিরদাতার িরণ অন্তর্ভ গি ইসুয নমুনার 

আকার 

 

 

 

োর্াতজক নমুনা 

জতরপ  

 

 

 

 

েরােতর োক্ষাৎকার  

 

 

 

কাঠাকর্াবদ্ধ 

োক্ষাৎকার 

অনুসুিী 

 

 

 

প্রততবন্ধী ব্যতি 

বা তার 

অতভভাবকবৃন্দ 

পুরুষ ও র্তহলা 

উভয় 

বয়ে, তশক্ষার্ত সিাগ্যতা, ির্ গ, 

তববাহ, প্রততবন্ধীতার িরণ, েদস্য 

োংখ্যা, বয়ে, সপশা, েম্পকগ, 

তনভ গরশীলতা সপশা, আয়, ব্যয়, 

েঞ্চয়, ঋণ, েম্পদ, আয় 

বি গনমুলক প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, 

তশক্ষা, তিতকৎো, পূনব গােন, তিি 

তবকনাদন, োর্াতজক র্ি গাদা, 

প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা 

উপবৃতি, এবাং প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ 

 

 

 

 

২০০ 

 

গুনর্ত তকথ্যর জন্য ৪ টি সফাকাে দল আকলািনা এবাং ৮ টি সকে স্টাতে পতরিালনা করা হকয়কে। সকে স্টাতে ও 

সফাকাে দল আকলািনার জন্য সকে স্টাতে তনকদ গতশকা ও সফাকাে দল আকলািনা তনকদ গতশকা ব্যবহার করা হকয়কে। 

উি তনকদ গতশকাগুকলাকত উপাি োংগ্রহকারী এবাং উপািদাতাকদর জন্য সুতনতদ গস্ট তনকদ গশনা সদয়া তেল। সফাকাে দল 
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আকলািনার জন্য োিারণত ের্াজকেবা কর্ গকতগা, স্থানীয় ইউতনয়ন পতরষকদর সিয়ারম্যান বা সর্ম্বার, রাজননততক 

ব্যতি, প্রততবন্ধী ব্যতি, এন তজ ও কর্ী ও অন্যান্য েহায়ক ব্যতিকদর কাে সেকক উপাি োংগ্রহ করা হকয়কে।   

োরতণ নাং-4.৩ অঞ্চলতভতিক নমুনার আকাকরর সেণীতবভার্ (গুনর্তর্ত)  

সজলা উপকজলা র্াঠ পি গায় 

সফাকাে দল আকলািনা সকে স্টাতে 

রােশািী রােশািী সদর ১ ২ 

পিা ১ ২ 

ময়মনবসিংি ময়মনবসিংি সদর ১ ২ 

গফরগাঁও  ১ ২ 

সর্াট ৪ ৮ 

 

োরতণ নাং-4.৪ র্কবষণার গুনর্তর্ত একপ্রাকির জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতত ও তথ্য োংগ্রকহর সকৌশল 

র্কবষণার 

পদ্ধতত 

তথ্য োংগ্রকহর 

পদ্ধতত 

তথ্য োংগ্রকহর 

সকৌশল  

উিরদাতার িরণ  অন্তর্ভ গি ইসুয নমুনার 

আকার 

 

 

 

 

 

গুনর্ত  

 

 

সফাকাে দল 

আকলািনা 

 

 

সফাকাে দল 

আকলািনা তনকদ গতশকা 

 

ের্াজকেবা কর্ গকতগা, স্থানীয় ইউতনয়ন 

পতরষকদর সিয়ারম্যান বা সর্ম্বার, 

রাজননততক ব্যতি, প্রততবন্ধী ব্যতি, এন 

তজ ও কর্ী ও অন্যান্য েহায়ক ব্যতিবর্ গ 

প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী 

তশক্ষা উপবৃতি, এবাং 

প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ) এর 

প্রভাব, বতগর্ান িাতহদা, 

এবাং ের্স্যা তনরূপণ করা।  

৪ 

 

 

সকে স্টাতে 

 

 

সকে স্টাতে 

তনকদ গতশকা 

 

 

তনব গাতিত প্রততবন্ধী ব্যতি বা তার 

অতভভাবকবৃন্দ িারা েরকাতর প্রততবন্ধী 

সেবা তনকয়কেন।  

প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী 

তশক্ষা উপবৃতি, এবাং 

প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ) এর 

প্রভাব, বতগর্ান িাতহদা, 

এবাং ের্স্যা তনরূপণ করা।  

৮ 

অাংশগ্রহণমূলক 

পি গকবক্ষণ 

প্রততবন্ধী ব্যতির পাতরপাতশ্বগক অবস্থা বাতড়, সপাশাক পতরিদ, কো বাতগা, 

কর্ গস্থল, তশক্ষা প্রততষ্ঠান, আত্মীয় স্বজন 

ইতযাতদ  

সর্াট  ১২ 
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4.4 তথ্য োংগ্রকহর সকৌশল  

4.3.1 সফাকাে দল আকলািনা- বতগর্ান র্কবষণায় সফাকাে দল আকলািনার র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জকন্য 

প্রকদয় েরকাতর এবাং সবেরকাতর সেবার কাি গকাতরতা, প্রভাব, েীর্াবদ্ধতা খুকজ সবর করা এবাং সেবার র্ান বৃতদ্ধর 

জকন্য সুপাতরশর্ালা প্রদান করা হকয়কে। এই র্কবষণায় রাজশাহী ও র্য়র্নতোংহ সজলার ৪ টি উপকজলায় ৪ টি 

সফাকাে দল আকলািনা েম্পন্ন করা হকয়কে। প্রতযক সফাকাে দল আকলািনায় েকব গাচ্চ ১০ জন অাংশগ্রহণকারী 

(ের্াজকেবা কর্ গকতগা, স্থানীয় ইউতনয়ন পতরষকদর সিয়ারম্যান বা সর্ম্বার, রাজননততক ব্যতি, প্রততবন্ধী ব্যতি, এন 

তজ ও কর্ী ও অন্যান্য েহায়ক ব্যতিবর্ গ) অাংশগ্রহণ ককরকে। এই সফাকাে দল আকলািনা পতরিালনার জন্য সফাকাে 

দল আকলািনা তনকদ গতশকা প্রস্তুত করা হকয়কে সিখাকন প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, প্রততবন্ধী ঋণ এবাং 

প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ এর প্রভাব, বতগর্ান িাতহদা, এবাং ের্স্যা তনরূপণ তনকয় প্রশ্ন করা হকয়কে। প্রতযক আকলািনায় 

একজন ফযাতেতলকটটর এবাং একজন সনাট োংগ্রহকারী তেল িারা উি আকলািনা সুন্দরভাকব পতরিালনা ককরকেন। 

ফযাতেতলকটটর সফাকাে দল আকলািনা পতরিালনা ককরকেন এবাং সনাট োংগ্রহকারী গুরুতবপূণ গ তথ্য োংগ্রহ ককরকেন 

তলতখত এবাং সর্ৌতখকভাকব এবাং অাংর্শগ্রহণকারীর প্রতযক তথ্য সর্াপনীয়তার েতহত োংরক্ষণ করা হকয়কে।   

4.3.2 সকে স্টাতে- র্কবষণায় গুনর্ত তথ্য োংগ্রকহর জকন্য ৮টি সকে স্টাতে েম্পন্ন করা হকয়কে। উি সকে স্টাতের 

র্াধ্যকর্ েরকাতর এবাং সবেরকাতর সেবা প্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতি বা তার পতরবাকরর োর্তগ্রক তবষয় েম্পককগ তথ্য োংগ্রহ 

করা হকয়কে পাশাপাতশ প্রাপ্ত সেবার তক তক সুতবিা এবাং অসুতবিা আকে সেগুকলা তিতিত করা হকয়কে। সকে স্টাতে 

পতরিালনার জকন্য সকে স্টাতে তনকদ গতশকা প্রস্তুত করা হকয়কে সিখাকন- েরকাতর এবাং সবেরকাতর সেবাপ্রাপ্ত প্রততবন্ধী 

ব্যতির জকন্য প্রশ্ন করা হকয়তেল। উি সকে স্টাতের র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জকন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর 

সেবার প্রকৃত তিত্র তুকল আনা হকয়কে িা ভতবষ্যৎ কর্ গপতরকল্পনার জকন্য েহায়ক হকব।  

4.3.3 পুব গ পরীক্ষণ- র্কবষণায় ব্যবহৃত তথ্য োংগ্রকহর পতরর্াণর্ত এবাং গুনর্ত সকৌশলগুকলা র্কবষণা এলাকায় পূব গ 

পরীক্ষণ করা হকয়কে। পূব গ পরীক্ষণ করার পর সকৌশলগুকলা িািাই বাোই ককর োংকিাজন এবাং পতরর্াজগন ককর চূড়ান্ত 

তথ্য োংগ্রকহর জন্য প্রস্তুত করা হকয়কে।  

4.3.4 প্রতশক্ষণ- র্াঠ পি গাকয় তথ্য োংগ্রকহর জন্য তকছু তথ্য োংগ্রহকারী তনব গািন ককর প্রতশক্ষণ প্রদান করা হকয়কে। 

উি প্রতশক্ষকণ র্কবষণার উকিশ্য, পদ্ধতত, তথ্য োংগ্রকহর সকৌশলগুকলা েম্পককগ পূন গাি িারণা সদয়া হকয়কে। তকভাকব 

তথ্য োংগ্রহ করকব সে েম্পককগ তথ্য োংগ্রহকারীকক কাঠাকর্াবদ্ধ োক্ষাৎকার অনুসূিী েম্পককগ তনকদ গশনা প্রদান করা 
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হকয়কে এবাং তকভাকব উিরদাতার কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ করকব, তকভাকব প্রশ্ন করকব, উির তকভাকব সরকে গ করকব 

এবাং োক্ষাৎকার তকভাকব সশষ করকব ইতযাতদ তবষয় তনকয় পরার্শ গ প্রদান করা হকয়কে।  

4.3.5 র্াঠ পি গাকয় োক্ষাৎকার অনুসূিী োংকশািন ও পতরর্াজগন- র্াঠ পি গাকয় তথ্য োংগ্রকহর ের্য় তথ্য োংগ্রকহ 

সকান রকর্ র্ভলভ্রাতন্ত োংঘটিত হকল োকে োকে োংকশািন ককর পুনরায় তথ্য োংগ্রকহ র্কনাতনকবশ করা হকয়কে। 

অেবা সকান পূরণকৃত োক্ষাৎকার অনুসূতিকত র্ভলভ্রাতন্ত হকল পুনরায় োংকশািন ককর তথ্য োংগ্রহ কাি গক্রর্ িাতলকয় 

িাওয়া হকয়কে।  

4.5 উপাি তবকেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন   

প্রাপ্ত উপাি িোিেভাকব েম্পাদন করা হকয়কে। উপাকির েকল িরকণর র্ভলত্রুটি েম্পাদকনর পর তবকেষকণর জন্য 

পতরোংখ্যাতনক পদ্ধতত োর্াতজক তবজ্ঞাকনর জন্য পতরোংখ্যানর্ত প্যাককজ সপ্রাগ্রার্ (Statistical 

Package for the Social Sciences-SPSS) ব্যবহার করা হকয়কে। উি প্যাককজ সপ্রাগ্রার্ 

ব্যবহাকরর র্াধ্যকর্ তবতভন্ন তবতশকষ্টর তভতিকত সেণীকরণ, োরণীকরণ, তি-িলক তবতশষ্ট েক তততর ককর তুলনামূলক 

তবকেষণ, সকন্দ্রীয় প্রতক্রয়াকরণ সির্ন- র্ড়, র্ধ্যক, প্রচুরক তনণ গয়, শতকরা তনণ গয়, দুইটি বা তার অতিক িলককর র্কধ্য 

পারিতরক েম্পকগ তনণ গয়, সকাতরকলশন সদখাকনার র্াধ্যকর্ উপাি তবকেষণ করা হকয়কে। তবকেতষত উপাি েক, 

োরতণ, তিত্র, বার োয়াগ্রার্, পাই তিত্র, তথ্য তিত্র ইতযাতদর র্াধ্যকর্ সুন্দরভাকব উপস্থাপন করা হকয়কে এবাং বণ গনা 

করা হকয়কে।   

  

Triangulation-

ট্রাইএঙ্গুকলশন  

  

সর্ৌণ উৎে  

(প্রততকবদন, বই, পতত্রকা, জান গাল, 

প্রবন্ধ, েকুকর্ন্ট ইতাতদ ) 

গুণর্ত- Qualitative 

(পি গকবক্ষণ-

Observation, 

সফাকাে দল আকলািনা-

Focus Group 

Discussion এবাং সকে 

স্টাতে Case Study)   

পতরর্াণর্ত -

Quantitative 

(োর্াতজক নমুনা জতরপ) 

Social Sample 

Survey  
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4.6 র্কবষণার তনততক র্ানদণ্ড 

র্কবষণাটি পতরিালনা করকত তর্কয় র্কবষণার তকছু তনততক র্ানদণ্ড সর্কন িলকত হকয়কে তার র্কধ্য অন্যতর্ হল-  

 তলতখত অনুর্তত সনওয়া োকপকক্ষ তথ্য োংগ্রহ করা হকয়কে (Written Approval); 

 উিরদাতার কাকে র্কবষণার উকিশ্য এবাং উপকাতরতা েম্পককগ ব্যাখ্যা করা হকয়কে (Explain the 

objectives of the study); 

 েকল োক্ষাৎকার প্রদানকারী এবাং অাংশগ্রহণকারীর সর্ৌতখক েম্মতত (Take verbal consent 

from the respondents); 

 তথ্য প্রদানকারীর সর্াপনীয়তা রক্ষার জকন্য র্কবষক দল েকল অাংশগ্রহণকারীর েদ্মনার্ ব্যবহার ককরকেন 

(Using pseudo name and maintaining with confidentiality); 

 তকথ্যর সর্াপনীয়তা রক্ষার জকন্য তথ্য োংগ্রহকারী শুধুর্াত্র উিরদাতার (প্রততবন্ধী ব্যতি বা অতভভাবক) 

কাে সেকক তথ্য োংগ্রহ ককরকেন এবাং অন্য সকান ব্যতির হস্তকক্ষপ গ্রহণকিাগ্য হয় তন (No 

intervention from others); এবাং  

 তর্থ্যা তথ্য বা ভূল তথ্য পতরহার করা হকয়কে এবাং ক্রে সিক করা হকয়কে (Avoid fraud and 

wrong information as well as cheque cross-cutting) ।   
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পঞ্চর্ অধ্যায়ঃ প্রততবন্ধীকদর সেবা প্রদাকন োরকাতর এবাং সবেরকাতর এন তজ ও 

কতৃগক গৃহীত উকদ্যার্েমূহঃ বাাংলাকদশ সপ্রতক্ষত 

 

৫.১ েরকার কতৃগক গৃহীত কর্ গসুিী 

প্রততবন্ধীকদর েরকার তবতভন্ন িরকণর পদকক্ষপ, কর্ গসূিী, আইন, নীততর্ালা গ্রহণ ককরকেন। বতগর্ান েরকার 

প্রততবন্ধীকদর অকনক সবশী অগ্রাতিকার প্রদান ককর কাি গক্রর্ িাতলকয় িাকিন। অে গাৎ প্রততবন্ধীকদর মূলকরাতিারায় 

অন্তর্ভ গিকরকণর জন্য প্রততবন্ধী আইন ও নীততর্ালা প্রণয়ন সেকক শুরু ককর োর্াতজক তনরাপিা সবষ্টনীকত প্রততবন্ধীকদর 

অন্তর্ভ গি করা হকয়কে।  

৫.১.১ বাাংলাকদকশর োংতবিান 

বাাংলাকদশ োংতবিাকনর ১৫, ১৭, ২০ এবাং ২৯ অনুকিকদ অন্যান্য নার্তরককদর োকে প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ের্সুকিার্ 

ও অতিকার প্রদান করা হকি়েকে। োংতবিান হল েকল নার্তরক এর অতিকাকরর রক্ষাকবজ। উপকরর িারটি অনুকিদ 

িারা প্রততবন্ধীকদর োাংতবিাতনক অতিকার সদওয়া হকয়কে। এই অতিকার আদাকয়র জন্য ও প্রততবন্ধীকদর সেবা 

বাড়াকনার জন্য অকনক োংর্ঠন ও রােীয় তবতভন্ন প্রততষ্ঠান কাজ ককর িাকি। তকন্তু োাংতবিাতনক অতিকার বকল 

প্রততবন্ধীকদর সেবা র্ান ও পতরর্াপ এখকনা দ্রষ্টব্য নয়। 

বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর অনুকিদ ১৫ সত সর্ৌতলক প্রকয়াজকনর ব্যবস্থা কো বলা হকয়কে এবাং এই অনুকিদ এর  (ঘ) 

িারায় বলা হকয়কে োর্াতজক তনরাপিার অতিকার, অে গাৎ সবকারত্ব, ব্যাতি বা পঙ্গুত্বজতনত তকাংবা তবিব্য, 

র্াতাতপতৃহীনতা বা বাি গকযজতনত তকাংবা অনুরূপ অন্যান্য পতরতস্থততজতনত আয়িাতীত কারকণ অভাবগ্রস্ততার সক্ষকত্র 

েরকারী োহায্যলাকভর অতিকার (বাাংলাকদকশর োংতবিান ,,অনুকিদ ১৫, িারা ঘ )। 

োংতবিাকনর ১৫(ঘ) অনুকিদ দায়দাতয়কত্বর অাংশ তহকেকব ২০০৫-০৬ অে গবের হকত অেিল প্রততবন্ধী ভাতা কর্ গসূতি 

িালু করা হয়। বতগর্াকন িলতত ২০২১-২২ অে গবেকর ২০ লক্ষ ৮ হাজার প্রততবন্ধী ব্যতিকক র্াতেক ৭৫০ টাকা তহকেকব 

১ হাজার ৮২০ সকাটি টাকা সদয়া হকি। ২০২১-২০২২ অে গবেকরর বাকজকট োর্াতজক তনরাপিা খাকতর সর্াট বরাকির 

র্াত্র ২ দশতর্ক ৭ শতাাংশ প্রততবতন্ধতা খাকত (ব্যতি ও প্রাততষ্ঠাতনক) সদয়া হকয়কে, িা সর্াট বাকজকটর শূন্য দশতর্ক 

৩৭ শতাাংশ। বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর অনুকিদ  ১৭ সত অনবততনক ও বাধ্যতামূলক তশক্ষা কো বলা হকয়কে। এবাং 

োব গজনীন তশক্ষাব্যবস্থা তনতশ্চত করার তবষকয় সজার সদওয়া হয়কে। 
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 অনুকিদ ১৭ এর (ক) িারায় বলা আকে- “একই পদ্ধততর র্ণমুখী ও োব গজনীন তশক্ষাব্যবস্থা প্রততষ্ঠার জন্য এবাং 

আইকনর িারা তনি গাতরত স্তর পি গন্ত েকল বালক-বাতলকাকক অনবততনক ও বাধ্যতামূলক তশক্ষাদাকনর জন্য;” িার 

র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধীকদর তশক্ষার ব্যাপাকর তনকদ গশনা পতরলতক্ষত। 

বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর অনুকিদ  ১৭ সত অতিকার ও কতগব্যরূকপ কর্ গ এই তবষকয় আকলাকপাত করা হকয়কে এবাং 

(১) িারায় বলা আকে - কর্ গ হইকতকে কর্ গক্ষর্ প্রকতযক নার্তরককর পকক্ষ অতিকার, কতগব্য ও েম্মাকনর তবষয়, এবাং 

“প্রকতযককর তনকট হইকত সিাগ্যতানুোকর ও প্রকতযককক কর্ গানুিায়ী”-এই নীততর তভতিকত প্রকতযকক স্বীয় ককর্ গর জন্য 

পাতরেতর্ক লাভ কতরকবন ও (২) িারায় বলা আকে - রাষ্ট্র এর্ন অবস্থাসৃতষ্টর সিষ্টা কতরকবন, সিখাকন োিারণ নীতত 

তহোকব সকান ব্যতি অনুপাতজগত আয় সভার্ কতরকত ের্ে গ হইকবন না এবাং সিখাকন বুতদ্ধবৃতিমূলক ও কাতয়ক-েকল 

প্রকার েরর্ সৃতষ্টির্ী প্রয়াকের ও র্ানতবক ব্যতিকত্বর পূণ গতর অতভব্যতিকত পতরণত হইকব৷ 

বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর অনুকিদ ২৯ এ বলা হকয়কিহ - েরকারী তনকয়ার্-লাকভ সুকিাকর্র ের্তা কো এবাং (৩) - 

(ক) সত আকে - এই অনুকিকদর সকান তকছুই- নার্তরককদর সি সকান অনগ্রের অাংশ িাহাকত প্রজাতকন্ত্রর ককর্ গ উপযুি 

প্রতততনতিত্ব লাভ কতরকত পাকরন, সেই উকিকশ্য তাঁহাকদর অনুকূকল তবকশষ তবিান-প্রণয়ন করা হইকত। 

প্রের্ ও তিতীয় সেতণর েহ েব েরকাতর িাকতরকত প্রততবন্ধীকদর জন্য ৫ শতাাংশ সকাটাব্যবস্থা পুকরাপুতর বাততল করা 

হয়।অনগ্রের জনকর্াষ্ঠীর জন্য োংতবিাকনও তবকশষ তবিাকনর কো বলা হকয়কে। সেই তহকেকব সকাটা এককবাকর 

বাততকলর তেদ্ধান্ত োংতবিাকনর েকিও োাংঘতষ গক। েব িাকতরকত প্রততবন্ধীকদর জন্য ৫ শতাাংশ সকাটা োংরক্ষণেহ ১১ 

দফা দাতবকত আকন্দালন করকে প্রততবন্ধী তশক্ষােীকদর োংর্ঠন বাাংলাকদশ প্রততবন্ধী তশক্ষােী ঐকয পতরষদ। 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক, অে গননততক ও রাষ্ট্রীয় সক্ষকত্র োম্য, ন্যায্যতা ও কর্ গোংস্থাকনর সুকিার্ তনতশ্চকতর কো 

বলা হকয়কে। এখাকনই সশষ নয়। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ‘সুবণ গ নার্তরক’ তহকেকব ২০১২ োকল সঘাষণা ককর েরকার। 

উকিশ্য তেল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ের্াকজর তবকশষ ব্যতি তহকেকব তিতিত করার পাশাপাতশ তবতভন্ন িরকনর সুতবিা 

তনতশ্চত করা। েরকাকরর পক্ষ সেকক নানা উকদ্যার্ সনয়া হকলও সুবণ গ নার্তরককদর ভাকগ্যর উন্নয়ন খুব একটা হয়তন। 

এোড়া ও র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর ২৭নাং অনুকিকদ বলা আকে- ‘‘েকল নার্তরক আইকনর দৃতষ্টকত 

ের্ান এবাং আইকনর ের্ান আেয় লাকভর অতিকারী’’। ২৮নাং অনুকিকদ বলা আকে- ‘‘সকবল ির্ গ, বণ গ, সর্াষ্ঠী, নারী, 

পুরুষ সভকদ বা জন্মস্থাকনর কারকণ সকাকনা নার্তরককর প্রতত রাষ্ট্র তবষম্য প্রদশ গন করকব না’’। উপতর-উকেতখত ২টি 

অনুকিদ োড়াও োংতবিাকনর সর্ৌতলক অতিকার অনুকিকদ আকরা তকছু অতিকাকরর কো বলা হকয়কে সেখাকন রাকষ্ট্রর 



 

 
68 

 

নার্তরক তহকেকব প্রততবন্ধী ব্যতির্ণ অপ্রততবন্ধী ব্যতির ন্যায় ের্ান অতিকার সভার্ করকব। এখাকন রাকষ্ট্রর েকব গাচ্চ 

আইন িারা প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অতিকার স্বীকৃত রকয়কে। 

৫.১.২ প্রততবন্ধী ব্যতির সুরক্ষা আইন ও নীততর্ালা 

বাাংলাকদশ েরকার প্রততবন্ধীকদর ের্াকজর মূলকরাতিারায় অন্তর্ভ গি করার লকক্ষয এবাং তাকদর োর্াতজক সুরক্ষা 

তনতশ্চতককল্প নানা আইন ও নীততর্ালা প্রণয়ন ককরকেন তার র্কধ্য উকেখকিাগ্য তকছু নীতর্ালা বা আইন েম্পককগ 

োংতক্ষপ্ত আকলািনা করা হকলা।  

৫.১.২.১ প্রততবন্ধী তবষয়ক জাতীয় নীততর্ালা-১৯৯৫ 

বাাংলাকদকশর প্রততবন্ধী তবষয়ক জাতীয় নীততর্ালা প্রণয়কনর মূল উপাদান হকি ‘েককলর পূণ গ অাংশগ্রহণ ও ের্সুকিার্ 

তনতশ্চতকরণ িা বাাংলাকদকশর োংতবিাকন এবাং প্রততবন্ধী োংক্রান্ত রতিত আন্তজগাততক তেন্ধান্ত এবাং সঘাষণােমূহ 

বাাংলাকদশ েরকার গ্রহণ ককরকে’। সিকহতু বাাংলাকদকশর োংতবিান এবাং আন্তজগাততক সঘাষণাপত্র এবাং তেন্ধান্তেমূকহ 

প্রততবন্ধীকদর পূণ গ অাংশগ্রহণ ও ের্অতিকার তনতশ্চতকরকণর নীততেমূহ অন্তর্ভ গি করা হকয়কে সেকহতু বাাংলাকদশ 

েরকার তনকন্মাি তববৃতত ও ব্যবস্থােমূহ েরকাকরর নীতত তহকেকব গ্রহণ করকলন।  

প্রততবতন্ধতা তিতিতকরণ 

- জাতীয় আদর্ শুর্াতরর ের্য় িরণ, তলি, ও বয়ে অনুোকর প্রততবন্ধীকদর তাতলকার্ভিকরণ; 

- প্রততবতন্ধতা েম্পতকগত জতরপকরণ; 

- ইউতনয়ন ও সপৌরেভার র্া-তশশু সকন্দ্র, স্বাস্থয সকন্দ্র, হােপাতালেমূকহ প্রততবন্ধীকদর সরতজতেকরণ; 

- প্রততবন্ধীকদর লক্ষণ এবাং িরণেমূহ েম্পককগ জনোিারণকক অবতহতকরণ। 

প্রততবন্ধীকদর তশক্ষা  

প্রততবন্ধী তশশুকদর অন্যান্য োিারণ তশশুর র্তই তশক্ষা গ্রহকণর অতিকার রকয়কে। প্রততবতন্ধতা তনরূপকণর র্াধ্যকর্ 

প্রতযককর উপযুি তশক্ষা প্রদাকনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হকব। প্রততবন্ধীকদর সেনী, প্রততবন্ধীকদর কারণ, িরণ, প্রভাব, 

েক্ষর্তা ও পাতরবাতরক পতরকবশ অনুিায়ী প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা প্রদান করা হকব।  

- তবকশষ তবদ্যালয়গুতল তবকশষ তশক্ষা কাি গক্রর্ পতরিালনা করকব, এততর্, গৃহহীন এবাং একাতিক এবাং/অেবা 

িরর্ প্রততবন্ধী তশশুরা অগ্রাতিকার পাকব; 
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- তবকশষ তশক্ষা সককন্দ্র প্রতশক্ষণ ও আবাতেক ব্যবস্থা তবনামূকল্য প্রদান করা হকব; 

- প্রততবন্ধী োত্রোত্রীরা সিখাকন ভততগ হকব, সেখাকন পরীক্ষায় অাংশগ্রহকণর অতিকার/সুকিার্ োককব। দৃতষ্ট 

প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর সব্রইল পদ্ধততর প্রশ্নপত্র েরবরাহ করা হকব এবাং তাকদর উিরপত্র সব্রইল পদ্ধততকত 

প্রদাকনর ব্যবস্থা োককব। িতদ সব্রইল পদ্ধততকত পরীক্ষায় অাংশগ্রহকণ অের্ে গ হয় তকব েহায়ক ব্যতির 

োহাকয্য পরীক্ষা সদওয়ার ব্যবস্থা োককব। শারীতরক প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর িতদ তলখকত অসুতবিা োকক 

তকব েহকিার্ীর ব্যবস্থা করা হকব।  

পুনব গােন 

- প্রততবন্ধীকদর পুনব গােকনর সক্ষকত্র তশক্ষা প্রদান ব্যততত তিতকৎো সেবা, উপকরণ েরবরাহ, বৃতিমূলক পুনব গােন 

ও উপকদশ প্রদান; 

- তিতকৎো পুনব গােন স্বাস্থয তবভার্ কতৃগক প্রদান করা হকব; 

- তিতকৎোর্ত ও সকৌশলর্ত পুনব গােকনর পর বৃতিমূলক পুনব গােন তনরূপণ বা তনতশ্চত করা হকব।  

কর্ গোংস্থান 

- উন্মুি কর্ গোংস্থান করা েম্ভবপর না হকল প্রততবতন্ধর্ণ িতদ েব-কর্ গোংস্থান উপকিার্ী হন তকব তাকক উৎোতহত 

করা হকব। আতে গক অবস্থা তবকবিনা ককর প্রততষ্ঠা েহায়তা, উপকরণ এবাং/অেবা কাঁিার্াকলর এবাং/অেবা ঋকণর 

র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর েহায়তা সদওয়া হকব; 

- জটিল িরকণর প্রততবন্ধীরা িতদ উপযুি কর্ গোংস্থান অেবা আত্ম-কর্ গোংস্থাকনর অনুপকিার্ী হয় তকব তবকল্প 

পদ্ধতত তহকেকব পুনব গােন সকন্দ্র স্থাপকনর তবষয় তবকবিনা করা হকব; 

- েরকার কতৃগক িরর্ প্রততবন্ধীকদর জন্য জাতীয় ের্িয় কতর্টির সুপাতরশক্রকর্ প্রততবন্ধী ভাতা প্রদান করা হকব; 

- েরকার কতৃগক তনি গাতরত তবতি সর্াতাকবক শতকরা ১০% প্রততবন্ধীকদর কর্ গোংস্থান োংরক্ষণ করা হকব। েকল 

সেণীর প্রততবতন্ধর জন্য কর্ গোংস্থান, পকদান্নতত, িাকুতরস্থল তক েরকাতর অেবা সবেরকাতর িাকুতরর সক্ষকত্র ের্ান 

সুকিার্ প্রদান করা হকব; 

- িাকুতররত অবস্থায় প্রততবতন্ধতা অজগন করকল কাউকক িাকুতরচুযত করা িাকব না। পক্ষান্তকর তাকদর পুনব গােকনর 

সুকিার্ সদয়া হকব। িতদ পুনব গােন করা েম্ভব না হয় সেকক্ষকত্র উপযুি ক্ষততপুরণ সদয়া হকব।  
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মুি িলািল ও িাতায়াকতর সুকিার্-সুতবিা 

- প্রততবন্ধীকদর জন্য ভবন ও অন্যান্য র্ণসুতবিাতদ িো- েরকাতর অতফে ভবন, সরল সস্টশন, অভযন্তরীণ সনৌপতরবহন 

সস্টশন, বাে টাতর্ গনাল, তবর্ান বন্দর, সজলখানা, হােপাতাল, ব্যাাংক, সপাস্ট অতফে, তেকনর্া হল, পাঠার্ার, 

তর্লনায়তন ও পাকগ সভার্ ও ব্যবহাকরর জন্য তবকশষ আইন প্রণয়ন এবাং জাতীয় তবতল্ডাং সকােেহ অন্যান্য আইকন 

অন্তর্ভ গি করা হকব; 

- িতদ প্রততবন্ধী ব্যতি পতরিয়পত্র প্রদান করকত েক্ষর্ হয় তকব পে প্রদশ গক বা হুইল সিয়ার ব্যবহারকারী ব্যতির 

জন্য বাে, সট্রন, তবর্ান ও জলিাকন অতততরি ভাড়া গ্রহণ করা িাকব না; 

তিি তবকনাদন 

- প্রততবন্ধীকদর জন্য েকল প্রকার সখলাধূলােহ অন্যান্য তবকনাদনমূলক সক্ষকত্র অাংশগ্রহণ অবাি করা হকব; 

- সব্রইল পদ্ধততর পুস্তক প্রণয়ন ও সরকে গকৃত কযাকেট বাাংলা একাকের্ী কতৃগক তরকোে গ সককন্দ্র েরবরাহ করা 

হকব; 

- বাাংলাকদশ সটতলতভশন কতৃগক েবণ প্রততবন্ধীকদর জন্য োাংককততক ভাষায় তবকশষ অনুষ্ঠানর্ালা প্রিার করা 

হকব; 

- োাংস্কৃততক তবষয়ক র্ন্ত্রণালয় প্রততভাবান প্রততবন্ধীকদর িারা অনুষ্ঠানর্ালার আকয়াজন করকব; 

- তথ্য র্ন্ত্রণালয় প্রততবন্ধীকদর জন্য সরতেও, সটতলতভশনেহ র্ণর্াধ্যর্েমুহ প্রতযহ তবকশষ অনুষ্ঠানর্ালা 

প্রিাকরর প্রকয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করকব।  

৫.১.২.২ অেিল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য ভাতা প্রদান কর্ গসূিী বাস্তবায়ন নীততর্ালা (োংকশাতিত) 

বাাংলাকদকশর প্রততবন্ধীকদর অনগ্রেরতা, অেহায়ত্ব এবাং সবকারত্ব ইতযাতদর কো তবকবিনা ককর েরকার ের্াজকল্যাণ 

র্ন্ত্রণালকয়র অনুন্নয়ন বাকজট হকত অে গায়নকৃত উন্নয়ন কর্ গসুিীর আওতায় ২০০৫-২০০৬ অে গবের হকত অেিল 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর (পুরুষ ও র্তহলা) জন্য ভাতা প্রদান কর্ গসূিী প্রবতগন ককরকে। এই প্রততবন্ধী ভাতা কর্ গসূিী 

প্রবতগকনর তপেকন তকছু লক্ষয ও উকিশ্য রকয়কে তা হকলা- 

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতত প্রদি োাংতবিাতনক ও আইনর্ত প্রততশ্রুতত পূরণ; 

- অেিল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর আে গ-োর্াতজক উন্নয়ন; 



 

 
71 

 

- দুঃস্থ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক তনরাপিা কর্ গসূিীর আওতায় আনয়ন; 

- সুতনতদ গস্ট নীততর্ালা অনুেরণপূব গক উপযুি কতৃগপক্ষ কতৃগক বাোইকৃত প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য র্াতেক ভাতা প্রদান; 

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তবষয়টি জাতীয় কর্ গপতরকল্পনায় অন্তর্ভ গিকরণ।  

অেিল প্রততবন্ধী ব্যতি েম্বকন্ধ তথ্য োংগ্রহ এবাং তার র্াধ্যকর্ প্রকৃত োংখ্যা তনরূপণ পূব গক ের্াজকেবা অতিদপ্তকরর 

জনবল, স্থানীয় প্রশােন, জনপ্রতততনতি ও সুতিজকনর েহকিার্ীতায় এ োংক্রান্ত নীততর্ালা অনুেরণ ককর প্রকৃত দতরদ্র 

ও অক্ষর্ প্রততবন্ধীকদর তাতলকা প্রণয়ন ককর বরাি অনুিায়ী অগ্রাতিকার প্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতিকক ভাতা প্রদান করা 

হকব। র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ েরকাকরর ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালকয়র আওতািীন ের্াজকেবা অতিদপ্তর অেিল 

প্রততবন্ধী ভাতা প্রদান কর্ গসূিী বাস্তবায়ন করকব। এ বাস্তবায়ন প্রতক্রয়া সজলা ের্াজকেবা কাি গালয় এবাং উপকজলা ও 

শহর ের্াজকেবা কাি গালয়েমূকহর োাংর্ঠতনক কাঠাকর্াকত তবদ্যর্ান জনবল, সজলা ও উপকজলা প্রশােকন কর্ গরত 

কর্ গকতগা/কর্ গিারী এবাং ওয়াে গ, ইউতনয়ন, সপৌরেভা/র্হানর্র এলাকার োংতেষ্ট জনপ্রততনতিকদর েহায়তায় েম্পাতদত 

হকব। ের্গ্র বাাংলাকদকশর ৬৪ টি সজলার েকল সেণীর সপৌরেভা ও পেী এলাকার ইউতনয়কনর ওয়াে গ এবাং তেটি 

ককপ গাকরশকনর োনা েমূকহ প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর আনুপাততক হাকর অেিল প্রততবন্ধী ভাতা প্রদান করা হকব। ভাতা 

প্রাপককর সিাগ্যতা ও শতগাবলী- 

- োংতেষ্ট এলাকার স্থায়ী বাতেন্দা হকত হকব; 

- প্রততবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ অনুিায়ী সজলা ের্াজকেবা কাি গালয় হকত তনবন্ধন ও পতরিয়পত্র গ্রহণ করকত হকব। 

প্রততবন্ধী ব্যতি সি সজলার স্থায়ী বাতেন্দা সে সজলা হকত তনবন্ধন ও পতরিয়পত্র গ্রহণ করকবন; 

- র্াোতপছু বাতষ গক আয় ৩৬,০০০ টাকার উকি গ নয় এর্ন প্রততবন্ধী ব্যতির্ণ; 

- আকবদনকারীকক অবশ্যই দুঃস্থ প্রততবন্ধী হকত হকব; 

- ৬ বেকরর উকি গ েকল িরকণর প্রততবতন্ধকক ভাতা প্রদাকনর জন্য তবকবিনায় তনকত হকব; 

- বাোই কতর্টি কতৃগক তনব গাতিত হকত হকব।  

ভাতা প্রাতপ্তর সক্ষকত্র তকছু অকিাগ্যতা রকয়কে তা হকলা- 

- েরকাতর কর্ গিারী হকল তকাংবা েরকাতর কর্ গিারী তহকেকব সপনশনকভার্ী হকল; 
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- অন্য সকানভাকব তনয়তর্ত েরকাতর অনুদানপ্রাপ্ত হকল; 

- সকান সবেরকাতর োংস্থা/ের্াজকল্যাণমূলক প্রততষ্ঠান হকত তনয়তর্তভাকব আতে গক অনুদানপ্রাপ্ত হকল।  

৫.১.২.৩ প্রততবন্ধী তশক্ষােীকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি প্রদান কর্ গসুিী বাস্তবায়ন নীততর্ালা (োংকশাতিত)  

প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর োাংতবিাতনক অতিকার প্রততষ্ঠা এবাং দতরদ্র, অেহায়, সুতবিা বতঞ্চত প্রততবন্ধী তশশু-তককশারকদর 

তশক্ষা লাকভর েহায়তা তহকেকব েরকার ২০০৭-০৮ অে গ বেকর প্রততবন্ধী তশক্ষাতে গকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি প্রদান 

কর্ গসুিী প্রবতগন ককরকে। এই কর্ গসূিীর লক্ষয ও উকিশ্য হকলা- 

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতত প্রদি োাংতবিাতনক ও আইনর্ত প্রততশ্রুততপূরণ; 

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ক্ষর্তায়ন ও ের্াকজর মূলিারায় আণয়ন; 

- তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন র্র্কনাপকিার্ী দতরদ্র পতরবাকরর প্রততবন্ধী তশশু-তককশারকদর ভততগর হার বৃতদ্ধকরণ; 

- তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন ভততগকৃত প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর উপতস্থততর হার বৃতদ্ধকরণ; 

- তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন ভততগকৃত প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর ঝকর পড়া সরািকরণ; 

- তশক্ষা িকক্রর ের্াতপ্ত হার বৃতদ্ধকরণ; 

- প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর সুতশক্ষায় তশতক্ষতকরকণ েহায়তা প্রদান; 

- জাতীয় উন্নয়কন প্রততবন্ধী সেকল-সর্কয়কদর অাংশগ্রহকণর হার বৃতদ্ধ; 

- প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর র্কধ্য োর্াতজক মূল্যকবাি ও তনততকতা জাগ্রতকরণ; 

- দতরদ্র প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর উচ্চ তশক্ষায় আগ্রহী ককর সতালা; 

- দতরদ্র ও পশ্চাৎপদ এলাকার প্রততবন্ধী সেকল-সর্কয়কদর তশক্ষার প্রতত আগ্রহ বৃতদ্ধ করা।  

র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ েরকাকরর ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালকয়র আওতািীন ের্াজকেবা অতিদপ্তর প্রততবন্ধী তশক্ষােীকদর 

জন্য তশক্ষা উপবৃতি প্রদান কর্ গসূিী বাস্তবায়ন করকব। এ বাস্তবায়ন প্রতক্রয়া সজলা ের্াজকেবা কাি গালয় এবাং উপকজলা 

ও শহর ের্াজকেবা কাি গালয়েমূকহর োাংর্ঠতনক কাঠাকর্াকত তবদ্যর্ান জনবল, সজলা ও উপকজলা প্রশােন এবাং 

স্থানীয় জনপ্রতততনতিকদর েহায়তায় েম্পাতদত হকব। ের্গ্র বাাংলাকদকশর ৬৪ টি সজলার েকল সেণীর সপৌরেভা ও 
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পেী এলাকার ইউতনয়কনর ওয়াে গ এবাং তেটি ককপ গাকরশকনর োনা েমূকহ েরকার কতৃগক েকল িরকণর তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন 

অধ্যয়নরত প্রততবন্ধী োত্রোত্রীর্ণ প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি কর্ গসূতির আওতার্ভি হকব। ের্াজকেবা অতিদপ্তর কতৃগক 

পতরিাতলত জতরকপর র্াধ্যকর্ শনািকৃত প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর অগ্রাতিকার তভতিকত পি গায়ক্রকর্ এ কর্ গসূিীকত 

অন্তর্ভ গি করা হকব। অধ্যয়নরত প্রততবন্ধী োত্র-োত্রীকদর তশক্ষার সেণী তবন্যােনুিায়ী ৪ টি স্তকর তবভি ককর উপবৃতির 

অে গ প্রদান করা হকব। প্রােতর্ক স্তকর অধ্যয়নরত তশক্ষােীকদর র্াোতপছু র্াতেক ৩০০ টাকা; র্াধ্যতর্ক স্তকরর 

তশক্ষােীকদর র্াোতপছু র্াতেক ৪৫০ টাকা; উচ্চ র্াধ্যতর্ক স্তকর অধ্যয়নরত তশক্ষােীকদর র্াোতপছু র্াতেক ৬০০ 

টাকা; এবাং উচ্চতর স্তকরর তশক্ষােীকদর জন্য র্াোতপছু র্াতেক ১০০০ টাকা হাকর উপবৃতি প্রদান করা হকব।  

৫.১.২.৪ প্রততবন্ধী ব্যতির তথ্য উপাি ব্যবহার নীততর্ালা- ২০২১ 

‘প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন- ২০১৩ এর িারা ৩১ এ প্রততবন্ধী ব্যতির তনবন্ধন ও পতরিয়পত্র প্রদাকনর 

উকেখ রকয়কে। সে লকক্ষয েকল প্রততবন্ধী ব্যতির তথ্য ও উপাি োংগ্রকহর জন্য ২০১৩ োল হকত শুরু ককর তনয়তর্ত 

প্রততবতন্ধতা শনািকরন জতরপ পতরিালনা করা হকি। এটি একটি িলর্ান কাি গক্রর্। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তথ্য 

োংগ্রকহর জন্য ওকয়বকবজে অযাতেককশন Disability Information System 

(www.dis.gov.bd) োটাকবজ প্রস্তুত করা হকয়কে, িা তনয়তর্ত হালনার্াদ করা হকি।  

তিত্র নাং-৫.১ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর পতরিয়পত্র  

http://www.dis.gov.bd/
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৫.১.৩ েরকাতর তবতভন্ন প্রততষ্ঠাকনর কর্ গসূিী  

৫.১.৩.১ ের্াজকেবা অতিদপ্তর   

জাতীয় তবকশষ তশক্ষা সকন্দ্র 

১৯৬২ োকল ের্াজকেবা অতিদফতর শারীতরক, র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর তশক্ষা, প্রতশক্ষণ ও পুনব গােন সকন্দ্র 

(তপ,এইি,টি,তে সেন্টার) শহীদ আোদ সর্ইট, ঢাকায় প্রততষ্ঠা করা হয়। ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয়ািীন ের্াজকেবা 

অতিদফতর ১৯৮৭ োকল শারীতরক, র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর প্রতশক্ষণ ও পুনব গােন সকন্দ্র শহীদ আোদ সর্ইট, ঢাকার 

কাি গক্রর্ েম্প্রোরণ ও যুকর্াপকিার্ী করার উকিকশ্য নরওকয়র ৩ (ততন) টি সস্বিোকেবী োংর্ঠন িোঃ 

(১) নরওকয়তজয়ান এযাকোতেকয়শন অব দ্যা ব্লাইণ্ড এে পাতশ্বগয়ালী োইকটে, 

(২) নরওকয়তজয়ান এযাকোতেকয়শন অব দ্যা সেফ ও 

(৩) নরওকয়তজয়ান এযাকোতেকয়শন ফর দ্যা সর্ন্টালী তরটাকে গে 

এর আতে গক েহকিাতর্তায় বাাংলাকদশ জাতীয় োংেকদর েম্মুখেহ দতক্ষণ পতশ্চর্ সকাকণর জায়র্ার পতরবকতগ ঢাকার 

তর্রপুরেহ-১৪ নম্বর সেকশকন ৬.০০ (েয়) একর জতর্র উপর ১৭ সকাটি টাকা ব্যকয় ের্াজকেবা অতিদফতরািীন 

আন্তজগাততকভাকব স্বীকৃত দতক্ষণ এতশয়ার র্কেল ইনতস্টটিউট তহকেকব তবকশষ তশক্ষা সকন্দ্র প্রততষ্ঠা ককর। প্রততবন্ধী 

ব্যতির তশক্ষা, প্রতশক্ষণ ও পুনব গােকনর লকক্ষয প্রকয়াজনীয় দক্ষ জনবল সৃতষ্ট, তবকশষ তশক্ষা উপকরণ তততর ও 

তবতরণেহ েব গস্তকরর জনর্ণকক েকিতন ও উদ্ধুদ্ধকরকণ েহায়তা প্রদান ককর ের্াকজর মূল সরাত িারায় একীভূত করা 

এ সককন্দ্রর মূল উকিশ্য। জাতীয় তবকশষ তশক্ষা সককন্দ্র জাতীয় তবশ্বতবদ্যালকয়র অতিভূি তবকশষ তশক্ষা তশক্ষক প্রতশক্ষণ 

ককলজ অবতস্থত। এ ককলকজ তবকশষ তশক্ষায় দক্ষ তশক্ষক তততরর লকক্ষয ১০৫ আেন তবতশষ্ট  এক বের সর্য়াদী 

ব্যাকিলর অব সিশাল এডুককশন ( তব.এে. এে) ও ১০৫ আেন তবতশষ্ট র্াস্টাে গ অব সিশাল এডুককশন (এর্.এে. 

এে) তেগ্রী প্রদান করা হয়। এ ককলকজর ল্যাবকরটরী স্কুল তহকেকব ততনটি েরকাতর প্রােতর্ক তবদ্যালয় (বুতদ্ধ,বাক ও 

েবণ, দৃতষ্ট) এবাং একটি র্াধ্যতর্ক পি গাকয় প্রততবন্ধী তবদ্যালয় প্রততষ্ঠা করা হকয়কে। তবদ্যালকয় ৪ টিকত ৪০১ জন 

তশক্ষােী সলখাপড়া করকে। সেকল-সর্কয়কদর জন্য পৃেক পৃেক ৭(োত) টি আবাতেক সহাকস্টল এবাং তব.এে.এে 

প্রতশক্ষণােীকদর একটি েহ সর্াট ৮(আট) টি সহাকস্টল রকয়কে। এ সককন্দ্র বতগর্াকন ৬১১ জন তশক্ষােী তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ 

গ্রহণ করকে।  
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তিত্র নাং-৫.2 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তবকশষ স্কুল েম্পককগ তথ্য   

৫.১.৩.২ জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউকণ্ডশন 

বুতদ্ধ প্রততবন্ধী তবদ্যালয় পতরিালনা: 

প্রততবতন্ধতা েম্পতকগত ের্তিত তবকশষ তশক্ষা নীততর্ালা-২০১৯ এর আওতায় েব গকর্াট ৭৪ টি তবকশষ স্কুকলর 

তশক্ষক/কর্ গিারী ১০০% সবতন-ভাতা জাতীয় সবতন সস্কল ২০১৫ অনুিায়ী জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউকেশকনর 

র্াধ্যকর্ েরকার কতৃগক পতরকশাি করা হকি। বতগর্াকন উি স্কুলেমূকহ ৯১৪ জন তশক্ষক/কর্ গিারী এবাং ১১৬৫০ জন 

োত্র/োত্রী রকয়কে। 

সিশাল স্কুল ফর তিলকড্রন উইে অটিজর্ পতরিালনা: 

অকটাবর, ২০১১ োকল ফাউকেশন কযাম্পাকে একটি েম্পূণ গ অনবততনক সিশাল স্কুল ফর তিলকড্রন উইে অটিজর্ 

িালু করা হয়। পরবতীকত ঢাকা শহকর তর্রপুর, লালবার্, উিরা ও িাত্রাবাড়ী, ৬টি তবভার্ীয় শহকর ৬টি (রাজশাহী, 

খুলনা, িট্টগ্রার্, বতরশাল, রাংপুর ও তেকলট) এবাং র্াইবান্ধা সজলায় ১টি এবাং তবশ্বনাে উপকজলায় ১টি েহ সর্াট ১২টি 

স্কুল িালু করা হকয়কে। উি স্কুলগুকলাকত অটিজর্ ও এনতেতে ের্স্যাগ্রস্থ তশশুকদর অক্ষর জ্ঞান, োংখ্যা, কালার, 
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ম্যাতিাং, এতেএল, তর্উতজক, সখলা-ধূলা, োিারণজ্ঞান, সিার্াকিার্, োর্াতজকতা, আিরণ পতরবতগন এবাং পুনব গােন 

ইতযাতদ তবষকয় তশক্ষা প্রদান করা হয়। এেব স্কুকল িলতত তশক্ষাবকষ গ সর্াট ১৫০ জন অটিজর্ ের্স্যাগ্রস্থ তশশু 

তবনামূকল্য সলখাপড়া করার সুকিার্ পাকি। 

প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সককন্দ্রর র্াধ্যকর্ তবনামূকল্য সেরাতপউটিক (Early Intervention) সেবা প্রদান: 

সদকশর প্রতযন্ত অঞ্চকলর প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীকক সেরাতপউটিক সেবা প্রদাকনর লকক্ষয সদকশর ৬৪টি সজলা ও ৩৯টি 

উপকজলায় সর্াট ১০৩টি প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র িালু করা হয়। এ েকল সকন্দ্রেমূহ হকত সদকশর প্রতযন্ত 

অঞ্চকলর অটিজর্েহ অন্যান্য প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীকক তবনামূকল্য সেরাতপউটিক, কাউকেতলাং ও সরফাকরল সেবা এবাং 

েহায়ক উপকরণ প্রদান করা হকি। উি সককন্দ্রর র্াধ্যকর্ এতপ্রল ২০২২ পি গন্ত তনবতন্ধত সেবা গ্রহীতার োংখ্যা 

৬,৫৭,১০৩ জন ও সর্াট প্রদি সেবা োংখ্যা (Service Transaction) ৮৯,০৯,৮৯৬ টি। ২ এতপ্রল ২০১০ 

র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রী আনুষ্ঠাতনকভাকব প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র শীষ গক কর্ গসূতি উকিািন ককরন। এ কর্ গসূতি 

পি গায়ক্রকর্ উপকজলা পি গায় পি গন্ত েম্প্রোরণ করার লকক্ষয ১০৩টি সককন্দ্রর পাশাপাতশ প্রের্ পি গাকয় ২১১টি উপকজলায় 

প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র স্থাপকনর কাি গক্রর্ িলর্ান আকে। 

তবনামূকল্য েহায়ক উপকরণ তবতরণ: 

১০৩টি প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সককন্দ্রর র্াধ্যকর্ এতপ্রল-২০২২ পি গন্ত ৬০,৩৪২টি েহায়ক উপকরণ (কৃতত্রর্ অাংর্, 

হুইল সিয়ার, ট্রাইোইককল, ক্রাি, স্টযাতোং সির্, ওয়াতকাং সির্, োদােতড়, এলকবা ক্রযাি, আয়বি গক উপকরণ তহকেকব 

সেলাই সর্তশনেহ) প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য তবনামূকল্য তবতরণ করা হকয়কে। 

৫.১.৩.৩ তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল প্রততবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

১। তবশ্ব স্বাস্থয োংস্থা (WHO) এর কাতরর্রী েহায়তায় অটিজর্ ও এনতেতে তশশুকদর তপতা-র্াতা ও 

অতভভাবকর্কণর জন্য সকয়ারতর্ভার তস্কল সট্রতনাং (CST) সপ্রাগ্রার্ এর র্তেউল তততর করা হকয়কে। শীঘ্রই প্রতশক্ষণ 

শুরু হকব। 

২। অটিজর্ শনািকরণ ও র্াত্রা তনরুপকণর জন্য বাাংলায় একটি Tools and Apps প্রণয়নপূব গক তফল্ড ট্রায়াল 

েম্পন্ন করা হকয়কে। 

৩। এনতেতে তশক্ষােীকদর জন্য তবকশষ তশক্ষা পাঠ্যক্রর্ প্রণয়ন চূড়ান্ত পি গাকয় রকয়কে। 
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৪। ওয়ানস্টপ স্বাস্থযকেবা কতর্টির েদস্যকদর অবতহতকরণ প্রতশক্ষণ িলর্ান আকে। 

৫। এনতেতে ব্যতিকদর আেয় সককন্দ্র সকয়ারতর্ভার তনকয়ার্ প্রতক্রয়া চূড়ান্ত পি গাকয় আকে 

৬। এনতেতে সুরক্ষা ট্রাস্ট আইকনর অেিততেমূহ দূর করা এবাং রাকের অন্যান্য আইনগুকলাকক প্রততবন্ধী বান্ধব করার 

জন্য কাি গক্রর্ িলর্ান রকয়কে। 

৭। তবতভন্ন কযাটার্তরর তলোরকদর জন্য Behavior Change Communication (BCC) 

Materials তততর করা হকয়কে এবাং এ তবষকয় প্রিারণা কাি গক্রর্ িলকে। 

৮। এনতেতে ব্যতিকদর বীর্ার আওতায় তনকয় আোর জন্য বীর্া পতরকল্পনা তততর করা হকয়কে িা বাস্তবায়কনর পি গাকয় 

রকয়কে। 

৯। ২০২০-২১ অে গবেকরর ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ককর ২৫০০ জনকক এককালীন তিতকৎো েহায়তা প্রদান করা 

হকয়কে। 

১০। অটিজর্ শনািকরকণর জন্য ‘অটিজর্ বাতগা এবাং অকর্ৌতখক সিার্াকিাকর্র জন্য ‘বলকত িাই’ অযাপ তততর চূড়ান্ত 

পি গাকয়, িা অতিকরই িালু করা হকব। 

১১। এনতেতে তশশুকদর তশক্ষা কাি গক্রর্ যুকর্াপকিার্ী করকত দক্ষ তশক্ষক তততরর লকক্ষয তবকশষ তশক্ষা স্কুকলর 

তশক্ষককদরকক প্রতশক্ষণ প্রদান করা হকি। 

১২। অটিজর্ তবতশষ্টযেম্পন্ন তশশু ও ব্যতির্কনর গৃহতভতিক ব্যবস্থাপনা তনতশ্চকত তপতার্াতা, অতভভাবক, 

সকয়ারতর্ভারকদর প্রতশক্ষণ প্রদান করা হকি। 

১৩। অতভভাবক তনকয়ার্ োংক্রান্ত তনকদ গতশকা প্রস্তুত করা হকয়কে এবাং োংর্ঠন তনবন্ধকনর কাজ িলকে। 

১৪। এনতেতে ব্যতিকদর আতে গক তিতকৎো েহায়তা প্রদান তনকদ গতশকা প্রণয়ন করা হকয়কে এবাং সে সর্াতাকবক কাি গক্রর্ 

িলর্ান রকয়কে। 

১৫। এনতেতে তবদ্যালকয়র তশক্ষককদর প্রতশক্ষণ ও ওতরকয়কন্টশন সকাকে গ তনকদ গতশকা প্রণয়ন করা হকয়কে িা 

বাস্তবায়নািীন 

১৬। অতভভাবক প্রতশক্ষণ তনকদ গতশকা প্রণয়নপূব গক প্রতশক্ষণ কাজ িলকে। 
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১৭। মুতজব শতবষ গ ও স্বািীনতার সুবণ গ জয়ন্তী উপলকক্ষয ২৫০০ জন দতরদ্র অেহায় এনতেতে তশশু ও ব্যতিকদর 

তিতকৎো েহায়তা তহকেকব ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ককর সর্াট ২ সকাটি ৫০ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান 

প্রদাকনর কাি গক্রর্ িলর্ান। 

৫.১.৩.৪ শারীতরক প্রততবন্ধীকদর প্রতশক্ষণ ও পুনব গােন সকন্দ্র (Employment and Rehabilitation 

Center for Physically Handicap-ERCPH)  

১৯৭৮ োকল বাক-েবণ প্রততবন্ধী ও শারীতরক প্রততবন্ধী যুবককদরকক তবতভন্ন প্রকার কাতরর্রী প্রতশক্ষণ সদওয়ার 

উকিকশ্য র্াজীপুর সজলার টিীকত ইআরতেতপএইি স্থাপন করা হয়। এ প্রততষ্ঠাকন অনুকর্াতদত আেন োংখ্যা ১৩৫টি 

বতগর্ান তনবােীর োংখ্যা ৩৫।  এ পি গন্ত পুনব গাতেকতর োংখ্যা ২৮৮৪। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর  তশক্ষা ও েহায়ক উপকরণ 

ততরী, বৃতিমূলক প্রতশক্ষণ প্রদান এবাং কর্ গোংস্থাকনর সুকিার্ সৃতষ্ট ও পুনব গােনককল্প  ১৯৭৮-৮৭ েকন প্রককল্পর র্াধ্যকর্ 

‘তেো’ ও সুইতেশ তি তর্শকনর কাতরর্তর েহায়তায় শারীতরক প্রততবন্ধীকদর  বৃতিমূলক প্রতশক্ষণ ও পুনব গােন সকন্দ্র 

(ইআরতেতপএইি) স্থাপন করা হয়। সকন্দ্র প্রততষ্ঠালকগ্ন িালুকৃত প্রতশক্ষণ সকাে গগুকলার র্াধ্যকর্ প্রতশক্ষণ তদকয় 

প্রততবন্ধীকদরকক পুনব গােন বতগর্াকনর বাজার িাতহদার োকে যুকর্াপকিার্ী নয়। ফকল অত্র সককন্দ্র প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 

প্রততবন্ধীরা কর্ গোংস্থাকনর সক্ষকত্র প্রততকিাতর্তায় তপতেকয় রকয়কে। বতগর্াকন োিারণ একটি িাকুরীর জন্য হাজার 

হাজার তশতক্ষত ও শাতররীকভাকব েক্ষর্ সবকার সেকল-সর্কয়  হকন্য হকয় িাকর িাকর ঘুরকে। একহন পতরতস্থততকত স্বল্প 

তশতক্ষত উপযুি প্রতশক্ষণতবহীন একজন িাকুরী প্রােীর অবস্থান েহকজই অনুকর্য়। প্রততবন্ধীকদর অবস্থান ও অতিকার 

তনতশ্চত করার জন্য ইআরতেতপএইি কাজ ককর িাকি। এখাকন ‘মুিা’ নাকর্ তর্নাকরল ওয়াটার উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরণ করা হয়। এখাকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িারা উন্নতর্াকনর োতস্টক োর্গ্রী উৎপাদন ও তবপনন করা 

হয়। 

৫.২ র্কবষণা এলাকায় সবেরকাতর ের্াজকেবামূলক প্রততষ্ঠাকনর কাি গক্রর্ 

প্রততবন্ধীকদর জন্য বাাংলাকদকশর েরকাকরর পাশাপাতশ এন তজ ও কতৃগক তবতভন্ন কাি গক্রর্ বাস্তবায়ন করা হয়। সকান 

সকান জায়র্ায় েরকার ও এন তজ ও সিৌেভাকব প্রততবন্ধীকদর উন্নয়কন কাজ ককর িাকি। প্রততবন্ধীকদর নীততর্ালা 

প্রণয়ন সেকক শুরু ককর প্রততবন্ধীকদর জকন্য তশক্ষা, স্বাস্থয, তিতকৎো, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, েকিতনতা তততর, 

পুনব গােন, অন্যান্য কাি গাবলী বাস্তবায়কনর র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধীকদর উন্নয়কন গুরুত্বপূণ গ ভূতর্কা পালন করকে। প্রততবন্ধীকদর 

তনকয় সি েকল এন তজ ও কাজ ককর তাকদরকক ের্িকয়র জন্য জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউকেশন কাজ ককর োকক। 

র্কবষণা এলাকা তহকেকব র্য়র্নতোংহ সজলার, র্য়র্নতোংহ েদর এবাং র্ফরর্াঁও উকপকজলা অন্যতদকক রাজশাহী 
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সজলার, রাজশাহী তেটি ককপ গাকরশন এবাং পবা উপকজলা তনব গািন করা হকয়তেল। উি র্কবষণা এলাকায় সি েকল 

এন তজ ও কাজ ককর তার একটি োর োংকক্ষপ তুকল িরা হল।  

র্য়র্নতোংহ সজলাঃ  

র্য়র্নতোংহ সজলার, র্য়র্নতোংহ েদকর অল্প ককয়কটি এন তজ ও কাজ ককর োকক তার র্কধ্য অন্যতর্ হকলা 

‘প্রততবন্ধী কতর্উতনটি সেন্টার (তপ তে তে)’। তপ তে তে ১৯৯৬ োকলর ১৪ র্াি গ Frank Van het hof Taize 

ের্াজকেবা এবাং এন তজ ও বুযকরা সেকক তনবন্ধকনর র্াধ্যকর্ র্য়র্নতোংহ, টািাইল, সনত্রককানা, জার্ালপুর, সশরপুর 

এবাং সভালা সজলায় কাজ শুরু ককরন। সি ের্স্ত প্রততবন্ধী আে গ-োর্াতজক ও োাংস্কৃততক তদকক সেকক তপতেকয় বা 

সুতবিা বতঞ্চত তাকদর সেবা প্রদাকনর লকক্ষয এই এন তজ ও িাত্রা শুরু ককর। এই এন তজ ও তিষ্ট িকর্ গর সি 

র্ানবকেবামূলক কর্ গসূিীর আকলাকক ‘ির আর্ার হাত’ নীততকত পতরিাতলত হয়। এোড়া সদকশর অভযন্তরীণ এবাং 

বতহঃ তবকশ্বর তবতভন্ন এন তজ ও Christian Solidarity International (CSI), Transform Aid 

International (TAI), Christian Reformed World Missions-USA, Association 

Operation Esperance/ Operation Hope, Stitching Physiotherapy Support Children 

International, Stitching Steiunfonds voor het werk van de broerders van Taize 

Bangladesh, CORDAID Netherlands, PhySCI; Netherlands, Resonate Global 

Mission (RGM), DRRA/Partnership-Liliane Fonds-Netherlands, Handicap 

International/Partnership, Centre for Disability in Development(CDD), CRP and 

Manusher Jonno Foundation সেকক দান এবাং ফাে তনকয় কাজ ককর োকক। তপ তে তে মূলত প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর তশক্ষা, স্বাস্থয সেবা, অে গননততক েক্ষর্তা বৃতদ্ধ, োর্াতজক তনরাপিা এবাং পরার্শ গ প্রদাকনর র্াধ্যকর্ কাজ 

ককর িাকি। তপ তে তে এন তজ ওর তকছু কাি গক্রর্ তনকি সদয়া হকলা- 

1. Health:  

1.1 Specialised Therapeutic Services for 1238 People with disabilities 

1.2 Mental Health and Psycho-Social Counselling for 70 Down Syndrome and Autistic 

Children: 

1.3 Care Management and Activities of Daily Living for 230 CP children: 

1.4 Operative treatment and assistive devices services for 1547 people with disabilities 
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1.5 General treatment and medicine support for 677 people with disabilities 

2. Education: 

2.1 School Programmes for 1543 children living in most critical situations (in the 

streets, stations, slum areas etc. and Dalit/marginalized communities) 

2.2 Provided Education materials for 1543 

2.3 Stipend and financial support for the poor 278 students to continue their education 

2.4 Teaching and Professional Growing Programmes for 120 university students  

2.5 Collaborative Social and Field Work of 120 college/University students (post 

graduate and graduate levels): 

2.6 Promoting Education for 3734 marginalized ethnic communities in Mymensingh 

3. Livelihoods: 

3.1 Included 834 community people including PWDs in livelihood activities providing 

IGA input supports and training 

3.2 Assets transfer to 560 most vulnerable community households including People 

with Disabilities families 

4. Protection and peace building: 

4.1 675 students and their family members are aware on Child protection 

4.2 755 College students are included into peace building 

5. Advocacy and Influence: 

5.1 Advocacy Programme with 3734 marginalized community members and leaders 

5.2 Awareness programmes for promotion of rights with 1523 for People with 

disabilities 

6. Humanitarian Response:  

6.1 Extended humanitarian support for 2093 including people with disabilities 

7. Social & Empowerment: 
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7.1 54 Self-Help Groups are well functioning 

7.2 2 Disable People’s Organizations (DPOs) are registered with Government entities 

7.3 78 Cultural Events for promotion of psychosocial development and socialization 

7.4 Organized Sports program for 300 Children with Disabilities for promotion of 

inclusion, socialization and rights. 

 

উৎেঃ তপ তে তে সপ্রাফাইল; ২০২১ 

র্য়র্নতোংহ সজলা শহকর প্রততবন্ধীকদর তনকয় তকছু এন তজ ও কাজ করকলও র্ফরর্াঁও উপকজলায় সকান এন তজ ও 

প্রততবন্ধীকদর তনকয় কাজ ককর না। ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা এন তজ ও কাি গক্রকর্র সুতবিা সেকক বতঞ্চত হকি। 
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পাশাপাতশ েরকাতর প্রততষ্ঠাকনর উপর কাকজর িাপ তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি। এোড়া সি েকল এন তজ ও তবতভন্ন কর্ গসূিী 

তনকয় কাজ ককর তাকদর র্কধ্যও অকনক এন তজ ও আাংতশকভাকব প্রততবন্ধীকদর তনকয় কাজ ককর োকক। ের্াজকেবা 

অতফে সেকক এই েকল এন তজ ও তিাবিান এবাং ের্িয় ককর োকক। 

 রাজশাহী সজলাঃ  

রাজশাহী সজলার তেটি ককপ গাকরশন এলাকা এবাং পবা উপকজলা অকনক এন তজ ও কাি গক্রর্ পতরিালনা করকে তার 

র্কধ্য অন্যতর্ হল র্ানব সেবা অতভিান, েকিতন সোোইটি, তরী ফাউকেশন, এতেতে ইন্টারন্যাশনাল বাাংলাকদশ 

ইতযাতদ। স্থানীয় পি গাকয়র এন তজ ও োড়াও জাতীয় (ব্রাক, আশা, প্রতশকা, র্ানুকষর জকন্য ফাউকেশন ইতযাতদ) এবাং 

আন্তজগাততক পি গাকয়র এন তজ ও (সেইভ দ্যা তিকেন, ওয়াল্ডগ তভশন ইতযাতদ) কাজ ককর িাকি। 

- র্ানব সেবা অতভিানঃ একটি সস্বিাকেবী আে গ-োর্াতজক উন্নয়নমূলক োংস্থা। ১৯৯৯ োকল ের্াজকেবা 

অতিদপ্তকর তনবতন্ধত হয় মূলতঃ দতরদ্র ও তপতেকয় পড়া র্ানুকষর অে গননততক উন্নয়কনর লকক্ষয অতত ক্ষুদ্র 

পতরেকর তবতভন্ন সেবামূলক কাকজর পাশাপাতশ েঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কাি গক্রর্ তদকয় কাি গক্রর্ শুরু ককর। পকর 

প্রততবন্ধীকদর জন্য তবতভন্ন কাি গক্রর্ গ্রহণ করা হয় তা হকলা- ‘সুদমুি প্রততবন্ধী ঋণ’ ২০০৯ োল সেকক 

তনজস্ব অে গায়কন প্রততবন্ধীকদর সুদমুি ঋণ েহায়তা কাি গক্রর্ িাতলকয় িাকি। এই ঋকণর ফকল প্রততবন্ধী 

ব্যতিরা তবতভন্ন আয় বি গনমূলক কাকজ েমৃ্পি হকয় পতরবাকর অবদান রাখকেন। ফকল পতরবাকর ও ের্াকজ 

তাকদর গ্রহণকিাগ্যতা বৃতদ্ধ সপকয়কে। এ পি গন্ত ২৩৭ জন দুঃস্থ প্রততবন্ধী েদস্যকদর র্াকঝ ১০,৮৫,০০০/- টাকা 

তবতরণ ককরকেন। সি ের্স্ত দুঃস্থ প্রততবন্ধী তশক্ষােীর্ণ তবতভন্ন ঘাত প্রততঘাকতর র্কধ্যও তাকদর সলখাপড়া 

িাতলকয় িাকিন তাকদর জন্য আর্াকদর প্রততবন্ধী তশক্ষােীকদর েহায়তা প্রদান। এই েহায়তা বাবদ এ পি গন্ত 

১৩১ জন প্রততবন্ধী তশক্ষােীকক েব গকর্াট ২,৬২,০০/- টাকা প্রদান করা হকয়কে। একাকী িলািকল অক্ষর্ 

দাতরদ্রয ও অেহায় শারীতরক প্রততবন্ধীকদর েহায়তার জন্য তবনামূকল্য হুইল সিয়ার প্রদান কর্ গসূিী গ্রহণ করা 

হকয়কে। তবতভন্ন ব্যতিবকর্ গর েহকিাতর্তায় এবাং োংস্থার সেবা ফাকের অে গ তদকয় ২০১৬ োল হকত এই 

কর্ গসূিী পতরিাতলত হকি। োংস্থা হকত এ পি গন্ত সর্াট ৪৯ টি হুইল সিয়ার প্রদান করা হকয়কে।  

- তরী ফাউকেশনঃ তরী ফাউকেশন ২০০৩ োকল প্রতততষ্ঠত হয়। এটি হকলা একটি সস্বিাকেবী োংস্থা িার মূল 

উকিশ্য হল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তশক্ষা, প্রতশক্ষণ, এবাং অন্তভূ গতিকরকণর র্াধ্যকর্ ক্ষর্তায়ন করা িাকত 

প্রততবন্ধীরা ের্াকজর মূলকরাতিারায় োকে অন্তর্ভ গি হকয় জীবন িাপন করকত পাকর। তলি, ির্ গ, বণ গ, আে গ-

োর্াতজক অবস্থা তবকবিনা না ককর েকল প্রকার তবষম্য তনরেনককল্প প্রততবন্ধীকদর জন্য প্রততবন্ধী বান্ধব, 
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অতিকার তভতিক, এবাং অন্তভূ গতিমূলক ের্াজ প্রততষ্ঠা করা। তরী ফাউকেশন বতগর্াকন সি েকল কর্ গসূিী 

বাস্তবায়ন করকে তা হকলা- প্রততবন্ধীকদর জন্য তবকশষ স্কুল; ের্াকজ প্রততবন্ধীতার তবষকয় েকিতনতা তততর 

করা; প্রততবন্ধী ও োিারণ র্ানুকষর র্াকঝ সি তবষম্য তা দূরীভূত করা; স্বাস্থয সেবা ও উপকরণ েহায়তা 

প্রদান করা; এবাং ের্তষ্ট তভতিক পুনব গােকনর র্াধ্যকর্ তাকদর জীবনর্ান উন্নয়ন করা। সি েকল তশশু অটিজর্ 

বা তনউকরাতেেে গাকর আক্রান্ত তাকদর জন্য School for Gifted Children (SGC) নাকর্ 

তবকশষ স্কুল পতরিালনা করা হয়। এই স্কুকল তশশুকদর নাি, র্ান, েতব আঁকা, কাতরর্তর প্রতশক্ষণ ইতযাতদ 

প্রদাকনর র্াধ্যকর্ তশক্ষা সদয়া হয়। পাশাপাতশ আন্তজগাততক অটিজর্ তদবকে এই স্কুকলর োত্র-োত্রীরা তাকদর 

োাংস্কৃততক পতরকবশনা ককর োকক। শহর ও গ্রার্ উভয় এলাকায় তপতা র্াতা, েরকাতর কর্ গকতগা-কর্ গিারী 

এবাং সুিী ের্াজকক প্রততবন্ধী তবষয় তনকয় েকিতনতামূলক কর্ গসূিীর আকয়াজন করা হয়। গ্রার্ এলাকার 

অতিকাাংশ টয়কলট োিারণত প্রততবন্ধীকদর জন্য উপকিার্ী নয়। এই কারকণ গ্রার্ এলাকায় প্রততবন্ধীকদর 

িলািল উপকিার্ী অে গাৎ প্রততবন্ধী বান্ধব টয়কলট স্থাপন করা। পবা এবাং রাজশাহী সজলায় প্রততবন্ধী তশশুকদর 

জন্য অন্তভূ গতিমূলক তবদ্যালকয়র র্াধ্যকর্ তশক্ষা প্রদান ককর িাকি। সিেকল পতরবাকর প্রততবন্ধী রকয়কে 

তাকদর আয়, েম্পদ বৃতদ্ধ এবাং জীতবকার জন্য ের্ে গন সদয়া। প্রততবন্ধী তশশুর প্রতত তকভাকব িত্নবান হকত 

হকব সেই েম্পককগ তপতা র্াতা ও অতভভাবককদর প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা হয়। এোড়া প্রততবন্ধীকদর 

পুনব গােকনর জন্য িাবতীয় উপকরণ েহায়তাও প্রদান করা হয়। তকছু তকছু এলাকায় Community 

Based Rehabilitation Program (CBR) িালু আকে সি কর্ গসূিীকত একজন প্রততবন্ধী 

ব্যতি পুনব গােকনর ব্যবস্থা করা হয়। প্রততবন্ধী তশশুকদর বাোয় তর্কয় সেরাতপ এবাং জীবন দক্ষতামূলক সেবা 

সদয়া হয়; প্রততবন্ধী তশশুর বা পতরবাকরর আয় বি গনমুলক কাকজর ব্যবস্থা করা হয়; জীতবকা তনব গাকহর জন্য 

প্রততবন্ধীকদর েহায়তা সদয়া হয়; প্রততবন্ধীকদর প্রকবশর্ম্যতার জন্য র্ িাম্প স্থাপন করা হয়; গ্রাকর্র 

প্রততবন্ধীকদর জন্য স্বাস্থয সেবা সদয়া হয়; এবাং প্রততবতন্ধতা েম্পককগ েকিতনতার জন্য কর্ গশালার আকয়াজন 

করা হয়।  



 

 
84 

 

উৎেঃ ত্বরী ফাউকেশন  

৫.৩ সটকেই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রা 

জাততোংকঘ ২০১২ োকলর একটি েকম্মলকন প্রের্ সটকেই উন্নয়ন তনকয় আকলািনা করা হয় তবকশষ ককর ২০১৫ 

োকলর র্কধ্য েহরাে উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রা অজগকনর েফলতা ও অগ্রর্তত েম্পককগ আকলািনার ের্য়কাকল। পতরকবশ, 

অে গনীতত, ও োর্াতজক ততনটি তবষয়কক এই সটকেই উন্নয়কন অন্তর্ভ গি করা হয় পকর ২০১৫ োকল জাততোংকঘ উন্নয়ন 

একজো তহকেকব ের্িয় করা হয়। এোড়া সটকেই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রা তনি গারণ করা হয় ২০১৫-২০৩০ োল এবাং 

“leaving no one behind” নীততকক োর্কন সরকখ এই সটকেই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রা কাজ ককর িাকি। এই 

সটকেই উন্নয়ন লক্ষযর্াত্রায় সর্াট লক্ষয রকয়কে ১৭ টি। এই ১৭ টি লক্ষযর্াত্রার র্াধ্যকর্ সর্াটামুটি েব লক্ষযর্াত্রায় 

প্রততবন্ধী ব্যতিরা অগ্রাতিকার পাকব। তারপরও সি েকল লক্ষযর্াত্রা প্রততবন্ধীকদর জীবনিাত্রার োকে ওতকপ্রাতভাকব 

জতড়ত সেগুকলা হকলা- 

লক্ষয ৩- ভাল স্বাস্থয ও কল্যাণঃ এই লক্ষযর্াত্রায় প্রততবন্ধীকদর স্বাস্থয সেবা তনতশ্চত করা এবাং প্রততবন্ধীকদর কল্যাণ 

োিকনর জন্য পাশাপাতশ প্রততবন্ধী নারীকদর প্রজনন স্বাস্থয সেবা েম্পককগ েকিতন ককর তাকদর প্রজনন অতিকার 

তনতশ্চত করা। Convention on the Rights of Persons with Disabilities এর অনুকিদ ২৫ এ 

প্রততবন্ধীকদর তবনামূকল্য স্বাস্থয সেবা প্রদান এবাং স্বাস্থয সেবা সনয়ার সক্ষকত্র সকান রকর্ তবষকম্যর তশকার না হয় তার 



 

 
85 

 

ব্যবস্থা করা। েকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর স্বাস্থয বীর্ার আওতায় তনকয় একে তাকদর পুনব গােকনর ব্যবস্থা করা। প্রততবন্ধী 

নারীকদর প্রজনন স্বাস্থয সেবা তনতশ্চকতর জন্য জাতীয় পি গাকয় আইন ও নীততর্াল প্রণয়ন করা।    

লক্ষয ৪- গুণর্ত তশক্ষাঃ এই লক্ষযর্াত্রায় প্রততবন্ধীকদর জন্য অন্তর্ভ গতিমূলক এবাং ের্তাতভতিক গুণর্ত তশক্ষা তনতশ্চত 

করা এবাং মূল লক্ষয অজগকনর জন্য টাকর্ গট ৫, ৮ নাং এ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েকল পি গাকয়র তশক্ষা, কাতরর্তর 

প্রতশক্ষকণর সক্ষকত্র ের্ান সুকিার্ তদকত হকব এবাং সকান িরকণর তবষম্য করা িাকব না, এোড়া প্রততবন্ধীকদর জন্য পি গাপ্ত 

সুকিার্ সুতবিা ও উপকরকণর র্াধ্যকর্ তশক্ষার পতরকবশ তততর করকত হকব ২০৩০ োকলর র্কধ্য; 

লক্ষয ৮-উপযুি কাজ এবাং অে গননততক প্রবৃতদ্ধঃ এই লক্ষযর্াত্রায় প্রততবন্ধীকদর জন্য পতরপূণ গ এবাং উৎপাদনশীল 

কর্ গোংস্থান ও উপযুি কাকজর ব্যবস্থা করা। মূল লক্ষয অজগকনর জন্য টাকর্ গট ৫ এ প্রততবন্ধীকদরকক উৎপাদনশীল 

কাকজ অন্তর্ভ গতিকরণ করকত হকব এবাং অন্যান্য ব্যতিকদর র্ত তাকদরকক ের্ান র্জুতর এবাং মূল্য প্রদান করকত হকব 

২০৩০ োকলর র্কধ্য; 

লক্ষয ১০- অের্তা তনরেনঃ এই লক্ষযর্াত্রায় শারীতরক ও র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর প্রতত েকল িরকণর তবষম্য বা 

অের্তা তনরেন করা। প্রততবন্ধীকদর োর্াতজক, অে গননততক এবাং রাজননততক সক্ষকত্র অন্তর্ভ গতিকরণ এবাং ক্ষর্তায়ন 

করা ২০৩০ োকলর র্কধ্য।  

লক্ষয ১১- সটকেই নর্র এবাং ের্তষ্টঃ এই লক্ষযর্াত্রায় প্রততবন্ধীকদর জন্য সটকেই এবাং অন্তভূ গতিমুলক নর্র ও ের্তস্ট 

তততর করা। এই লক্ষযর্াত্রার অিীকন Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities এর অনুকিদ ১৯ ও ২৮ এ প্রততবন্ধীকদর অন্যান্য োিারণ র্ানুকষর র্ত স্বাভাতবক জীবন িাপকনর 

অতিকার এবাং পি গাপ্ত পতরর্াণ োর্াতজক তনরাপিা লাকভর অতিকার রকয়কে। প্রততবন্ধীকদর জন্য তনরাপদ বােস্থান, 

িানবাহকন িাতায়াকতর ব্যবস্থা, েকল িরকণর ভবকন প্রকবশর্ম্যতা তনতশ্চত করকত হকব ২০৩০ োকলর র্কধ্য।    

 ৫.৪ অষ্টর্ পঞ্ছবাতষ গকী পতরকল্পনা  

র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ েরকার প্রতত পাঁি বের অন্তর অন্তর পঞ্ছবাতষ গকী পতরকল্পনা গ্রহণ ককর। অষ্টর্ পঞ্ছবাতষ গকী 

পতরকল্পনা ২০২১-২০২৫-এ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর মূলকরাতিারায় অন্তর্ভ গতিকরকণর জকন্য অে গননততক, োর্াতজক, 

রাজননততক, ও োাংস্কৃততক সক্ষকত্র পূণ গ অাংশগ্রহকণর সুকিার্ তদকত হকব পাশাপাতশ তশক্ষা, স্বাস্থয, খাদ্য ও পুতষ্ট, 

কর্ গোংস্থান, ের্াকজ তনরাপিা প্রদান করকত হকব। উি পতরকল্পনায় প্রততবন্ধীকদর জন্য সি েকল সকৌশল বা কর্ গসূিী 

গ্রহণ ককরকেন তা হকি- 
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- Rights and Protection of the Person with Disability Act 2013 বাস্তবায়কনর জন্য সি 

েকল র্ন্ত্রণালয় বা তবভার্ রকয়কে তাকদর ের্িকয়র র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী অতিকার তনতশ্চত করা তবকশষ দাতরদ্রয, 

র্তহলা এবাং তশশু প্রততবন্ধীকদর অগ্রাতিকার প্রদান করা; 

- জাতীয় তনরাপিা সবষ্টনীর অিীকন প্রততবন্ধীকদর সি প্রততবন্ধী সুতবিা প্রস্তাব করা হকয়কে তা অতত দ্রুত 

বাস্তবায়ন করা তবকশষ ককর প্রততবন্ধী তশশুকদর িারা শারীতরক, র্ানতেক, স্নায়ুতবক, অটিজকর্ আক্রান্তকদর 

জন্য ‘তশশু প্রততবন্ধী সুতবিা’ বাস্তবায়ন করা এবাং সি েকল প্রততবন্ধী তশশু রাস্তায় তভক্ষা ককর, তাকদরকক 

তফতরকয় তনকয় আে িতদ না আকে তাহকল শাতস্তর আওতায় তনকয় আো; 

- সি েকল তীব্র প্রততবন্ধী দাতরদ্রয এবাং অেহায় িাকদর বয়ে ১৯-৫৯ এবাং ৬০ বের সে েকল নার্তরককদর 

জকন্য সপনশকনর ব্যবস্থা করা হকব; 

- প্রততবন্ধীকদর জন্য তবতভন্ন সুতবিা প্রদাকনর র্াধ্যকর্ তাকদর জীবন িাপকন ইততবািক পতরবতগন লক্ষয করা 

সর্কে। এোড়া সি েকল দাতরদ্রয প্রততবন্ধী ব্যতি ের্ র্াককগকট এবাং ক্ষুদ্র ব্যবোয় জতড়ত হকয়কেন তাকদর 

জন্য েরকার কাতরর্তর প্রতশক্ষণ এবাং ঋকণর ব্যবস্থা ককরকেন িাকত তারা তনতব গকগ্ন কাজ করকত পাকর; 

- দৃতষ্ট, েবণ ও র্ানতেক প্রততবন্ধী তশশুকদর প্রােতর্ক, র্াধ্যতর্ক, ও উচ্চ তশক্ষার জন্য ের্তিত তশক্ষার ব্যবস্থার 

পাশাপাতশ আলাদা প্রততষ্ঠাকন তশক্ষার ব্যবস্থা করা এবাং তশক্ষককদর জন্য প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করকব; 

- প্রততবন্ধীকদর স্বাস্থয সেবা তনতশ্চত করার লকক্ষয দ্রুত প্রততবন্ধী শনািকরকণর এবাং প্রােতর্ক তিতকৎো প্রদান; 

প্রততবন্ধী র্ভগবতী নারীকদর জন্য পুতষ্টর ব্যবস্থা করা; প্রততবন্ধীকদর জন্য প্রতশতক্ষত োিার, নাে গ, এবাং সকয়ার 

তর্ভাকরর ব্যবস্থা করা; এবাং স্বাস্থয সকন্দ্রগুকলাকত পি গাপ্ত পতরর্াণ উপকরণ রাখা িাকত প্রততবন্ধীরা সুতবিা 

তনকত পাকর; 

- েকল সক্ষকত্র প্রততবন্ধীকদর সুকিার্ প্রদান এবাং তথ্য ও সিার্াকিাকর্ প্রকবশর্ম্যতা তনতশ্চত করা এবাং জাতীয় 

ও ের্তস্ট পি গাকয় সি েকল তেন্ধান্ত সনয়া হয় সেখাকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অন্তর্ভ গতিকরণ সির্ন প্রততবতন্ধতা 

শনািকরণ সেকক শুরু ককর পুনব গােন পি গন্ত; এবাং 

- প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণত ের্াকজ দাতরদ্রয এবাং প্রাতন্তক পি গাকয় োকক তাকদরকক মূলকরাতিারায় তনকয় 

আো এবাং ক্ষর্তায়কনর জন্য উপকরণ েহায়তার র্াধ্যকর্ কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করা িাকত তারা উন্নয়ন 

প্রতক্রয়ায় অাংশগ্রহণ করকত পাকর।    
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ষষ্ট অধ্যায়ঃ র্কবষণার তথ্য তবকেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন 

 

৬.১ প্রততবন্ধী ব্যতির ও তাঁর পাতরবাতরক তথ্যাবলী 

োরতণ নাং-৬.১.১ পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা 

েদস্য োংখ্যা র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

1-2 31 15.5 

3-4 93 46.5 

5-6 62 31.০ 

7-8 14 7.০ 

সর্াট 200 100 

র্ড় েদস্য োংখ্যাঃ ৪.০৯  

প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা েম্পতকগত তকথ্য সদখা িাকি সি শতকরা ৪৬.৫ জন পতরবাকরর েদস্য 

োংখ্যা হকি ৩-৪ জকনর র্কধ্য; ১-২ জন েদস্য োংখ্যা আকে এর্ন পতরবাকরর োংখ্যা হকি শতকরা ১৫.৫ জন এবাং 

৭-৮ জন েদস্য োংখ্যা আকে শতকরা ৭ জন প্রততবন্ধী পতরবাকরর। তকব প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকর র্ড় েদস্য োংখ্যা 

হকি ৪.০৯ জন।  

োরতণ নাং-৬.১.২ পতরবাকরর েদস্যকদর বয়ে 

বয়ে র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

<20 260 37.1 

20-30 141 20.1 

30-40 115 16.4 

40-50 91 13.0 

50-60 55 7.8 

>60 39 5.6 

সর্াট 701 100.0 

*একাতিক উির  

পতরবাকরর েদস্যকদর র্ড় বয়েঃ ২৮.৫৩ বের  
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প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর েদস্যকদর বয়ে োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িায়, শতকরা ৩৭.১ জন েদকস্যর বয়ে ২০ বেকরর 

তনকি অথ্যগাৎ পতরবাকরর অতিকাাংশ েদস্য যুবক সেণীর। এোড়া ২০-৩০ বেকরর বয়কের আকে শতকরা ২০ জন তকব 

েব সিকয় সবশী বয়কের অথ্যগাৎ ৬০ বেকরর উকি গ প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকর রকয়কে শতকরা ৫.৬ জন। প্রততবন্ধী 

ব্যতির পতরবাকরর েদস্যকদর র্ড় বয়ে ২৮ বের। উকেখ করা সিকত পাকর সি এই বয়কের সেকল সর্কয়রা প্রততবন্ধী 

ব্যতির িত্ন তনকত েহায়তা করকত পাকর।  

োরতণ নাং-৬.১.৩ পতরবাকরর েদস্যকদর তলি, ির্ গ, তববাতহক অবস্থা এবাং তশক্ষার্ত সিাগ্যতা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

তলি র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

 পুরুষ 330 47.1 

 র্তহলা 371 52.9 

 সর্াট 701 100.0 

ির্ গ 

ইেলার্ 571 81.45 

তহন্দু 38 5.42 

তিস্টান 92 13.12 

সর্াট 701 100.0 

তববাতহক অবস্থা 

অতববাতহত 252 35.94 

তববাতহত 435 62.05 

তালাকপ্রাপ্ত 4 0.57 

তবিবা/তবপতত্নক 10 1.42 

সর্াট 701 100.0 

তশক্ষার্ত সিাগ্যতা 

তনরক্ষর 200 28.53 

স্বাক্ষর করকত পাকর 69 9.84 

পড়কত পাকর 38 5.42 

প্রােতর্ক স্তর পি গন্ত 120 17.11 

সজএেতে 82 11.69 

র্াধ্যতর্ক/এেএেতে 114 16.26 

উচ্চ র্াধ্যতর্ক/এইিএেতে 45 6.41 

স্নাতক 26 3.70 

স্নাতককাির 7 0.99 

সর্াট 701 100.0 

*একাতিক উির  
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প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর জনতর্ততক অবস্থা অে গাৎ তলি, ির্ গ, তববাতহক অবস্থা, তশক্ষার্ত সিাগ্যতা েম্পতকগত 

তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর েদস্যকদর র্কধ্য শতকরা ৫২.৯ জন র্তহলা এবাং 

শতকরা ৪৭.১ জন পুরুষ েদস্য। প্রাপ্ত তথ্যনুিায়ী প্রততবতন্ধ পতরবাকর পুরুকষর সিকয় র্তহলাকদর োংখ্যা সবশী। এোড়া 

পতরবাকরর ির্ গ েম্পককগ তকথ্য শতকরা ৮১.4৫ জন পতরবাকরর েদস্য মুেতলর্ অন্যতদকক শতকরা ১৩.১2 জন 

পতরবাকরর েদস্য তিস্টান। তিস্টান হওয়ার তপেকন অন্যতর্ কারণ রাজশাহী এলাকায় তিস্টান িকর্ গর প্রিলন সবশী। 

প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর েদস্যকদর তববাতহক অবস্থা পি গাকলািনা ককর সদখা িাকি সি, শতকরা ৬২.05 জন 

পতরবাকরর েদস্য তববাতহত তার র্কধ্য শুধুর্াত্র শতকরা ০.৫7 জন নারী তালাকপ্রাপ্ত এবাং শতকরা ১.42 জন 

তবিবা/তবপতত্নক। তশক্ষার্ত সিাগ্যতার সক্ষকত্র সদখা িাকি সি, শতকরা ২8.5৩ জন পতরবাকরর েদস্য ‘তনরক্ষর’; 

শতকরা ১7.11 জন েদস্য ‘প্রােতর্ক স্তর পি গন্ত’ পড়াকলখা ককরকেন; সজ এে তে পি গন্ত সলখাপড়া েম্পন্ন ককরকেন 

শতকরা ১1.69 জন; র্াধ্যতর্ক পি গন্ত পড়াশুনা েম্পূণ গ ককরকেন শতকরা ১6.26 জন; উচ্চ র্াধ্যতর্ক পি গন্ত পড়াশুনা 

েম্পূণ গ ককরকেন ৬.41 জন;  তকন্তু উচ্চ তশক্ষার সক্ষকত্র পড়াশুনা েম্পন্ন ককরকেন এর্ন পতরবাকরর েদস্যকদর োংখ্যা 

অকনক কর্, শতকরা ৩.70 জন েদস্য স্নাতক এবাং শতকরা 0.99 জন েদস্য স্নাতককাির সশষ ককরকেন। পতরবাকরর 

েদস্যকদর তশতক্ষত না হওয়ার তপেকন কারণ তহকেকব সদখা িাকি সি, তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন িাতায়াত, তনরক্ষরতা, ভততগ 

ের্স্যা, অে গননততক ের্স্যা, অেকিতনতা ইতযাতদ দায়ী।   

োরতণ নাং-৬.১.৪ পতরবাকরর েদস্যকদর সপশা েম্পতকগত  

সপশা র্ণোংখ্যা (N=200)  শতকরা হার 

 কৃতষ 51 7.6 

 গৃতহণী 217 32.6 

 তদন র্জুর 39 5.9 

 িাকতরজীবী (েরকাতর/সবেরকাতর) 25 3.8 

 বাঁশ/সবকতর কাজ 3 ০.5 

 রাজতর্তস্ত্র 20 3.0 

 ড্রাইভার/সহলপার 32 4.8 

 সবকার 63 9.5 

 অবেরপ্রাপ্ত 4 ০.6 
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 কুটির তশল্প/হস্ত তশল্প 7 1.0 

 োত্র 154 23.1 

 কাঠতর্তস্ত্র 4 ০.6 

 ব্যবোয়ী (বৃহৎ/র্াঝাতর/ক্ষুদ্র) 26 3.9 

 অন্যান্য 21 3.1 

সর্াট 666 100.0 

*একাতিক উির  

প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর েদস্যকদর সপশা েম্পতকগত প্রাপ্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর 

েদস্যকদর র্কধ্য অতিকাাংশ েদস্য র্তহলা এ কারকণ তাকদর শতকরা ৩২.৬ জন গৃতহণী, শতকরা ২৩.১ জন োত্র-

োত্রী। তকব মূল সপশার তদকক তবকবিনা করকল সদখা িাকি সি, কৃতষ কাকজর োকে জতড়ত আকেন শতকরা ৭.৬ জন; 

তদন র্জুর শতকরা ৫.৯ জন; শতকরা ৪.৮ জন েদস্য ড্রাইভার/সহল্পাকরর কাজ ককর; এবাং সবকাকরর োংখ্যা শতকরা 

৯.৫ জন। ের্াকজ গুরুত্বপূণ গ সপশায় রকয়কে এর্ন পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা সনই বলকলই িকল, অতিকাাংশ পতরবার 

তনন্মতবি এবাং দতরদ্র েীর্ার তনকি বেবাে করকে।   

এর্ এে এে (২০১৭-১৮) তশক্ষাবকষ গর ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট কতৃগক পতরিাতলত এক র্কবষণায় সদখা 

িায় সি, ঢাকা শহকর বেবােরত সি েকল প্রততবন্ধী তশশু রকয়কে তাকদর অতভভাবককর সপশা শতকরা ৩৮.১৮ জন 

হল িাকুরীজীবী, ২১.৮২ শতাাংশ হকলা ক্ষুদ্র ব্যবোয়ী, তরকশািালক শতকরা ১২.৭৩ জন এবাং তদনর্জুর শতকরা 

৫.৪৫ জন।   

োরতণ নাং-৬.১.৫ পতরবাকরর অন্যান্য তনভ গরশীল েদস্যকদর বয়ে েম্পতকগত তথ্যাবলী  

বয়ে র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

০-১০ 82 18.4 

১১-২০ 116 26.1 

২১-৩০ 85 19.2 

৩১-৪০ 62 13.9 

৪১-৫০ 53 11.9 

৫১-৬০ 30 6.7 

৬১-70 তকদাদ্ধগ 17 3.8 

সর্াট 445 100 

*একাতিক উির  
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পতরবাকরর তনভ গরশীল েদস্যকদর র্ড় বয়ে ২৬.২২ বের।  

োিারণত প্রততবন্ধী ব্যতিরা অকন্যর উপর তনভ গরশীল োকক। এোড়াও প্রততবন্ধী ব্যতির বাইকর পতরবাকরর অন্যান্য 

েদস্যরা তনভ গরশীল োকক। র্কবষণার প্রাপ্ত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর অন্যান্য 

তনভ গরশীল েদকস্যর োংখ্যা েবকিকয় সবশী ১১-২০ বের বয়কের র্কধ্য িার শতকরা হার ২৬.১ জন। এোড়া ৬১-৭০ 

তকদাদ্ধগ ব্যতির োংখ্যা ৩.৮ শতাাংশ এবাং প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকর তনরভরশীল েদস্যকদর র্ড় বয়ে ২৬ বের। 

প্রাপ্ত ফলাফল তবকেষকণ সদখা িাকি সি, পতরবাকর যুবক সেতনর োংখ্যা সবশী তনভ গরশীল এর কারণ তহকেকব সদকশ 

োর্তগ্রকভাকব কর্ গোংস্থাকনর অভাকব যুবককেতনরা সবকার রকয়কে। ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট কতৃগক এর্ 

এে এে দল তকউ (২০১৭-২০১৮) তশক্ষাবষ গ িারা পতরিাতলত র্কবষণায় উপাজগনক্ষর্ ব্যতির োংখ্যা তুলনামূলক কর্ 

এবাং েব গাতিক পতরবাকরর উপাজগনক্ষর্ ব্যতির োংখ্যা হকি ২ জন।  

োরতণ নাং-৬.১.৬ পতরবাকরর অন্যান্য তনভ গরশীল েদস্য োংখ্যা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

পতরবাকরর তনভ গরশীল সর্াট েদস্য 

োংখ্যা 

র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

00 13 6.5 

1 26 13.0 

2 40 20.0 

3 61 30.5 

4 36 18.0 

5 14 7.0 

6 8 4.0 

7 1 ০.5 

8 1 ০.5 

সর্াট 200 100.0 

পতরবাকরর র্ড় তনভ গরশীল েদস্য োংখ্যা= 3.02 

প্রাপ্ত তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকর র্কড় তনভ গরশীল েদস্য োংখ্যা ৩ জন। এোড়া 

শতকরা ১৮ জন পতরবাকর তনভ গরশীল েদস্য োংখ্যা ৪ জন। র্কবষণার ফলাফকল আকরা সদখা িাকি সি, শতকরা ২০ 

জন প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকর তনভ গরশীল েদস্য োংখ্যা ২ জন। পাঁি জকনর সবশী তনভ গরশীল েদস্য োংখ্যা আকে এই 

রকর্ পতরবাকরর োংখ্যা তুলনামূলক কর্।   
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োরতণ নাং-৬.১.৭ প্রততবন্ধী ব্যতির বয়ে েম্পতকগত তথ্য  

বয়ে র্ণোংখ্যা  শতকরা হার 

<20 ১৩ ৬.৫ 

20-30 ২০ ১০ 

30-40 ৪৫ ২২.৫ 

40-50 ৫০ ২৫ 

50-60 ৩৮ ১৯ 

>60 ২7 ১৩.৫ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ৭ ৩.৫ 

সর্াট 200 100.0 

র্ড় বয়েঃ 43.7 

প্রততবন্ধী ব্যতির বয়ে েম্পতকগত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্ড় বয়ে ৪৩ বের। তকব 

শতকরা ২২.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির বয়ে ৩০-৪০ বের বয়কের র্কধ্য; শতকরা ১৩.৫ জন উিরদাতার বয়ে ৬০ 

বেকরর তনকি এবাং ২০ বেকরর তনকি প্রততবন্ধী ব্যতির োংখ্যা ৬.৫ শতাাংশ। উকেখ্য সি প্রততবন্ধীকদর র্ড় বয়ে ৪৩ 

বের, সি বয়কে কর্ গক্ষর্ োককব, উপাজগন করকব, পতরবাকরর দাতয়ত্ব গ্রহণ করকব সেই বয়কে তাকক প্রততবতন্ধতার 

কারকণ অক্ষর্ ও তনভ গরশীল হকয় সেঁকি োককত হকি।   

োরতণ নাং-৬.১.৮ প্রততবন্ধী ব্যতির তলি, ির্ গ ও তববাতহক অবস্থা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

 ির্ গ র্ণোংখ্যা  শতকরা হার 

 ইেলার্ ১৫7 ৭৮.৫ 

 তহন্দু 1০ ৫.০ 

 তিস্টান ২৬ ১৩.০ 

 উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ৭ ৩.৫ 

 সর্াট 200 100.0 

তববাতহক অবস্থা র্ণোংখ্যা  শতকরা হার 

তলি র্ণোংখ্যা  শতকরা হার 

 পুরুষ ১১৪ ৫৭ 

 র্তহলা ৭৯ ৩৯.৫ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ৭ ৩.৫ 

 সর্াট 200 100.0 
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 অতববাতহত ১০১ ৫০.৫ 

 তববাতহত ৭৪ ৩৭ 

 তালাকপ্রাপ্ত ৬ ৩.০ 

 তবিবা/তবপতত্নক ৮ ৪.০ 

 তবকিদ ৪ ২.০ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ৭ ৩.৫ 

 সর্াট 200 100.0 

 

প্রততবন্ধী ব্যতির জনতর্ততক তথ্যেমূহ অে গাৎ ির্ গ, তলি, তববাতহক অবস্থা ইতযাতদ তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, 

উিরদাতাকদর র্কধ্য শতকরা ৫৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতি হল পুরুষ এবাং শতকরা ৩৯.৫ জন হল র্তহলা। অে গাৎ প্রাপ্ত 

তথ্য অনুিায়ী পুরুষ প্রততবতন্ধর োংখ্যা র্তহলাকদর তুলনায় সবশী। প্রততবন্ধী ব্যতির িকর্ গর তথ্য তবকেষণ করকল সদখা 

িাকি সি, শতকরা ৭৮.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির ির্ গ ইেলার্; শতকরা ১৩ জন উিরদাতার ির্ গ তিস্টান। প্রততবন্ধী 

ব্যতির তববাতহক অবস্থা পি গাকলািনা করকল সদখা িাকি সি অকি গক প্রততবন্ধী ব্যতি অতববাতহত এর কারণ হল প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর তবকয়র সক্ষকত্র নানাতবদ জটিল ের্স্যা রকয়কে তবকশষ ককর প্রততবন্ধী িতদ সর্কয় হয় তাহকল এ ের্স্যা আকরা 

প্রকট। প্রততবন্ধী ব্যতির তববাহ শুধুর্াত্র ের্স্যা নয়, পতরবাকর িতদ প্রততবন্ধী ব্যতি োকক তাহকল ঐ পতরবাকরর োকে 

তববাহ েম্পতকগত ও আত্মীয়তার েম্পকগ করকত ইচ্ছুক নয়, ের্াকজ এ িরকণর সনততবািক র্কনাভাব রকয়কে। শতকরা 

৪ জন প্রততবন্ধী ব্যতি তবিবা/তবপতত্নক এবাং শতকরা ২ জন প্রততবন্ধী ব্যতির তবকিকদর তশকার হকয়কেন।   
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তিত্র নাং-৬.১.১ প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষার্ত সিাগ্যতা  

োিারণত প্রততবন্ধী ব্যতিরা তশক্ষার তদক সেকক তবতভন্ন কারকণ অকনক তপতেকয় রকয়কে। প্রাপ্ত র্কবষণার তথ্য তবকেষকণ 

সদখা িাকি সি, শতকরা ৪২ জন প্রততবন্ধী ব্যতি তনরক্ষর; শতকরা ১৭.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি স্বাক্ষর করকত পাকরন; 

শতকরা ৯.৫ জন উিরদাতা র্াধ্যতর্ক এবাং শতকরা ৩.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি উচ্চ র্াধ্যতর্ক পাশ ককরকেন। উচ্চ 

তশক্ষা গ্রহকনর হার প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য তুলনামূলকভাকব অকনক কর্। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তশক্ষা সক্ষকত্র তপতেকয় 

োকার উকেখকিাগ্য কারণ হকি- িলািকল প্রততবন্ধকতা, েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা, তশক্ষককদর তবকশষ িকত্নর 

অভাব, আতে গক ের্স্যা, পড়াশুনার উপকরকণর স্বল্পতা ও অভাব, প্রততবন্ধী ব্যতির প্রতত সনততবািক র্কনাভাব, তবকশষ 

পদ্ধততর স্কুকলর স্বল্পতা ইতযাতদ তবষয়াবলী প্রাপ্ত তকথ্য উদঘাটন হকয়কে কারকণ প্রততবন্ধী ব্যতিরা পড়াশুনার সক্ষকত্র 

অকনক তপতেকয় রকয়কে এবাং হতাশাজনক।   

৪১.৫

১৭.৫

৬

১১

৬.৫

৯.৫

৩.৫
০.৫

০.৫

প্রবিিন্ধী ব্যবির বশক্ষাগি জ াগ্যিা (শিকরা িার) 

বনরক্ষর স্বাক্ষর করজি পাজর পড়জি পাজর

প্রাথবমক স্তর প বন্ত জেএসবস মাধ্যবমক/এসএসবস

উচ্চ মাধ্যবমক/এইচএসবস স্নািক স্নািজকাত্তর
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তিত্র নাং-৬.১.২ প্রততবন্ধী ব্যতির সপশা  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সপশা োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, অতিকাাংশ প্রততবন্ধী ব্যতি সবকার শতকরা ২৬.৫ জন 

আবার সিেব র্তহলা প্রততবন্ধী তাকদর অতিকাাংশ গৃতহণী শতকরা ১৪ জন। এোড়া শতকরা ১৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

কৃতষ সপশার োকে যুি আকেন; শতকরা ১০.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি তদন র্জুকরর কাজ ককরন আর প্রায় ১৫ শতাাংশ 

প্রততবন্ধী তশক্ষােী। শতকরা ৯ জন প্রততবন্ধী ব্যবোর োকে জতড়ত আকে। প্রততবন্ধী ব্যতির োিারণত পতরেকর্র 

সকান কাজ করকত পাকর না পাশাপাতশ তাকদর কাকজর সুকিার্ও নাই। সিেকল প্রততবন্ধী মৃদু বা র্াঝাতর তারা তবতভন্ন 

আয়বি গনমূলক কাকজর োকে যুি হকয় পতরবাকর অে গননততক সক্ষকত্র অবদান রাখকত পাকর। কর্ গোংস্থাকনর অভাকব 

বাাংলাকদকশ তশতক্ষত সবকাকরর োংখ্যা বতগর্াকন তদকন তদন বৃতদ্ধ পাকি। অন্যতদকক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য তশক্ষার 

হার কর্, দক্ষতাও তাকদর কর্, আবার তকছু শারীতরক ও র্ানতেক ের্স্যা োকার কারকণ স্বাভাতবক র্ানুকষর র্ত  

তদনতন্দন কাজকর্ গ করকত পাকর না তবিায় অে গননততক কর্ গকাে অাংশগ্রহকণর র্াত্রা কর্। সবশীরভার্ প্রততবন্ধী অ-

আনুষ্ঠাতনক সপশায় জতড়ত আকে এবাং একক্ষকত্র তাকদর র্জুতর কর্ সপকয় োককন। 

 

১৩

১৪

১০.৫

৪
৩

২৬.৫

১৫

১

৯

১.৫

প্রবিিন্ধী ব্যবির জপশা (শিকরা িার) 

কৃবষ গৃবিণী বদন মজুর

রােবমবি ড্রাইভার/জিলপার জিকার

বশক্ষাথী কাঠবমবি ব্যিসায়ী (বৃিৎ/মাঝাবর/ক্ষুদ্র)

অন্যান্য
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৬.২ প্রততবন্ধী ব্যতির প্রততবতন্ধতা েম্পতকগত তথ্যাবলী 

প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার এবাং সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুিায়ী প্রততবতন্ধতার তবতভন্ন িরণ লক্ষয করা িায়। উি 

আইকনর আকলাকক র্কবষণার সুতবিাকে গ প্রততবন্ধী ব্যতিকক শারীতরক, র্ানতেক এবাং অন্যান্য (বাক, দৃতষ্ট, েবণ) 

প্রততবতন্ধতা নাকর্ ততন ভাকর্ ভার্ করা হকয়কে। রাজশাহী তবভাকর্র পবা উপকজলার ের্াজকেবা অতফকে কর্ গরত 

উপকজলা ের্াজকেবা অতফোর সফাকাে দল আকলািনায় উকেখ ককরন সি- 

‘িারা প্রততবন্ধী ভাতা পাকিন তাকদর র্কধ্য ৬০% শারীতরক প্রততবন্ধী এবাং ৪০% র্ানতেক প্রততবন্ধী। তদকন তদকন 

র্ানতেক প্রততবন্ধী সরার্ীর োংখ্যা তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি তকব ভাতা সপকত হকল উপকজলা স্বাস্থয কর্কেে সেকক 

প্রততবতন্ধতার িরণ উকেখ ককর শনািকরণ করকত হকব োিাকরর র্াধ্যকর্। তকন্তু সদখা িায় অকনক র্ানতেক সরার্কক 

শনািকরণ করার জন্য তবকশষজ্ঞ তিতকৎেক প্রকয়াজন হয় তা উপকজলা স্বাস্থয কর্কেকে নাই তবিায় র্ানতেক সরার্ 

তনণ গকয় ের্স্যা হয় এবাং র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ভাতা সপকত তকছুটা তবলম্ব হয়’।  

োরতণ নাং-৬.২.১ প্রততবতন্ধতার িরণ েম্পতকগত তথ্যাবলী  

িরকণর তববরণ র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

শারীতরক 

এক পা বা দুই পা নাই, পা পূণ গ বা আাংতশক দূব গল বা েরু  71 52.9 

এক হাত বা দুই হাত নাই, হাত পূণ গ বা আাংতশক দূব গল বা েরু 20 14.9 

প্যারাকেতজয়া (আাংতশক বা েম্পূন গ অবশ সকার্ড় সেকক তনি 

পি গন্ত) 
১১ ৮.৩ 

অন্যান্য (সকাকজা, সকার্কড় ের্স্যা, ঘাকড় ের্স্যা, বার্ন 

ইতযাতদ)  
32 23.9 

সর্াট 134 100.0 

র্ানতেক  

অটিজর্ ৬ ৩৭.৫ 

তনউকরা সেকভলপকর্ন্ট ত্রুটি ৩ ১৮.৭৫ 

সেতরব্রাল পালতে ৫ ৩১.২৫ 

োউন তেকরার্ ১ ৬.২৫ 

অন্যান্য ১ ৬.২৫ 

সর্াট ১৬ ১০০ 

অন্যান্য (বাক, দৃতষ্ট, েবণ ইতযাতদ) 

বাক প্রততবন্ধী  ১৮ ৩২.৭২ 
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দৃতষ্ট প্রততবন্ধী  ২২ ৪০ 

েবন প্রততবন্ধী  ১৪ ২৫.৪৫ 

অন্যান্য প্রততবন্ধী  ১ ১.৮১ 

সর্াট ৫৫ ১০০ 

*একাতিক উির  

প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুিায়ী প্রততবতন্ধতার তবতভন্ন িরণ লক্ষয করা িায়। পতরিাতলত 

র্কবষণার তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য শতকরা ৫২.৯ জন প্রততবন্ধী ব্যতির 

এক পা বা দুই পা, পা পূণ গ বা আাংতশক দুব গল বা েরু। অন্যান্য প্রততবতন্ধতা সির্ন- সকাকজা, সকার্কড় ের্স্যা, ঘাকড় 

ের্স্যা, বার্ন ইতযাতদ োংখ্যা শতকরা ২৩.৯ জন। এোড়া এক হাত বা দুই হাত নাই, হাত পূণ গ বা আাংতশক দূব গল বা 

েরু প্রততবন্ধী ব্যতির োংখ্যা শতকরা ১৪.৯ জন। র্কবষণায় সদখা িায় শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতি অকন্যর উপর 

তনভ গরশীল এবাং তারা তনকজকদর কাজ তনকজরা করকত পাকর না। শারীতরক প্রততবতন্ধতার কারণ অনুেন্ধাকন লক্ষযনীয় 

সি, জন্মসূকত্র, দূঘ গটনা, সপাতলও সরার্ এবাং উপযুি তিতকৎোর অভাকব শারীতরকভাকব প্রততবন্ধীতার তশকার হকয়কেন। 

বতগর্াকন র্ানতেকভাকব প্রততবন্ধীর োংখ্যাও তদকন তদকন বৃতদ্ধ পাকি তকন্তু র্ানতেক প্রততবতন্ধতা শনািকরকণ ের্স্যা 

হওয়ায় র্ানতেক প্রততবন্ধীর োংখ্যা শারীতরক বা অন্যান্য প্রততবতন্ধতার তুলনায় কর্। োর্াতজক অতস্থরতা, 

অেকিতনতা, জন্মর্ত, দূঘ গটনা, ভূল তিতকৎো, তিতকৎো ব্যবস্থার অপি গাপ্ততা ইতযাতদ কারকণ র্ানতেক প্রততবন্ধী 

সরার্ীর োংখ্যা সবকড় িকলকে। প্রাপ্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য অটিজকর্ আক্রান্ত প্রততবন্ধীর 

োংখ্যা ৩৭.৫ শতাাংশ িা অন্যান্য র্ানতেক প্রততবতন্ধতার সিকয় অকনক সবশী। র্য়র্নতোংহ েদকরর উপকজলা 

ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় উপতস্থত একজন নারী এনতজও কর্ী উকেখ ককরন সি-  

‘বতগর্াকন প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য সেতরব্রাল পালতে (৩১.২৫%) সরাকর্ আক্রান্ত সরাতর্র োংখ্যা বৃতদ্ধ পাকি 

তবকশষ ককর প্রততবন্ধী তশশুকদর র্কধ্য এই োংখ্যা ক্রর্বি গর্ান হাকর বৃতদ্ধ পাকি এোড়া োউন তেনকড্রার্ এবাং অটিজর্ 

আক্রান্ত বাচ্চাকদর োংখ্যা পূকব গর তুলনায় বৃতদ্ধ পাকি’।  

সেতরব্রাল পালতে বলকত োিারণত র্তস্তকের আঘাত বা ক্ষকতর ফকল সৃষ্ট, সদকহর স্বাভাতবক অবস্থান বা িলািকলর 

সি ব্যাঘাত ঘকট সেটিককই বুঝায় (রহর্ান; ৯৬)। বতগর্ান র্কবষণার তকথ্য সদখা িায় সি, তনউকরা-সেকভলপকর্ন্ট 

তেেে গাকরর োংখ্যা শতকরা ১৮.৭৫ জন এবাং োউন তেনকড্রার্ ও অন্যান্য সরাকর্র োংখ্যা ের্ান শতকরা ৬.২৫ জন। 

প্রততবতন্ধতার িরণ েম্পককগ তথ্য তবকেষকণ আকরা সদখা িায় সি, বাাংলাকদকশ বাক, দৃতষ্ট, এবাং েবণ প্রততবন্ধী ব্যতির 

োংখ্যা প্রচুর রকয়কে। এইেব প্রততবতন্ধতার িরকণর র্কধ্য দৃতষ্ট প্রততবন্ধীর োংখ্যা ৪০ শতাাংশ, বাক প্রততবন্ধীর োংখ্যা 
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৩২.৭২% এবাং েবন প্রততবন্ধীর োংখ্যা ২৫.৪৫%। ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউকটর এর্ এে এে সেণীর 

(২০১৭-২০১৮) তশক্ষাবকষ গর এক র্কবষণার তথ্য তবকেষকণ সদখা িায় শারীতরক ের্স্যার র্কধ্য শতকরা ৭০.৯১ জন 

প্রততবন্ধী ব্যতির পাকয় ের্স্যা, শতকরা ৫.৪৫ জকনর হাকত ের্স্যা এবাং ২৩.৬৪ জন প্রততবন্ধী ব্যতির হাত ও পা 

উভয়ই ের্স্যা।  

 

*একাতিক উির 

তিত্র নাং-৬.২.১ প্রততবতন্ধতার িরণ েম্পতকগত তথ্য।  

পতরিাতলত র্কবষণায় প্রততবতন্ধতা েম্পতকগত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, ২০০ জন উিরদাতাকদর র্কধ্য শতকরা 

৬৭ জন শারীতরক প্রততবন্ধী, শতকরা ৮ জন হকলা র্ানতেক প্রততবন্ধী এবাং শতকরা ২৭.৫ জন অন্যান্য প্রততবন্ধী 

সির্ন- দৃতষ্ট প্রততবন্ধী, বাক প্রততবন্ধী, এবাং েবণ প্রততবন্ধী। সুতরাাং প্রাপ্ত তথ্যানুিায়ী এখনও বাাংলাকদকশ শারীতরক 

প্রততবতন্ধর োংখ্যা তুলনামূলক সবশী। তকব র্য়র্নতোংহ েদকরর সফাকাে দল আকলািনায় একজন এনতজও কর্ী তিতন 

প্রততবন্ধীকদর তনকয় কাজ ককরন তততন উকেখ ককরকেন-  

‘বতগর্াকন র্ানতেক ের্স্যাগ্রস্থ প্রততবন্ধীর োংখ্যা তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি তার র্কধ্য সেতরব্রাল পালতে সরাকর্র োংখ্যা 

সবশী তততন র্কন ককরন র্ানতেক সরার্ শনািকরণ জটিল হওয়ায় র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতির োংখ্যা তুলনামূলকভাকব 

কর্’।  

৬৭৮

২৭.৫

প্রবিিন্ধীিার ধরণ (শিকরা িার) 

শারীবরক প্রবিিন্ধী মানবসক প্রবিিন্ধী অন্যান্য (দৃবি, িাক, শ্রিণ ইিযাবদ)
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োরতণ নাং-৬.২.২ প্রততবতন্ধতার র্াত্রা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

র্াত্রার 

িরণ 

শারীতরক প্রততবন্ধী র্ানতেক প্রততবন্ধী অন্যান্য (বাক, দৃতষ্ট, েবণ 

ইতযাতদ) 

র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা 

হার 

র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা 

হার 

র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা 

হার 

তীব্র 55 ৪১.০৪ 6 37.5 34 61.8 

র্াঝাতর 5৯ ৪৪.০২ 7 43.8 18 32.7 

মৃদু 20 ১৪.৯২ 3 18.7 3 5.5 

সর্াট 13৪ 100 16 100 55 100 

 

তিত্র নাং-৬.২.২ শারীতরক প্রততবন্ধীতাঁর র্াত্রা েম্পতকগত তথ্যাবলী  

প্রততবতন্ধতার র্াত্রার্ত তদক তবকেষণ ককর সদখা িায় শারীতরক, র্ানতেক ও অন্যান্য প্রততবন্ধী ব্যতির তীব্র, র্াঝারী, 

এবাং মৃদু র্াত্রার প্রততবন্ধী। িারা তীব্র র্াত্রার প্রততবন্ধী তাকদর িলাকফরার একবাকর অেম্ভব অন্যতদকক র্াঝারী এবাং 

মৃদু প্রততবন্ধী তকছুটা িলাকফরা করা সেকক শুরু ককর স্বাভাতবক তকছু কাজকর্ গ করকত পাকর। তীব্র র্াত্রার প্রততবন্ধীরা 

োিারণত অকন্যর উপর সবশী তনভ গরশীল, অন্যতদকক র্াঝারী এবাং মৃদু র্াত্রার প্রততবন্ধীরা তনকজর তকছু কাজ তনকজ 

করকত পাকর। র্কবষণার তথ্য তবকেষকণ সদখা িায় সি, শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য শতকরা ৪৪.০২ জন হকলা 

র্াঝারী র্াত্রার প্রততবতন্ধতার তশকার এবাং তীব্র র্াত্রার প্রততবন্ধীর োংখ্যা শতকরা ৪১.০৪ জন। র্ানতেক প্রততবতন্ধতার 

41%

44%

15%

শারীবরক প্রবিিবন্ধিার মাত্রা

িীব্র মাঝাবর মৃদু
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র্াত্রার িরণ তবকবিনা করকল সদখা িায় শতকরা ৪৩.৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্াঝারী র্াত্রার অন্যতদকক শতকরা ১৮.৭ 

জন হল মৃদু র্াত্রার প্রততবন্ধী।  

‘তীব্র র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সক্ষকত্র বাতড়কত পতরিি গার পতরবকতগ আবাতেক সুতবিার র্াধ্যকর্ তিতকৎো 

ব্যবস্থার কো উকেখ ককরকেন রাজশাহী েদর এবাং পবা উপকজলার ের্াজকেবা কর্ গকতগার্ণ।  

এেব র্ানতেক সরার্ীকদর দাতয়ত্ব সনওয়া এবাং তিতকৎোর জকন্য তবকশষাতয়ত ব্যবস্থা এবাং সুকিার্ সুতবিা প্রকয়াজন িা 

পতরবাকরর পকক্ষ েম্ভব হয় না। অন্যান্য প্রততবন্ধী ব্যতির সক্ষকত্র িারা োিারণত বাক, দৃতষ্ট এবাং েবন প্রততবন্ধী 

তাকদর র্াত্রার্ত তদক তবকবিনা করকল সদখা িায় তীব্র র্াত্রার প্রততবন্ধীর োংখ্যা শতকরা ৬১.৮ জন অকনতদকক মৃদু 

র্াত্রার প্রততবন্ধীর োংখ্যা শতকরা ৫.৫ জন এবাং র্াঝারী র্াত্রার প্রততবতন্ধ শতকরা ৩২.৭ জন। বাক, দৃতষ্ট, ও েবন 

প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণত জন্মর্ত ের্স্যা সবশী হওয়ায় তাকদর র্াত্রা অতিকতর তীব্র হয়।  

োরতণ নাং-৬.২.৩ প্রততবতন্ধতার কারণ েম্পতকগত তথ্যাবলী  

কারণেমুহ শারীতরক র্ানতেক অন্যান্য (বাক, দৃতষ্ট, েবণ 

ইতযাতদ) 

র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা হার র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা 

হার 

র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা 

হার 

জন্মর্ত ত্রুটি ৫০ ৩৭.৩১ ৪ ২৫ ৪১ ৭৪.৫৪ 

দূঘ গটনা জতনত ২৪ ১৭.৯১ ২ ১২.৫ ২ ৩.৬৩ 

দীঘ গকাতলন অসুস্থতা ২৭ ২০.১৪ ৭ ৪৩.৭৫ ৩ ৫.৪৫ 

অন্যান্য (ভূল 

তিতকৎো, পতরবাকরর 

অেকিতনতা) 

১৮ ১৩.৪৩ ২ ১২.৫ ৫ ৯.০৯ 

উিরদাতার তথ্য 

পাওয়া িায় তন 

১৫ ১১.১৯ ১ ৬.২৫ ৪ ৭.২৭ 

সর্াট ১৩৪ ১০০ ১৬ ১০০ ৫৫ ১০০ 

*একাতিক উির  

প্রততবতন্ধতার কারণ েম্পতকগত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, প্রততবতন্ধতার জন্য জন্মর্ত ত্রুটি, দুঘ গটনা, দীঘ গকালীন 

অসুস্থতা, ভূল তিতকৎো, পতরবাকরর অকেকিতনতা ইতযাতদ কারকণ প্রততবন্ধীতার তশকার হকয়কে। প্রাপ্ত তথ্যনুিায়ী 

েবকিকয় সবশী প্রততবতন্ধতার তশকার হকয়কে জন্মর্ত কারকণ শতকরা ৭৪.৫৪ জন। র্কবষণায় সদখা িাকি সি, তবকশষ 

ককর সিেকল প্রততবন্ধী বাক, দৃতষ্ট ও েবণ প্রততবন্ধী তাকদর সবশীরভার্ উিরদাতা জাতনকয়কেন তাকদর ের্স্যা 
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জন্মকালীন ের্কয় অে গাৎ তশশু কাল হকতই। র্য়র্নতোংহ সজলার, র্ফরর্াঁও উপকজলার আলাল উতিন (েদ্ম নার্) 

বকলন-  

 ‘জকন্মর পর সেকক আর্ার একটি পা সোট। এইটার জন্য ঢাকার তবতভন্ন হেতপটাকল তিতকৎো কতরকয়তে এবাং তে আর 

তপ, োভাকর অকনক োিার সদতখকয়তে তকন্তু ভাল হইল না। হাটার ের্য় একটু ের্স্যা হয়। তারপরও আতর্ েব কাজ 

তনকজ তনকজ করকত পাতর’।  

রাজশাহী সজলার, তাকনার উপকজলার তপাংতক খাতুন (েদ্ম নার্) একজন প্রততবন্ধী বকলন- 

‘এই প্রততবতন্ধতা আর্ার তনকজর তততর না আোহ আর্াকক সিভাকব সৃতষ্ট ককরকেন সেইভাকব জন্ম হকয়কে তকন্তু এই 

প্রততবতন্ধতার জন্য িতদ ের্াকজর র্ানুকষর কাে সেকক খারাপ ব্যবহার পায় তখন তনকজর কাকে অকনক কষ্ট লাকর্ 

একতদকক প্রততবতন্ধতা অন্যতদকক র্ানুকষর কটু কো শুনকত হয়’।  

োিারণত এই জন্মর্ত ত্রুটি হয় র্ানুকষর খাদ্যাভযাে, স্বাস্থয অেকিতনতা, পুতষ্টর স্বল্পতা, বাচ্চা প্রেবকালীন জটিলতা 

ইতযাতদ কারকণ বাচ্চা জন্ম হওয়ার ের্য় ত্রুটিপুণ গভাকব জন্মগ্রহণ ককর। শারীতরক প্রততবতন্ধতার সক্ষকত্র সবশীরভার্ 

শতকরা ৩৭.৩১ জন হল জন্মর্ত ত্রুটি তকব র্ানতেক প্রততবতন্ধতার সক্ষকত্র শারীতরক প্রততবতন্ধতার তবপরীত একক্ষকত্র 

প্রিান কারণ হল দীঘ গকালীন অসুস্থতা শতকরা ৪৩.৭৫ জন। বাাংলাকদকশ দুঘ গটনা একটি র্ারািক ের্স্যা। দূঘ গটনার 

কারকণ প্রতততদন সকউ না সকউ র্ারা িাকি আর িারা সেঁকি আকে তারা শারীতরক ও র্ানতেক প্রততবতন্ধতার তশকার 

হকি। প্রাপ্ত র্কবষণার ফলাফল সেকক বলা িায় সি, শারীতরক প্রততবতন্ধতার সক্ষকত্র শতকরা ১৭.৯১ জন উিরদাতা 

বকলকে দূঘ গটনাজতনত কারকণ প্রততবন্ধী হকয়কেন; র্ানতেক প্রততবতন্ধতার সক্ষকত্র শতকরা ১২.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

দুঘ গটনার তশকার এবাং অন্যান্য প্রততবতন্ধতার সক্ষকত্র শতকরা ৩.৬৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি দুঘ গটনাকক দায়ী ককরকেন। 

এোড়া োিাকরর অবকহলা ও ভূল তিতকৎোর কারকণ অকনকক প্রততবন্ধীতার তশকার হকয়কেন। তকব শতকরা ১৩.৪৩ 

জন উিরদাতা ভূল তিতকৎোর কারকণ শারীতরক প্রততবতন্ধতার তশকার হকয়কেন বকল জাতনকয়কেন।  অন্য এক 

র্কবষণায় সদখা িায় প্রততবন্ধীতার কারণ তহকেকব তড়কা জ্বর এবাং জ্বকরর পকর তবতভন্ন অকির অোড়তা িাকক 

তিতকৎেককর ভাষায় সপাতলও তহকেকব তিতিত করা হকয়কে এোড়া দূঘ গটনা, জন্মসূকত্র, এবাং উপযুি তিতকৎোর অভাকব 

প্রততবতন্ধতার তশকার হকয়কেন। শতকরা ৪০ জন প্রততবন্ধী সপাতলও সরাকর্র তশকার, শতকরা ৩৮.১৮ জন জন্মসুকত্র, 

এবাং শতকরা ১৮.১৮ জন দূঘ গটনার কারকণ প্রততবতন্ধতার তশকার।  
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৬.৩ প্রততবন্ধী ব্যতি এবাং পতরবাকরর আে গ-োর্াতজক অবস্থা েম্পতকগত তথ্যাবলীঃ 

োরতণ নাং-৬.৩.১ প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজর ও তাঁর পতরবাকরর আয় েম্পতকগত তথ্য 

আয় (টাকায়)-প্রতত 

র্াকে 

পতরবাকরর আয় (টাকায়)  

আয় (টাকায়) 

প্রততবন্ধী ব্যতির আয় (টাকায়) 

র্ণোংখ্যা শতকরা 

হার 

র্ণোংখ্যা 

 

শতকরা হার 

1000-5000 44 22 ৫০০-৭০০ ৩৭ ১৮.৫ 

5000-10000 103 51.5 ৭০০-৯০০ ১১৯ ৫৯.৫ 

10000-15000 36 18.0 ৯০০-১১০০ ২৫ ১২.৫ 

15000+ 17 8.5 ১১০০+ ৭ ৩.৫ 

উিরদাতার তথ্য 

পাওয়া িায় তন 
০ ০ 

উিরদাতার 

তথ্য পাওয়া 

িায় তন 

১২ ৬ 

 সর্াট ২০০ 100.0 সর্াট ২০০ ১০০ 

পতরবাকরর র্ড় আয়=১০,১২৩.১৫ টাকা এবাং প্রততবন্ধী ব্যতির র্ড় আয়=৭৪০.৫৭ টাকা  

 

তিত্র নাং-৬.৩.১ প্রততবন্ধী ব্যতির আয় 

প্রততবন্ধী ব্যতি এবাং পতরবাকরর অে গননততক অবস্থা পি গাকলািনা করকল সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর 

র্ড় আয় র্াত্র ১০,১২৩ টাকা অন্য তদকক প্রততবন্ধী ব্যতির র্ড় আয় র্াত্র ৭৪০ টাকা। এোড়া প্রততবন্ধী ব্যতির 

পতরবাকরর অতিকাাংকশর শতকরা ৫১.৫ জকনর আয় ৫০০০-১০০০০ টাকার র্কধ্য অন্যতদকক প্রততবন্ধী ব্যতির তনকজর 

১৮.৫

৫৯.৫

১২.৫

৩.৫

০.

২০.

৪০.

৬০.

৮০.

৫০০-৭০০ ৭০০-৯০০ ৯০০-১১০০ ১১০০+

প্রবিিন্ধী ব্যবির আয় (শিকরা িার)  
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শতকরা ৫৯.৫ জন উিরদাতার আয় ৭০০-৯০০ টাকা। সুতরাাং প্রাপ্ত তথ্যনুিায়ী প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অতিকাাংশ 

পতরবার দতরদ্রয। কারণ তাকদর আকয়র উৎে অতিকাাংশ কৃতষ কাকজর োকে জতড়ত। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর কর্ আয় 

হওয়ার কারণ তহকেকব সদখা িায় প্রততবন্ধী ব্যতিরা অকন্যর উপর তনভ গরশীল ফকল তাকদর আকয়র সকান সুকিার্ নাই, 

সিই ককয়কটা টাকা আয় ককর তা হকলা েরকাকরর প্রততবন্ধী ভাতা বা সকান ব্যতি বা প্রততষ্ঠাকনর োহায্য েহায়তা।  

ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট কতৃগক এর্ এে এে (২০১৭-২০১৮) তশক্ষাবকষ গর এক র্কবষণার তথ্য তবকেষকণ 

সদখা িায় প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর শতকরা ৩৬.৩৬ জন েদকস্যর র্াতেক আয় ৩০০০-৪০০০ টাকার র্কধ্য, 

শতকরা ১৬.৩৬ জকনর আয় ৪০০০-৫০০০ টাকার র্কধ্য, এবাং শতকরা ১৪.৫৫ জন েদকস্যর র্াতেক আয় ৮০০০-

১০,০০০ টাকার র্কধ্য। এই ফলাফল সেকক বুঝা িায় তনন্ম আকয়র পতরবাকরর র্কধ্য প্রততবন্ধী তশশুকদর োংখ্যা 

েব গাতিক। অে গননততক অস্বিলতার োকে প্রততবতন্ধতার একটা েম্পকগ রকয়কে। অে গননততক অস্বিলতা ও োর্াতজক 

েকিতনতার অভাকব প্রাক প্রেবকালীন ও প্রেকবাির পি গাকয় পি গাপ্ত সেবা না পাওয়ার ফকল অকনক তশশু প্রততবন্ধী হকয় 

জন্মগ্রহণ ককর এর্নতক জন্ম পরবতীকত দতরদ্রতার কারকণ অপুতষ্টর তশকার হয় ফকল ফকল নানা িরকণর শারীতরক ও 

র্ানতেক প্রততবন্ধীতার তশকার হকয়কেন।  

োরতণ নাং-৬.৩.২ প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজর ও তাঁর পতরবাকরর আকয়র উৎে েম্পতকগত তথ্য 

আকয়র উৎে েমূহ 
পতরবাকরর আকয়র উৎে প্রততবন্ধী ব্যতির আকয়র উৎে 

র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

 কৃতষ কাজ 100 31.2% 30 16.3% 

 িাকুতর 28 8.8% 6 3.3% 

 ক্ষুদ্র ব্যবো  31 9.7% 6 3.3% 

 সদাকান ভাড়া 2 0.6% - - 

 তদন র্জুর  61 19.1% 23 12.5% 

 তভক্ষা বৃতি 6 1.9% 4 2.2% 

 ভাতা 67 20.9% 112 60.9% 

 অন্যান্য 25 7.8% 3 1.6% 

 সর্াট 320 100.0% 184 100.0% 

*একাতিক উির  

প্রততবন্ধী ব্যতি এবাং পতরবাকরর আকয়র তথ্য তবকেষকণ সদখা িায় সি, সি েব পতরবাকর প্রততবন্ধী ব্যতি রকয়কে তাকদর 

আকয়র উৎে মুলত কৃতষ কাকজর োকে জতড়ত শতকরা ৩১.২ জন তবতভন্ন িরকণর ভাতা সেকক প্রাপ্ত শতকরা ২০.৯ 
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জন প্রততবন্ধী ব্যতির এবাং েব সিকয় কর্ হল সদাকান ভাড়া সেকক পায় শতকরা ০.৬ জন। অন্যতদকক পতরবাকরর 

পাশাপাতশ প্রততবন্ধী ব্যতির তনকজর আয় মূলত অতিকাাংশ আয় আকে তবতভন্ন িরকণর ভাতা সেকক শতকরা ৬০.৯ 

জন ব্যতির, কৃতষ েম্পতকগত কাজ সেকক আয় আকে শতকরা ১৬.৩ জকনর এবাং েব সিকয় কর্ আয় হয় তভক্ষা বৃতি 

সেকক শতকরা ২.২ জন ব্যতির। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েরকার তবতভন্ন িরকণর ভাতা িালু করার ফকল তভক্ষা বৃতি 

তকছুটা ককর্ সর্কে। র্য়র্নতোংহ সজলার, র্ফরর্াঁও উপকজলায় অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনার একজন র্তহলা 

প্রততবন্ধী বকলন- 

‘প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় বাজাকর তপঠা তবতক্র ককর তনকজর োংোর িালায়। এই ভাতা আর্ার 

জীবনিাপকনর জন্য একটি বড় আকয়র উৎে হকয় দাঁতড়কয়কে। এই ভাতার পতরর্াণটা িতদ আকরকটু বাড়াকনা িায় 

তাহকল আর্ার পতরবার আকরা একটু ভালর্ত িলকত পারকবা’।  

র্য়র্নতোংহ েদকরর বাদশা তর্য়া (েদ্ম নার্) একজন প্রততবন্ধী ব্যতি বকলন- 

‘আতর্ এখন প্রততবন্ধী ভাতা পাতি প্রায় ৫ বের িকর। এই প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় আতর্ আর্ার তদনতন্দন 

জীবকন সিেব ঔষিপত্র লাকর্ সেগুকলা তকনকত পাতর। তকন্তু বড় সকান তিতকৎোর জকন্য েরকাতর হােপাতাল সেকক 

প্রততবন্ধী তহকেকব সেই সুকিার্ সুতবিা পায় না। অকনক েরকাতর হােপাতাকল তিতকৎো তনকত সর্কল হয়রাতনর তশকার 

হকত হয়। কর্ গিারী-কর্ গকতগা তবরি হয়। েরকাতর হােপাতাকল প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা সকান সুকিার্ নাই ফকল 

তিতকৎো তনকত ের্স্যা হয়’।   

তততন আকরা বকলন- 

‘এই প্রততবন্ধী ভাতা তদকয় তকছু ঔষিপত্র তকনকত পাতর তকন্তু োংোকর বড় সকান অবদান রাখকত পাতর না। 

িতদ েরকার এই প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধ করকত পাকর তাহকল আর্ার র্ত প্রততবন্ধীকদর তভক্ষা ককর োংোর 

িালাকনার প্রকয়াজন হকব না’।     

রাজশাহী সজলার, তাকনার উপকজলার তপাংতক খাতুন (েদ্ম নার্) একজন প্রততবন্ধী বকলন- 

‘আতর্ প্রতত ততন র্াে পর পর ৩৮০০ টাকা সপকয় োতক। এই প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি না সপকল হয়তবা 

আর্ার পড়াশুনা করা েম্ভব হত না’।     

অন্যতদকক রাজশাহী সজলার, তেটি ককপ গাকরশন এলাকার সর্াহাম্মদ সর্াখতার (েদ্ম নার্) একজন প্রততবন্ধী বকলন- 
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‘আতর্ প্রতত র্াকে ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধী ভাতা বাবদ ২২৫০ টাকা পাই। এই টাকা তদকয় 

পতরবাকরর তবতভন্ন প্রকয়াজনীয় িাতহদা সর্টায় তবকশষ ককর আর্ার বাবা র্ার তিতকৎোর তপেকন খরি হয় সবশী র্াকঝ 

র্াকঝ আর্ার তিতকৎোর জন্য খরি কতর’।  

উকেখ্য পতরবাকরর সপশা োংক্রান্ত তকথ্য সদখা িায় সি, সবশীর ভার্ উিরদাতার পতরবার র্জুতর তভতিক সপশায় 

তনকয়াতজত সির্ন- তদনর্জুর, কাঠতর্তস্ত্র, র্াতড়র সহলপার, ক্ষুদ্র ব্যবোয়ী ইতযাতদ সপশায় রকয়কে তবিায় তাকদর র্াতেক 

আয় কর্। অন্যতদকক প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজই অক্ষর্, তনভ গরশীল এবাং সবকার হওয়ার কারকণ আয় অকনক কর্। 

এোড়া অর্ানতবক পতরকবকশ সর্ৌতলক িাতহদা পূরকণর জকন্য ন্যযনতর্ সি অে গ আয় করা প্রকয়াজন তা তারা করকত 

পারকে না।  

োরতণ নাং-৬.৩.৩ প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজ ও তাঁর পতরবাকরর ব্যয় েম্পতকগত তথ্য  

ব্যয় (টাকায়) 

পতরবাকরর ব্যয় (টাকায়)  

আয় (টাকায়) 

প্রততবন্ধী ব্যতির ব্যয় (টাকায়) 

র্ণোংখ্যা শতকরা হার র্ণোংখ্যা 

 

শতকরা হার 

1000-5000 39 19.5 ৫০০-৭০০ ৬৩ ৩১.৫ 

5000-10000 104 52.0 ৭০০-৯০০ ৭০ ৩৫ 

10000-15000 41 20.5 ৯০০-১১০০ ১২ ৬ 

15000+ 16 8.0 ১১০০+ ২৮ ১৪ 

উিরদাতার তথ্য 

পাওয়া িায় তন 
০ ০ 

উিরদাতার 

তথ্য পাওয়া 

িায় তন 

২৭ ১৩.৫ 

 সর্াট ২০০ 100.0% সর্াট ২০০ ১০০% 

পতরবাকরর র্ড় ব্যয়= ৯৮৭৪.৭৫ টাকা এবাং প্রততবন্ধী ব্যতির র্ড় ব্যয়= ৭৭৭.৩৯ টাকা  

প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর ব্যয় েম্পতকগত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, শতকরা ৫২ জন প্রততবন্ধী ব্যতির 

পতরবাকরর ব্যয় প্রতত র্াকে ৫০০০-১০০০০ টাকার র্কধ্য। অন্যতদকক ৩৫ শতাাংশ প্রততবন্ধী ব্যতির ব্যয় ৭০০-৯০০ 

টাকার র্কধ্য। সিকহতু প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর আয় কর্ সেই কারকণ তাকদর ব্যয়ও অকনক কর্। আবার এর 

র্কধ্য প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য আলাদা তিতকৎো ও ঔষিপকত্রর ব্যয় রকয়কে। প্রাপ্ত র্কবষণার ফলাফল অনুিায়ী প্রততবন্ধী 

ব্যতির পতরবাকরর র্ড় ব্যয় ৯৮৭৫ টাকা অন্য তদকক একজন প্রততবন্ধী ব্যতির র্ড় ব্যয় ৭৭৭ টাকা। প্রততবন্ধী ব্যতির 

পতরবাকরর কারকণ এই প্রততবতন্ধতা তাকদর জন্য শাকখর করাকতর র্ত অবস্থা। এোড়া শতকরা ২০.৫ জন প্রততবন্ধী 
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ব্যতির পতরবাকরর ব্যয় ১০,০০০-১৫,০০০ টাকার র্কধ্য অন্যতদকক শতকরা ৩১.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির ব্যয় ৫০০-

৭০০ টাকার র্কধ্য েীর্াবদ্ধ।  

োরতণ নাং-৬.৩.৪ প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজ ও তাঁর পতরবাকরর ব্যকয়র  খাত েম্পতকগত তথ্য  

ব্যকয়র খাত েমূহ 

পতরবাকরর ব্যকয়র খাত প্রততবন্ধী ব্যতির ব্যকয়র খাত 

র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা হার র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা হার 

 খাদ্য 162 17.2% 68 14.3% 

 সপাশাক-পতরিদ 154 16.4% 67 14.0% 

 ঘর তততর /সর্রার্ত /আেবাবপত্র ক্রয় 49 5.2% 36 7.5% 

 তশক্ষা 100 10.6% 46 9.6% 

 তিতকৎো সেবা ও ঔষি 124 13.2% 63 13.2% 

 উৎেব ও তবকনাদন আপ্যায়ন 49 5.2% 30 6.3% 

 পতরবহণ ও িাতায়াত বাবদ 80 8.5% 51 10.7% 

তবদুযৎ+গ্যাে+পাতন+জ্বালাতন 119 12.6% 52 10.9% 

 সর্াবাইল সফান+ইন্টারকনট 94 10.0% 57 11.9% 

 ভাড়া (জতর্/বাো/িানবাহন) 10 1.1% 7 1.5% 

 সর্াট 941 100.0% 477 100.0% 

*একাতিক উির  

প্রততবন্ধী ব্যতি এবাং তার পতরবাকরর ব্যকয়র খাকতর তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িায় সি, পতরবাকরর অতিকাাংশ টাকা 

খরি হয় খাদ্য (১৭.২%), সপাশাক-পতরিদ (১৬.৪%), তিতকৎো সেবা ও ঔষি (১৩.২%), তবদুযৎ, গ্যাে, পাতন, 

জ্বালাতন (১২.৬%), তশক্ষা খাকত (১০.৬%) এবাং সর্াবাইল সফান এবাং ইন্টারকনট খরি (১০%) । অন্যতদকক প্রততবন্ধী 

ব্যতির সক্ষকত্র খাদ্য (১৪.৩%), সপাশাক-পতরিদ (১৪.০%) এর পকর তিতকৎো এবাং ঔষকির তপেকন খরি হয় 

(১৩.২%)। এোড়া প্রততবন্ধী ব্যতির িাতায়াত ও পতরবহন বাবদ (১০.৭%), সর্াবাইল সফান ও ইন্টারকনট খরি 

(১১.৯%) এবাং েব গতনন্ম কর্ খরি হয় বাো ভাড়া বাবদ কারণ অতিকাাংশ প্রততবন্ধী অকন্যর উপর তনভ গরশীল োকক 

ফকল তাকদর আলাদা ককর বাো ভাড়া সদওয়ার প্রকয়াজন পকড় না।  
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োরতণ নাং-৬.৩.৫ প্রততবন্ধী ব্যতির ঋণ েম্পতকগত তথ্য  

ঋণ (টাকায়) র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

0-5000 1১3 ৫৬.৫ 

5001-25000 ৩5 ১৭.৫ 

25000+ ২7 ১৩.৫ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ২৫ ১২.৫ 

সর্াট ২০০ 100.0 

প্রততবন্ধী ব্যতির র্ড় ঋণ=৩৪,৩৯৬ টাকা 

ঋকণর উৎে েমূহ র্ণোংখ্যা (N=175) শতকরা হার 

ব্যাাংক ৪5 23.31 

এনতজও ৫7 29.53 

আত্মীয়স্বজন 38 19.68 

র্হাজন 1৭ 8.80 

েতর্তত 35 18.13 

অন্যান্য 1 0.51 

সর্াট 193 100.0 

*একাতিক উির  

 

*একাতিক উির  

তিত্র নাং-৬.৩.২ প্রততবতন্ধ ব্যতির ঋকণর উৎে েমূহ  
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র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফল তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতির ঋকণর সক্ষকত্র শতকরা ৫৬.৫ জন প্রততবন্ধী 

ব্যতির ঋণ রকয়কে ৫০০০ টাকার র্ত। কারণ প্রততবতন্ধর ব্যতির অতিকাাংশ পতরবার দাতরদ্রয েীর্ার তনকি বেবাে 

করকে এোড়া প্রততবন্ধী ব্যতির তিতকৎোর জন্য অকনক টাকা খরি হয় ফকল তাকদর সকান না সকান ভাকব ঋণ করকত 

হয়। এই ঋকণর পতরর্াণ কাকরা কর্ আবার কাকরা সবশী। র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফকল আকরা সদখা িাকি সি, শতকরা 

১৭.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির ঋকণর পতরর্াণ ৫০০১-২৫০০০ টাকার র্কধ্য এোড়া ২৫০০০ টাকার সবশী ঋণ আকে 

এর্ন প্রততবতন্ধর োংখ্যা শতকরা ১৩.৫ জন। র্কবষণায় সদখা িাকি প্রততবন্ধী ব্যতির র্ড় ঋকণর পতরর্াণ ৩৪,৩৯৬ 

টাকা। এই টাকার পতরর্াণ একজন প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য অকনক সবশী কারণ অতিকাাংশ প্রততবন্ধী সকান িরকণর 

আকয়র োকে জতড়ত নাই ফকল তাকদর অকন্যর আকয়র উপর তনভ গরশীল োককত হয় তাোড়া তবতভন্ন উৎে সেকক ঋণ 

তনকয় তাকদর জীবনিাপন করকত হয়। র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফকল সদখা িাকি সি, শতকরা ২৯.৫৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

তবতভন্ন এন তজ ও সেকক ঋণ তনকয় োকক পকর তকতস্তকত তারা পতরকশাি ককরন। এোড়া শতকরা ২৩.৩১ জন প্রততবন্ধী 

ব্যাংক সেকক ঋণ তনকয় তনকয়কেন বকল আর্াকদর জাতনকয়কেন। ব্যাাংক ও এন তজ ও এর বাইকর প্রততবন্ধী ব্যতিরা 

আত্মীয় স্বজকনর কাে সেকক শতকরা ১৯.৬৮ জন, স্থানীয় েতর্তত সেকক শতকরা ১৮.১৩ জন এবাং র্হাজন সেকক 

শতকরা ৮.৮০ জন ঋণ তনকয়কেন। র্য়র্নতোংহ েদকর অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় উপকজলা ের্াজকেবা 

কর্ গকতগা বকলন- 

‘বতগর্াকন েরকার প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য স্বল্প সুকদ ঋকণর ব্যবস্থা ককরকেন। সিেব প্রততবন্ধী ব্যতি তবতভন্ন 

ব্যবো বা ককর্ গ জতড়ত তাকদর জন্য ঋকণর ব্যবস্থার র্াধ্যকর্ তাকদর কাি গক্রর্কক আকরা সবশী সবর্বান করা। আর্ার 

উপকজলায় এখন এই ঋণ সনওয়ার হারও তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি’।  

র্য়র্নতোংহ সজলার র্ফরর্াঁও উপকজলার উপকজলা ের্াজকেবা কাি গালকয় অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন 

ইউতনয়ন ের্াজকর্ী উকেখ ককরন- 

‘অকনক ের্য় প্রততবন্ধী ব্যতি ঋকণর তকতস্ত তদকত পাকর না, কারণ তাকদর আয় োিারণ র্ানুকষর আকয়র সিকয় একটু 

কর্ হয় পাশাপাতশ সকান প্রততবন্ধী ঋণগ্রহীতা িতদ র্ারা িায় সেই ঋণ অন্যজন পতরকশাি করকত িায় না সেকক্ষকত্র 

ঋকণর টাকা র্ওকুফ ককর সদয়া’।  

র্য়র্নতোংহ সজলার র্ফরর্াঁও উপকজলার আলাল উতিন (েদ্মনার্) একজন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন- 
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‘েরকাকরর এই ঋণ েহায়তার কারকণ আর্ার পতরবাকর ভাকলা একটি অবদান রাখকত পারতে। পতরবাকরর ভরণকপাষণ 

সেকক শুরু ককর তনকজর তিতকৎোও করাকত পারতে। তকব ঋকণর পতরর্াণ আকরা একটু বৃতদ্ধ করকল আর্ার সদাকাকন 

তবতনকয়ার্ করকত পারতার্’।   

রাতজয়া সুলতানা (েদ্মনার্) আকরকজন র্তহলা প্রততবন্ধী বকলন- 

‘ের্াজকেবা অতফে সেকক িতদ সকান ঋকণর টাকা সপতার্ তাহকল আতর্ আর্ার সদাকাকন আকরা তবতনকয়ার্ করতার্। 

তকন্তু ের্াজকেবা কর্ গকতগা বকলকেন একজন প্রততবন্ধী েরকাকরর একটি সেবা তনকত পারকব সেই কারকণ সে ঋণ পাকি 

না’। এখন সে তিন্তা করকে সকান এন তজ ও সেকক ক্ষুদ্র ঋণ তনকয় সদাকাকন আকরা তবতনকয়ার্ করকবন তকন্তু র্াতেক 

তকতস্তর কো তিন্তা ককর এখকনা ঋণ সনন নাই’।  

রাজশাহী সজলার তেটি ককপ গাকরশন এলাকার বাতেন্দা সর্াহাম্মদ সর্াখতার (েদ্মনার্) একজন প্রততবন্ধী ব্যতি বকলন- 

‘আর্ার সেলুকনর সদাকাকনর জন্য এলাকার এন তজ ও সেকক ঋণ তনকয়তে এবাং প্রতত র্াকে তকতস্তকত পতরকশাি কতর। 

আকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সকান িরকনর ঋণ সদওয়া হত না তকন্তু েরকাকরর প্রততবন্ধী কাে গ পাওয়ার পর সি সকান এন 

তজ ও সেকক শুরু ককর ব্যাাংক পি গন্ত ঋণ তদকত বাধ্য’।    

োরতণ নাং-৬.৩.৬ প্রততবন্ধী ব্যতির েঞ্চয় েম্পতকগত তথ্য  

েঞ্চয় (টাকায়) র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

10000-20000 14 ৬0.8 

20001-30000 5 2১.7 

30001-40000 3 ১৩.1 

40000+ 1 4.4 

সর্াট ২3 100.0% 

প্রততবন্ধী ব্যতির র্ড় েঞ্চয়=২১,০৮৬ টাকা 

েঞ্চকয়র র্াধ্যর্ েমূহ  র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 
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হাকত নর্দ 13 56.5% 

ব্যাাংকক 7 30.4% 

এনতজও 1 4.3% 

অন্যান্য 2 8.7% 

সর্াট 23 100.0% 

 

প্রততবন্ধী ব্যতিরা সিকহতু সকান িরকণর আকয়র োকে জতড়ত োকক না ফকল তাকদর র্কধ্য েঞ্চকয়র প্রবনতাও অকনক 

কর্। র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফকল সদখা িাকি শুধুর্াত্র ২৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতির তকছু েঞ্চয় রকয়কে িাকদর র্ড় েঞ্চকয়র 

পতরর্াণ হল ২১,০৮৬ টাকা র্াত্র। শতকরা ৬০.৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতির েঞ্চকয়র পতরর্াণ ১০০০০-২০০০০ টাকার 

র্কধ্য। অকনক প্রততবন্ধী হয়ত প্রততবন্ধী ভাতার টাকা খরি না ককর জর্া ককর োকক। এোড়া শতকরা ২১.৭ জন 

প্রততবন্ধী ব্যতির েঞ্চয় ২০০০১-৩০০০০ টাকার র্কধ্য, শতকরা ১৩.১ জন উিরদাতার েঞ্চয় ৩০০০১-৪০০০০ 

টাকার র্কধ্য। প্রততবন্ধী ব্যতির েঞ্চয় উৎকের তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, সিেকল প্রততবন্ধী ব্যতির কাকে 

েঞ্চয় আকে তার অতিকাাংশই হাকত নর্দ অে গাৎ শতকরা ৫৬.৫ জন প্রততবন্ধী তনকজর হাকত নর্দ টাকা সরকখ সদন 

তারা সকান িরকণর ব্যাাংকক িাওয়া আো ককরন না। এোড়া প্রততবন্ধী ব্যতিরা েরকার সেকক সিেকল ভাতা বা 

সুতবিা পাই তা নর্কদ িকল আকে ফকল অন্য সকাোও জর্া রাখার সুকিার্ নাই। আবার অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি ব্যাাংকক 

েঞ্চয় ককর এর োংখ্যা শতকরা ৩০.৪ জন এবাং এন তজ ও সত জর্া রাকখ শতকরা ৪.৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি।  

োরতণ নাং-৬.৩.৭ প্রততবন্ধী ব্যতির েম্পকদর উৎে েমূহ 

েম্পকদর উৎে েমূহ  র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

নর্দ অে গ 15 9.3% 

ভূতর্ 50 30.9% 

র্হনা (সোনা/রুপা) 11 6.8% 

র্বাতদ পশু (হাঁে/ মুরতর্/র্রু/োর্ল/র্তহষ) 43 26.5% 

র্াে 22 13.6% 

সদাকান 7 4.3% 

আেবাবপত্র 14 8.6% 

সর্াট 162 100.0% 

*একাতিক উির  
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প্রততবতন্ধ ব্যতির েম্পকদর উৎকের তথ্য তবকেষণ করকল লক্ষয করা িায় সি, শতকরা ৩০.৯ জন প্রততবন্ধী ব্যতির 

ভূতর্ রকয়কে, শতকরা ২৬.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির র্বাতদ পশু সির্ন-হাে, মুরতর্, র্রু োর্ল, র্তহষ  রকয়কে। এোড়া 

শতকরা ১৩.৬ জন উিরদাতার তবতভন্ন িরকণর র্াে এবাং বার্ান রকয়কে এবাং শতকরা ৯.৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতির 

হাকত নর্দ অে গ রকয়কে। প্রততবন্ধী ব্যতির এই েকল েম্পকদর উৎে অতিকাাংশ তপতৃকসুকত্র প্রাপ্ত কারণ প্রততবন্ধী 

ব্যতির অোর্কথ্যগর কারকণ আয় ককর েম্পদ অজগন করা অকনক কঠিন। আবার অকনক ের্য় সদখা িায় সকান প্রততবন্ধী 

ব্যতির েম্পদ োককলও তা সদখা শুনার অভাকব অন্য োিারণ ব্যতি িারা বা পতরবাকরর অন্যান্য েদস্য িারা দখল 

হকয় িায় ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা অকনক ের্য় েম্পদ সেকক বতঞ্চত হয়। তকব র্ানুকষর র্াকঝ প্রততবতন্ধতা তনকয় 

অকনক সবশী েকিতন হওয়ার কারকণ এই িরকণর তবষম্য তদন তদন হ্রাে পাকি। োিারণ র্ানুষ প্রততবন্ধী ব্যতির েকল 

িরকণর অতিকার এবাং সুকিার্ সুতবিা তদকয় িাকি। আবার সকান িরকণর েম্পকদর সক্ষকত্র তবষকম্যর তশকার হকল 

আইনানুর্ ব্যবস্থা সনওয়ার সুকিার্ প্রততবন্ধী ব্যতিরা সপকয় োককন।    

োরতণ নাং-৬.৩.৮ প্রততবন্ধী ব্যতির আবােস্থল েম্পতকগত তথ্যাবলী 

বােস্থাকনর িরণ র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

কাঁিা  87 43.5 

সেতর্ পাকা 87 43.5 

পাকা 24 12.0 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন 2 1.0 

সর্াট 200 100.0 

বােস্থাকনর র্াতলকানা 

তনজস্ব 167 83.5 

ভাড়া 18 9.0 

েরকার কতৃগক প্রদি 2 1.0 

এন তজ ও কতৃগক প্রদি 7 3.5 

অন্যান্য (শশুর, বড় ভাই) 5 2.5 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন 1 ০.5 

সর্াট 200 100.0 

 

প্রততবন্ধী ব্যতির আবাস্থল েম্পতকগত তথ্য তবকেষকণ সদখা িায়, প্রায় শতকরা ৮৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতির বােস্থান 

কাঁিা এবাং সেতর্ পাকা। তথ্য োংগ্রকহর ের্য় পি গকবক্ষকনর র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতির আবাস্থল েম্পককগ িারণা লাভ 

করা হয়। সবশীরভার্ প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবার দতরদ্য েীর্ার তনকি বেবাে ককর এবাং দাতরদ্রয ঘকর অতিকাাংশ 
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প্রততবন্ধী জন্মগ্রহণ ককর োকক। এোড়া শতকরা ১২ জন উিরদাতার বােস্থান পাকা বা ইট তদকয় তততর। িাকদর 

আতে গক অবস্থা তুলনামূলকভাকব ভাকলা। প্রততবন্ধী ব্যতিরা সিকহতু স্বাভাতবকভাকব িলাকফরা করকত পাকর না তাই 

তাকদর জন্য পি গাপ্ত সুকিার্ সুতবিা েম্পন্ন বােস্থান দরকার সিখাকন সে েহকজ িলািল করকত পারকব তকন্তু দতরদ্রযতার 

কারকণ ভাকলা বা পাকা বােস্থাকন বেবাে করা েম্ভব হয় না ফকল প্রততবন্ধী ব্যতির বেবাে করা কঠিন হকয় িায়। 

অন্যতদকক বােস্থাকনর র্াতলকানা েম্পতকগত তথ্য তবকেষকণ সদখা িায়, শতকরা ৮৩.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির বােস্থান 

তনকজকদর অে গাৎ প্রততবন্ধী ব্যতি তপতত্রকসূকত্র প্রাপ্ত বাতড়কত বেবাে ককর। প্রততবন্ধী ব্যতিরা সিকহতু সকান আয় 

বি গনমূলক কর্ গকাকের োকে জতড়ত না ফকল তাকদর বাতড় তততর করা েম্ভব না, তাই অতিকাাংশ প্রততবন্ধী ব্যতি তপতা 

র্াতার োকে বেবাে করার ফকল তনজস্ব বাতড়কত োকক। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর আে গ োর্াতজক অবস্থা পি গাকলািনা ককর 

েরকার এবাং এন তজ ও কতৃগক প্রদি বােস্থান প্রাতপ্তর োংখ্যা শতকরা ৪.৫ জন। একটি বাতড় একটি খার্ার নাকর্ 

েরকাতর প্রকল্প সেকক অেবা মুতজব শতবষ গ উপলকক্ষয অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি বাতড় সপকয়কেন অন্য তদকক অকনক এন 

তজ ও েহায়তায় বাতড় করার জন্য আতে গক সুতবিা সপকয়কেন।  

োরতণ নাং-৬.৩.৯ প্রততবন্ধী ব্যতির অবকাঠাকর্া এবাং নার্তরক সুতবিা েম্পতকগত তথ্যাবলী 

পাতনর ব্যবস্থা র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

টিউবওকয়ল 185 92.5 

অন্যান্য (োোই, সর্াটর, ওয়াো) 13 6.5 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন 2 1.0 

সর্াট 200 100.0 

তবদুযৎ সুতবিা 

তবদুযততক লাইন 190 95.0 

তবদুযৎ সুতবিা নাই 10 5.0 

সর্াট 200 100.0 

টয়কলট সুতবিা 

ব্যতির্ত 137 68.5 

োিারণ (সিৌেভাকব)  50 25.0 

উন্মুি 10 5.0 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন 3 1.5 

সর্াট 200 100.0 
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প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য অবকাঠাকর্ার্ত সুতবিা অকনক গুরুতবপূণ গ কারণ প্রততবন্ধী ব্যতিরা েহকজ িলািল করকত পাকর 

না তবকশষ ককর তীব্র শারীতরক  ও র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতি। তাকদর িলািকলর জন্য আলাদা রুকর্র প্রকয়াজন হয় 

সিখাকন েকল িরকণর অবকাঠাকর্ার্ত সুতবিা প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা সর্াতাকবক তবদ্যর্ান োককব ফকল তারা 

ভাকলাভাকব জীবন িাপন করকত পারকব। পতরিাতলত র্কবষণার প্রাপ্ত তকথ্যর ফলাফল তবকেষকণ সদখা িায় শতকরা 

৯২.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি টিউবওকয়কলর পাতন ব্যবহার ককরন তকব এই পাতন আনার সক্ষকত্র তারা অবশ্যই অকন্যর 

উপর তনভ গরশীল। অন্যতদকক শতকরা ৬.৫ জন উিরদাতা োোই ও সর্াটকরর পাতন ব্যবহার ককরন একত প্রততবন্ধী 

ব্যতির িলািল একটু কর্ করকত হয় এবাং অকন্যর উপর তনভ গরশীল হকত হয় না। প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য তবদুযৎ সুতবিা 

একটি গুরুত্বপূণ গ ও প্রকয়াজনীয় তবষয় কারণ শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিরা োরাক্ষণ রুকর্র র্কধ্য োকক ফকল র্রর্ কাকল 

তাকদর জন্য ফযাকনর বা ঠাো পতরকবকশর দরকার হয় তখন তবদুযৎ সুতবিা বড় ভূতর্কা রাকখ। র্কবষণার ফলাফকল 

সদখা িায় শতকরা ৯৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির তবদুযৎ সুতবিা আকে। গ্রার্ পি গাকয় তবদুযকতর েম্প্রোরণ ও পি গাপ্ত 

তবদুযকতর ব্যবস্থা বতগর্ান েরকাকরর বড় অজগন। এোড়া প্রততবন্ধী ব্যতিকদর টয়কলট সুতবিা িতদ ব্যতির্ত না হয় 

তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য অকনক ের্স্যা হয়। অকনক ের্য় পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা সবশী োকায় অেবা 

বােস্থাকন জায়র্ার স্বল্পতার কারকণ ব্যতির্ত টয়কলট সুতবিা অকনক প্রততবন্ধী ব্যতির োকক না। তকন্তু র্কবষণার 

ফলাফকল সদখা িায় শতকরা ৬৮.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির ব্যতির্ত টয়কলট সুতবিা আকে। োিারণ টয়কলট বা 

পতরবাকরর অন্য েদস্যকদর োকে সশয়ার ককর ২৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি শুধুর্াত্র শতকরা ৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি উন্মুি 

জায়র্ায় টয়কলট ককর তবকশষ ককর সি েকল প্রততবন্ধী ব্যতি তভক্ষা বৃতির োকে জতড়ত তারা এই উন্মুি জায়র্ায় 

টয়কলট ব্যবহার ককর োকক।  

৬.৪ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সেবা/েহায়তা েম্পতকগত তথ্যাবলী 

েরকাতর ও সবেরকাতর 

েহায়তা পান তকনা?  

েরকাতর সেবা সবেরকাতর সেবা 

র্ণোংখ্যা শতকরা হার র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

হযাঁ 134 67.0 55 27.5 

না 66 33.0 145 72.5 

সর্াট 200 100.0 200 100.0 

 

প্রততবন্ধী ব্যতির সেবা গ্রহণ েম্পতকগত তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িায় শতকরা ৬৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতি তবতভন্ন িরকণর 

েরকাতর েহায়তা পাকি অন্য তদকক শতকরা ২৭.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি সবেরকাতর সেবা অে গাৎ তবতভন্ন িরকণর এন 
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তজ ও সেকক সেবা বা েহায়তা পাকি। একক্ষকত্র আকরা সদখা িায় শতকরা ৩৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি েরকাতর সেবা 

সুতবিা সেকক বতঞ্চত হকি এবাং শতকরা ৭২.৫ জন সবেরকাতর সেবা বা েহায়তা সেকক বতঞ্চত হকি। েরকাতর এবাং 

সবেরকাতর সিৌেভাকব কাজ ককর েকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সেবার আওতায় তনকয় আেকত হকব। উি র্কবষণায় 

পতরিালনার ের্য় উপকজলা ের্াজকেবা অতফে এবাং এন তজ ও অতফে সেকক েরবরাহকৃত তাতলকা সেকক তথ্য 

োংগ্রহ করা হকয়কে। র্কবষণার তথ্য তবকেষকণ সদখা িায় প্রায় ৬ শতাাংশ প্রততবন্ধী েরকাতর এবাং সবেরকাতর সকান 

সুতবিা পাকি না। বতগর্াকন েরকাতর এবাং সবেরকাতর সেবা না পাওয়ার তপেকন তকছু কারণ পতরলতক্ষত হকয়কে সির্ন- 

অকনক প্রততবন্ধী আকরা সকান সেবা পাওয়ার আশায় সেবা প্রাতপ্তকক অস্বীকার ককর োকক; প্রততবন্ধী ব্যতি প্রশ্ন বুঝকত 

ের্স্যা হওয়ার কারকণ; ভাতা প্রাতপ্ত ম্যানুয়াল সেকক অনলাইকন হওয়ার কারকণ অকনক প্রততবন্ধী সেবা প্রাতপ্ত সেকক 

বতঞ্চত হকি; অকনক প্রততবন্ধী ের্াজকেবা অতফে েম্পককগ িারণ তারা র্কন ককর ইউতনয়ন পতরষকদর অতফে সেকক 

সেবা সদওয়া হয় ইতযাতদ।  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর েরকাতর পক্ষ সেকক সি েকল সেবা বা েহায়তা প্রদান করা হয় সে েকল সেবােমূহ হল- 

বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর ১৫ (ঘ) অনুকিদ অনুিায়ী ২০০৫-২০০৬ অে গ বের হকত অেিল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য 

ভাতা কর্ গসূিী প্রবতগন করা হয়। জনপ্রতত র্াতেক ২০০ টাকা হাকর ভাতা প্রদান করা হকলও বতগর্াকন র্াতেক ৭৫০ 

টাকা ককর প্রদান করা হকি। এোড়া ১০ টাকার তবতনর্কয় েকল ভাতাকভার্ীর নাকর্ ব্যাংক তহোব খুকল তজটুতপ 

পদ্ধততকত ভাতার অে গ পতরকশাি করা হকি। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োাংতবিাতনক অতিকার প্রততষ্ঠা এবাং দতরদ্র, অেহায়, 

সুতবিাবতঞ্ছত প্রততবন্ধী তশশু তককশারকদর তশক্ষা লাকভর েহায়তা তহকেকব ২০০৭-২০০৮ অে গ বের সেকক প্রততবন্ধী 

তশক্ষােীকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি কর্ গসূিী প্রবতগন করা হকয়কে। এ কর্ গসূতির আওতায় র্াতেক উপবৃতির হার প্রােতর্ক 

স্তকর ৩০০ টাকা, র্াধ্যতর্ক স্তকর ৪৫০ টাকা, উচ্চ র্াধ্যতর্ক স্তকর ৬০০ টাকা, এবাং উচ্চতর স্তকর ১০০০ টাকা। 

বতগর্াকন  প্রােতর্ক স্তকর ৭৫০ টাকা, র্াধ্যতর্ক স্তকর ৮০০ টাকা, উচ্চ র্াধ্যতর্ক স্তকর ৯০০ টাকা, এবাং উচ্চতর স্তকর 

১৩০০ টাকা প্রদান করা হকি। প্রততবতন্ধতার িরণ তিতিতকরণ, র্াত্রা তনরূপণ ও কারণ তনতদ গস্টপূব গক প্রততবন্ধী 

জনকর্াষ্ঠীর েঠিক পতরোংখ্যান তনণ গকয়র তনতর্কি সদশব্যাপী ২০১২ োকল ‘প্রততবতন্ধতা শনািকরণ জতরপ কর্ গসুতি’ 

গ্রহণ করা হয়। ২০১৩-২০১৪ অে গবেকর স্বাস্থয অতিদপ্তর কতৃগক র্কনানীত োিার এবাং জাতীয় প্রততবন্ধী ফাউকেশকনর 

আওতািীন প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্যকককন্দ্রর কনোকেন্ট কতৃগক জতরকপর আওতাভূি প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

প্রততবতন্ধতার িরণ ও র্াত্রা তনরূপকণর কাজ শুরু করা হয় এবাং িলর্ান আকে। েরকার ের্াজকেবা অতফকের র্াধ্যকর্ 

এততর্ ও প্রততবন্ধী সেকলকর্কয়কদর জন্য তবতভন্ন িরকণর কাতরর্তর প্রতশক্ষণ প্রদান ককর োককন। এোড়া জাতীয় দৃতষ্ট 
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প্রততবন্ধীকদর জন্য বৃতিমূলক প্রতশক্ষকণর র্াধ্যকর্ আত্মতনভগরশীল তহকেকব র্কড় সতালার জন্য কাজ ককর িাকিন। 

পাশাপাতশ বাক-েবণ প্রততবন্ধী ও শারীতরক প্রততবন্ধী যুবককদর তবতভন্ন প্রকার কাতরর্তর প্রতশক্ষণ সদওয়া হকি।  

উকেখ্য সি র্কবষণায় তনি গাতরত এলাকায় র্য়র্নতোংহ সজলার র্য়র্নতোংহ েদর এবাং র্ফরর্াও উপকজলায় 

প্রততবন্ধীকদর তনকয় এনতজও কাি গক্রর্ এককবাকরই সনই বলকল িকল। তকব র্য়র্নতোংহ েদকর প্রততবন্ধী কতর্উতনটি 

সেন্টার (তপ তে তে) নাকর্ একটি এন তজ ও প্রততবন্ধী তনকয় তবতভন্ন সেবামূলক কাি গক্রর্ পতরিালনা করকে। তারা 

প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা, স্বাস্থয, পুতষ্ট, জীবনিাপন, তনরাপিা, পরার্শ গ, ঝুঁতক তনরেন ইতযাতদ কাকজর র্াধ্যকর্ 

প্রততবন্ধীকদর েহায়তা তদকয় োককন। তকব রাজশাহী সজলার তেটি ককপ গাকরশন এবাং পবা উপকজলা তকছু এন তজ ও 

প্রততবন্ধীকদর তনকয় কাজ ককর তার র্কধ্য অন্যতর্ হল- েকিতন সোোইটি, শতফুল, আেয়, তদশা, কাতরতাে, ব্রাক, 

তরী ফাউকেশন, প্রততবন্ধী উন্নয়ন ও সেবা োংস্থা এবাং অন্যান্য। এই েকল এন তজ ও প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য স্বাস্থয 

ও তিতকৎো েহায়তা, তশক্ষা েহায়তা, উপকরণ েহায়তা ইতযাতদ সেবা প্রদান ককর িাকি তকব, অতিকাাংশ এন তজ 

ও নার্ েব গস্ব এবাং তাকদর কাি গক্রর্ অতযন্ত েীতর্ত পি গাকয়র। এই সেবা বা েহায়তা প্রততবন্ধী ব্যতির োংখ্যা এবাং 

িাতহদার তুলনায় অপি গাপ্ত।  

োরতণ নাং-৬.৪.১ প্রততবন্ধী ব্যতির েহায়তার িরণ েম্পতকগত তথ্যাবলী  

েহায়তার িরণ েরকাতর সেবা বা েহায়তা সবেরকাতর সেবা বা েহায়তা 

র্ণোংখ্যা 

(N=১৩৪) 

শতকরা হার র্ণোংখ্যা 

(N=৫৫) 

শতকরা হার 

প্রততবন্ধী ভাতা  119 ৬১.৩৪ 14 ১৬.০৯ 

র্ানতেক সেবা - - 3 ৩.৪৪ 

উপকরণ েহায়তা 11 ৫.৬৭ 9 ১০.৩৪ 

তিতকৎো সেবা ৩০ ১৫.৪৬ 7 ৮.০৪ 

প্রতশক্ষণ সেবা ৩ ১.৫৪ 3 ৩.৪৪ 

তশক্ষা েহায়তা (তশক্ষা উপবৃতি+ 

তশক্ষা উপকরণ)  
২০ ১০.৩০ ২১ ২৪.১৩ 

পুনব গােন সেবা 1 ০.৫১ 6 ৬.৮৯ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ১০ ৫.১৫ ২4 ২৭.৫৮ 

সর্াট ১৯৪ 100.0 ৮৭ 100.0 

*একাতিক উির  
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বাাংলাকদকশর োংতবিাকনর ১৫ (ঘ) অনুকিদ অনুিায়ী ২০০৫-২০০৬ অে গ বের হকত অেিল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য 

ভাতা কর্ গসূিী প্রবতগন করা হয়। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োাংতবিাতনক অতিকার প্রততষ্ঠা এবাং দতরদ্র, অেহায়, সুতবিাবতঞ্ছত 

প্রততবন্ধী তশশু তককশারকদর তশক্ষা লাকভর েহায়তা তহকেকব ২০০৭-২০০৮ অে গ বের সেকক প্রততবন্ধী তশক্ষােীকদর জন্য 

তশক্ষা উপবৃতি কর্ গসূিী প্রবতগন করা হকয়কে। প্রততবতন্ধতার িরণ তিতিতকরণ, র্াত্রা তনরূপণ ও কারণ তনতদ গস্টপূব গক 

প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর েঠিক পতরোংখ্যান তনণ গকয়র তনতর্কি সদশব্যাপী ২০১২ োকল ‘প্রততবতন্ধতা শনািকরণ জতরপ 

কর্ গসুতি’ গ্রহণ করা হয়। েরকার ের্াজকেবা অতফকের র্াধ্যকর্ এততর্ ও প্রততবন্ধী সেকলকর্কয়কদর জন্য তবতভন্ন 

িরকণর কাতরর্তর প্রতশক্ষণ প্রদান ককর োককন। এোড়া জাতীয় দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর জন্য বৃতিমূলক প্রতশক্ষকণর র্াধ্যকর্ 

আত্মতনভগরশীল তহকেকব র্কড় সতালার জন্য কাজ ককর িাকিন। পাশাপাতশ বাক-েবণ প্রততবন্ধী ও শারীতরক প্রততবন্ধী 

যুবককদর তবতভন্ন প্রকার কাতরর্তর প্রতশক্ষণ সদওয়া হকি। অন্যতদকক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য সবেরকাতর পি গায় 

সেককও েীতর্ত আকাকর সেবা বা েহায়তা প্রদান করা হকি। েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গায় সেকক প্রততবন্ধীকদর 

জন্য সেবা এবাং েহায়তার পতরর্াণ তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি। বতগর্ান র্কবষণায় েহায়তার িরণ েম্পতকগত তথ্য তবকেষণ 

ককর সদখা িাকি সি, েরকাতর েহায়তার সক্ষকত্র শতকরা ৬১.৩৪ জন প্রততবন্ধী ব্যতি আতে গক েহায়তা (প্রততবন্ধী 

ভাতা) পায়; শতকরা ১৫.৪৬ জন উিরদাতা তিতকৎো সুতবিা সিটি তবনামূকল্য দুঃস্থ, অেহায়কদর জন্য সদয়া হয়; 

শতকরা ১০.৩০ জন ব্যতি তশক্ষা েহায়তা (তশক্ষা উপবৃতি ও তশক্ষা উপকরণ) সপকয়কেন এবাং শতকরা ৫.১৫ জন 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন। অন্যতদকক সবেরকাতর েহায়তার র্কধ্য শতকরা ২৪.১৩ জন তশক্ষা েহায়তা (তশক্ষা 

উপকরণ, প্রততবন্ধী স্কুকল পড়াশুনা করাকনা) সপকয়কেন; শতকরা ১৬.০৯ জন প্রততবন্ধী আতে গক েহায়তা (এককালীন 

টাকা); শতকরা ১০.৩৪ জন তবতভন্ন উপকরণ েহায়তা (হুইল সিয়ার,স্ক্রাি, কৃতত্রর্ পা ইতযাতদ) সপকয়কেন; শতকরা 

৮.০৪ জন তিতকৎো েহায়তা (ঔষি পত্র, তবনামূকল্য পরীক্ষা) সপকয়কেন এবাং শতকরা ৬.৮৯ জন প্রততবন্ধী ব্যতিকক 

পুনব গােকনর ব্যবস্থা ককরকেন তবতভন্ন র্বাতদ পশু, সেলাই সর্তশন, হাঁে মুরতর্ পালকনর ব্যবস্থা ককর সদওয়ার র্াধ্যকর্।  

র্য়র্নতোংহ েদর উপকজলায় অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন প্রভাষক বকলন- 

‘েরকাতর প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি িালু হওয়ার ফকল এখন িাকে অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি সদখা িায়। 

পাশাপাতশ পতরবাকরর েকিতনতা সৃতষ্ট হওয়ার ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা পড়াশুনা করকত পারকে। তততন আকরা বকলন 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সর্িা বা মুখস্থ রাখার শতি অকনক সবশী’।  

একজন এন তজ ও কর্ী বকলন- ‘প্রততবন্ধী কতর্উতনটি সেন্টার (তপ তে তে) নাকর্ এন তজ ও প্রততবন্ধীকদর জন্য 

তবনামূকল্য তকছু ঔষকির ব্যবস্থা করা, সর্তেককল উপকরণ সুতবিা সির্ন- হুইল সিয়ার, সহয়াতরাং এইে, ওয়াকার, 

স্ক্রযািার ইতযাতদ প্রদান করা হকি এবাং প্রততবন্ধীকদর জন্য কাউকেতলাং এর ব্যবস্থা করা হয়’। 
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র্য়র্নতোংহ সজলার র্ফরর্াঁও উপকজলার ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন প্রততবন্ধী 

ব্যতি বকলন-  

‘েরকাতর তিতকৎো েহায়তার পাওয়ার ফকল আতর্ হােপাতাকলর তবল পতরকশাি করকত হয় নাই এবাং ভাল 

তিতকৎো প্রাতপ্তর ফকল তাড়াতাতড় সুস্থ হকয় উকঠতে। িতদ এই েহায়তা না পাইতার্ তাহকল আর্ার তিতকৎো করা 

েম্ভব হত না’।  

রাজশাহী সজলার পবা উপকজলার একজন শারীতরক প্রততবন্ধী আব্দুর রহর্ান (েদ্ম নার্) বকলন- 

‘এই প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় তনকজর োিার খরি ও ঔষকির খরকির জন্য কাকজ লার্ায়। তারপরও 

তিতকৎোর তপেকন প্রতত র্াকে ৩০০০-৪০০০ টাকা লাকর্ সিখাকন প্রততবন্ধী ভাতার র্াধ্যকর্ খরি তর্ঠাকনা েম্ভব নয়। 

তাই প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ আকরা বৃতদ্ধ করকত হকব িাকত অন্তত তিতকৎোর ব্যয় সর্ঠাকত পাতর’।  

োরতণ নাং-৬.৪.২ প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, স্বাস্থয-তিতকৎো, ও তিি তবকনাদন েম্পতকগত 

তথ্যাবলী 

  র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

প্রততবন্ধী ব্যতি স্কুল িায় তকনা? 

হযাঁ 56 28.0 

না 144 72.0 

সর্াট 200 100.0 

তশক্ষা েহায়তা পান তকনা? 

হযাঁ 41 ৭৩.২১ 

না ১৫ ২৬.৭৮ 

সর্াট ৫৬ 100.0 

সকান প্রতশক্ষণ সপকয়কেন তকনা? 

হযাঁ 8 4.0 

না 192 96.0 

সর্াট 200 100.0 

প্রততবন্ধী ব্যতির সকান 

কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা হকয়কে তকনা? 

হযাঁ 0 0 

না 200 100 

সর্াট 200 100.0 

প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর পরপরই 

তক তিতকৎো সদয়া হকয়তেল তকনা? 

হযাঁ 168 84.0 

না 32 16 

সর্াট 200 100.0 

তিতকৎোর জকন্য সকান েহায়তা 

সপকয়কেন তকনা? 

হযাঁ 21 10.5 

না 179 89.5 
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সর্াট 200 100.0 

প্রততবন্ধী েদস্যর তিি তবকনাদকনর 

জন্য সকান েহায়তা সপকয়কেন 

তকনা? 

হযাঁ 8 4 

না 192 96.0 

সর্াট 200 100.0 

 

প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা, স্বাস্থয, তিতকৎো, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান এবাং তিি তবকনাদন োংক্রান্ত তথ্য তবকেষণ ককর সদখা 

িাকি সি, শতকরা ২৮ জন প্রততবন্ধী স্কুকল িায় এবাং তার র্কধ্য সেকক শতকরা ৭৩.২১ জন প্রততবন্ধী তশক্ষােী তশক্ষা 

েহায়তা (তশক্ষা উপবৃতি এবাং উপকরণ) সপকয়কেন েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গায় সেকক তকব সবেরকাতর পি গাকয় 

প্রততবন্ধীকদর জন্য স্কুল সুতবিা তদকয় োককন। এই তশক্ষা েহায়তার র্কধ্য শতকরা ৩৯.০২ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

েরকাতর তশক্ষা উপবৃতি সপকয় োককন এবাং শতকরা ২.৪৩ জন প্রততবন্ধী সবেরকাতর তশক্ষা উপবৃতি পায়। েরকার 

বতগর্াকন প্রততবন্ধী তশক্ষাতে গকদর জন্য প্রােতর্ক স্তকর ৭৫০ টাকা, র্াধ্যতর্ক স্তকর ৮০০ টাকা, উচ্চ র্াধ্যতর্ক স্তকর ৯০০ 

টাকা, এবাং উচ্চতর স্তকর ১৩০০ টাকা প্রদান করা হকি। অন্যতদকক সবেরকাতর তশক্ষা েহায়তার র্কধ্য শতকরা 

৪১.৪৬ জন প্রততবন্ধী ব্যতিকক তশক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়।  

 

তিত্র নাং-৬.৪.১ প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা েম্পতকগত তথ্য  

তকছু তকছু প্রততবন্ধী ব্যতি শতকরা ৪ জন সবেরকাতর এন তজ ও সেকক তবতভন্ন িরকণর েকিতনতামূলক প্রতশক্ষণ সেবা 

সপকয়কেন। তকন্তু েরকাতর পি গায় সেকক সকান িরকণর প্রতশক্ষণ সুতবিা প্রততবন্ধী ব্যতিরা পান নাই এবাং সকান প্রততবন্ধী 

ব্যতিকক েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গায় সেকক কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করা হয় তন। িতদ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

28%

72%

প্রবিিন্ধী ব্যবি স্কুজল  ায় বকনা

িযাঁ না
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প্রতশক্ষকণর র্াধ্যকর্ প্রতশতক্ষত ককর আত্মকর্ গোংস্থাকনর র্াধ্যকর্ আকয়র ব্যবস্থা করা িায় তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

আতে গক েবিলতা বাড়কব সতর্তনভাকব পতরবাকর ও ের্াকজ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধ পাকব। প্রততবন্ধী 

ব্যতি আয় করকত না পারার কারকণ ের্াকজর সি সনততবািক র্কনাভাব সেই দৃতষ্টভতির পতরবতগন হকব এবাং োিারণ 

র্ানুকষর র্ত তেন্ধান্ত গ্রহকণ অাংশগ্রহণ করকত পারকব। েরকাকরর এে তে তজ লক্ষযর্াত্রা অজগন ও প্রততবন্ধীকদর 

মূলকরাতিারায় অন্তর্ভ গতিকরকণর জন্য প্রতশক্ষণ ও কর্ গোংস্থাকনর র্াধ্যকর্ পুনব গােকনর ব্যবস্থা করকত হকব। তকন্তু 

র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফকল সদখা িাকি সি, প্রতশক্ষণ ও কর্ গোংস্থাকনর সুকিার্ সুতবিা প্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির োংখ্যা 

একবাকরই নর্ন্য। মৃদু ও র্াঝাতর র্াত্রার শারীতরক ও র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতিরা তবতভন্ন ক্ষুদ্র ব্যবো বাতণজয, সদাকান 

পতরিালনা অেবা অন্য সকান কাকজ যুি হকত পারকব। তকন্তু তার জন্য সি পতরর্ান অে গ প্রকয়াজন তা তাকদর কাকে 

নাই কারণ প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকাাংশ পতরবার দাতরদ্র েীর্ার তনকি বাে ককর। িতদ েরকাতর ব্যাাংক, বীর্া,বা ক্ষুদ্র 

ঋকণর র্াধ্যকর্ ঋকণর ব্যবস্থা ককর সদয় তাহকল তাকদর কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা হকব। এোড়া অকনক ব্যাাংক, বীর্া বা 

আতে গক প্রততষ্ঠান জার্ানত োড়া ঋণ সদয় না। একক্ষকত্র েরকাতর এবাং সবেরকাতর সিৌে প্রকিষ্টায় তাকদর জন্য ঋণ 

প্রদাকনর র্াধ্যকর্ কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করা সিকত পাকর।  

 

এোড়া শতকরা ৮৪ জন প্রততবন্ধী উিরদাতা প্রততবতন্ধতা েনাি হওয়ার পর পরই তিতকৎো তনকয়তেল েরকাতর ও 

সবেরকাতর তিতকৎো সকন্দ্র সেকক। এই প্রততবতন্ধতার তিতকৎো করাকত তর্কয় শুধুর্াত্র শতকরা ১০.৫ জন প্রততবন্ধী 

ব্যতি তিতকৎো েহায়তা সপকয়তেল েরকাতর এবাং সবেরকাতর র্াধ্যর্ সেকক। প্রততবতন্ধতার তিতকৎো োিারণত 

অকনক ব্যয় বহুল তবকশষ ককর তীব্র প্রততবন্ধী এবাং র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর তিতকৎোর সক্ষকত্র। সেকক্ষকত্র দতরদ্র প্রততবন্ধী 

ব্যতিরা তবতভন্ন োহায্য েহায়তার র্াধ্যকর্ তাকদর তিতকৎো কতরকয় োককন। ব্যতির্ত েহায়তার পাশাপাতশ েরকাতর 

ও সবেরকাতর েহায়তার র্াধ্যকর্ তিতকৎো কতরকয় োককন তকন্তু প্রততবতন্ধতার তিতকৎোর জন্য সি পতরর্াণ েহায়তা 

দরকার তা প্রকয়াজকনর তুলনায় একবাকর নর্ন্য। র্কবষণার তথ্য তবকেষকণ সদখা িায়  প্রততবন্ধী ব্যতি েরকাকরর 

পক্ষ সেকক তবনা মূকল্য ঔষি সপকয়কেন তকব সবেরকাতরভাকব প্রততবন্ধীকদর সকান িরকণর ঔষি সদয়া হয় না। তকব 

প্রততবন্ধী ব্যতি েরকাকরর তবনামূকল্য তিতকৎো এবাং আতে গক েহায়তা সপকয়কেন এই িরকণর প্রততবন্ধীর োংখ্যা খুবই 

কর্। প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য তিতকৎো উপকরণ বড় একটা েহায়তা বলা িায় তকন্তু উিরদাতাকদর র্কধ্য সকউ 

েরকাতরভাকব তিতকৎো উপকরণ পাই নাই অন্যতদকক সবেরকাতর পি গায় সেকক তকছু প্রততবন্ধী উপকরণ েহায়তা 

সপকয়কেন এর র্কধ্য উকেখকিাগ্য হল হুইল সিয়ার, স্ক্রযাি, কৃতত্রর্ পা ইতযাতদ। এোড়া সবেরকাতর এন তজ ও প্রততবন্ধী 
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ব্যতিকদর তিতকৎোর জন্য আতে গক েহায়তা ও তবনা মূকল্য তিতকৎোর ব্যবস্থা ককর সদন বকল র্ত তদকয়কেন অকনক 

প্রততবন্ধী ব্যতি। র্য়র্নতোংহ েদকর অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন এন তজ ও কর্ী উকেখ ককরন-  

‘প্রততবন্ধী কতর্উতনটি সেন্টার (তপ তে তে) নাকর্ এন তজ ও প্রততবন্ধীকদর জন্য তবনামূকল্য তকছু ঔষকির ব্যবস্থা 

করা, সর্তেককল উপকরণ সুতবিা সির্ন- হুইল সিয়ার, সহয়াতরাং এইে, ওয়াকার, স্ক্রযািার ইতযাতদ প্রদান করা হকি 

এবাং প্রততবন্ধীকদর জন্য কাউকেতলাং এর ব্যবস্থা করা হয়’।  

র্য়র্নতোংহ সজলার, র্ফরর্াঁও উপকজলার ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন প্রততবন্ধী 

ব্যতি বকলন- 

‘েরকাতর তিতকৎো েহায়তার পাওয়ার ফকল আতর্ হােপাতাকলর তবল পতরকশাি করকত হয় নাই এবাং ভাল 

তিতকৎো প্রাতপ্তর ফকল তাড়াতাতড় সুস্থ হকয় উকঠতে। িতদ এই েহায়তা না পাইতার্ তাহকল আর্ার তিতকৎো করা 

েম্ভব হত না’।  

রাজশাহী সজলার, পবা উপকজলার আব্দুর রহর্ান (েদ্মনার্) একজন প্রততবন্ধী ব্যতি উকেখ ককরকেন- 

‘এই প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় তনকজর োিার খরি ও ঔষকির খরকির জন্য কাকজ লার্ায়। তারপরও 

তিতকৎোর তপেকন প্রতত র্াকে ৩০০০-৪০০০ টাকা লাকর্ সিখাকন প্রততবন্ধী ভাতার র্াধ্যকর্ খরি তর্ঠাকনা েম্ভব নয়। 

তাই প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ আকরা বৃতদ্ধ করকত হকব িাকত অন্তত তিতকৎোর ব্যয় সর্ঠাকত পাতর’।  

েরকাকরর পক্ষ সেকক সি পতরর্াণ প্রততবন্ধী ভাতা সদয়া হয় তাকত আর্াকদর সর্ৌতলক র্ানতবক িাতহদা পূরণ হয় না। 

প্রততবতন্ধতার জন্য আর্াকদর োরাজীবন তিতকৎো তনকত হয় ফকল েরকাকরর প্রাপ্ত ভাতা তদকয় তিতকৎো গ্রহণ বা 

ঔষি ক্রয় তকছুই হয় না, আবার আর্াকদর তনতয প্রকয়াজনীয় খাবাকরর তপেকন খরি হকয় িায়। তাই প্রততবন্ধীকদর 

ভাতার োকে োকে িতদ তিতকৎোর তবকশষ সুতবিােহ ঔষি পত্রাতদ ক্রয় করার জকন্য িতদ তিতকৎো ভাতার ব্যবস্থা 

করকতা তাহকল প্রততবন্ধীরা তবকশষ উপকৃত হত। প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য েকল হােপাতাল, তিতনক অেবা সবেরকাতর 

প্রততষ্ঠাকন তবনামূকল্য তিতকৎোেহ ঔষি পকত্রর ব্যবস্থা করার জন্য েরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করকল আর্াকদর অকনক 

সবশী উপকার হত। রাজশাহী তেটি ককপ গাকরশন এলাকার শহর ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় 

একজন প্রততবন্ধী ব্যতি বকলন- 
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 ‘প্রতত র্াকে সি পতরর্াণ সটহা লাকর্ তা পাকবা সকােকেকক আর্ার সকান আয় সনই, পতরবার আর কততদন 

তদব আর্াকক, আর্ার এই অতভশপ্ত জীবকনর সশষ হয় না সকন? তক পাপ ককরতেলার্ আোহ আর্াকক এত বড় শাতস্ত 

তদকলা বাইিযা সেকক তক লাভ শুধুর্াত্র র্ালর্ন্দ শুনার জকন্য বাইিযা আতে’।  

প্রততবন্ধীকদর জন্য আেকল তিি তবকনাদকনর সুকিার্ সুতবিা অকনক কর্ তারপরও র্কবষণার প্রাপ্ত তথ্য সেকক সদখা 

িায় শতকরা ৪ জন প্রততবন্ধী ব্যতি সবেরকাতর এন তজ ও সেকক তিি তবকনাদকনর জন্য তবতভন্ন সেবা বা েহায়তা 

সপকয় োকক।  

 

োরতণ নাং-৬.৪.৩ প্রততবন্ধী ব্যতি সকান িরকণর স্কুকল িায় সে েম্পতকগত তথ্য 

তশক্ষা প্রততষ্ঠাকনর িরণ র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

েরকাতর প্রােতর্ক তবদ্যালয় 16 ২৮.৫৭ 

র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয় 9 ১৬.০৭ 

র্হাতবদ্যালয় 3 ৫.৩৫ 

র্াদ্রাো 1 ১.৭৮ 

এনতজও/িযাতরটি স্কুল 11 ১৯.৬৪ 

তবকশষ স্কুল 12 ২১.৪২ 

সর্াট ৫৬ 100.0 

 

পূকব গর তকথ্য উকেতখত সিেকল প্রততবন্ধী ব্যতি স্কুকল িায় তাকদর র্কধ্য শতকরা ২৮.৫৭ জন উিরদাতা েরকাতর 

প্রােতর্ক তবদ্যালকয় িায়; শতকরা ২১.৪২ জন প্রততবন্ধী তবকশষ স্কুকল িায় সি তবকশষ স্কুলগুকলা োিারণত তবতভন্ন এন 

তজ ও িারা পতরিাতলত হয় অেবা সবেরকাতর উকদ্যাকর্ প্রততষ্ঠা ককর হকয়কে; শতকরা ১৯.৬৪ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

এনতজও/িযাতরটি স্কুকল িায় এই েকল স্কুলগুকলাকত অকনক প্রততবন্ধী তশশুকদর তবনামূকল্য পড়াকনা হয় এবাং উপকরণ 

েহায়তা সদয়া হয়  এবাং শতকরা ১৬.০৭ জন উিরদাতা িায় র্াধ্যতর্ক তবদ্যালকয়। এোড়া ককলজ এবাং র্াদ্রাোয় 

িায় শতকরা ৫.৩৫ জন এবাং শতকরা ১.৭৮ জন িোক্রকর্।   
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োরতণ নাং-৬.৪.৪ প্রততবন্ধী ব্যতির পড়াশুনা না করার কারণ েমূহ  

কারণেমূহ র্ণোংখ্যা (N=144)  শতকরা হার 

িলািকল প্রততবন্ধকতা 34 ১৬.২৬ 

েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা 31 ১৪.৮৩ 

আতে গক ের্স্যা 56 ২৬.৭৯ 

সনততবািক র্কনাভাব 28 ১৩.৩৯ 

তবকশষ স্কুকলর স্বল্পতা 49 ২৩.৪৪ 

অন্যান্য (তীব্র প্রততবতন্ধতা)  11 ৫.২৬ 

সর্াট ২০৯ 100.0 

*একাতিক উির  

র্কবষণার তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতিরা স্কুল/ককলকজ না িাওয়ার তপেকন সিেকল কারণ 

রকয়কে বকল জাতনকয়কেন তার র্কধ্য শতকরা ২৬.৭৯ জন প্রততবন্ধী ব্যতির আতে গক ের্স্যা রকয়কে এবাং তারা েরকার 

সি প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি িালু ককরকেন সে েম্পককগ অবর্ত নয়; শতকরা ১৬.২৬ জন প্রততবন্ধী ব্যতি িলািকল 

ের্স্যার কারকণ স্কুকল িায় না কারকণ স্কুল ককলকজ সিকত হকল অবশ্যই িানবাহকনর দরকার এবাং প্রতততদন র্াতড় 

ভাড়া তদকয় স্কুকল িাওয়া তাকদর পকক্ষ অেম্ভব; শতকরা ১৩.৩৯ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন োিারণ তশক্ষােীকদর 

সনততবািক র্কনাভাব দায়ী অে গাৎ প্রততবন্ধীকদর প্রতত অন্যান্য োিারণ তশক্ষাতে গরা তবতভন্ন কটু কো বকল এবাং র্ানতেক 

তনি গাতকনর তশকার হকয়কেন; শতকরা ২৩.৪৪ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন তবকশষ স্কুকলর স্বল্পতার কারকণ স্কুকল 

িায় না প্রততবন্ধীকদর জন্য পি গাপ্ত তবকশষ স্কুকলর ব্যবস্থা নাই ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা স্কুকল সিকত পাকর না। প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর জন্য আলাদা তশক্ষা প্রততষ্ঠাকনর প্রকয়াজনীয়তা অকনক সবশী এবাং শতকরা ১৪.৮৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তার কো জাতনকয়কেন এোড়া শতকরা ৫.২৬ জন তীব্র প্রততবতন্ধতার কারকণ স্কুকল সিকত 

পাকর না। রাজশাহী শহকরর ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন প্রততবন্ধী বকলন-  

‘পড়াশুনা সশষ করার পর িাকুতরর পরীক্ষার জন্য আর্ার আবার প্রস্তুতত তনকত হয় িাকত তবতভন্ন 

প্রততকিাতর্তামূলক পরীক্ষায় োিারণ তশক্ষােীকদর োকে পরীক্ষা তদকয় পাে কতর তারপর সকাটায় িাকুতর পাব তকন্তু 

আর্ার শারীতরক ও র্ানতেক প্রততবতন্ধতার জন্য োিারণ তশক্ষােীকদর র্ত পড়াশুনা করকত পাতর না তাই সকাটার 

র্াধ্যকর্ েরােতর আর্াকদর তনকয়াকর্র ব্যবস্থা করা হয় তাহকল আর্াকদর জন্য অকনক উপকার হয়’।   
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োরতণ নাং-৬.৪.৫ প্রততবতন্ধতা শনািকরণ েম্পতকগত তথ্যাবলী  

শনািকরকণর র্াধ্যর্ র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

ব্যতির্ত অতভজ্ঞতা ২7 ১৩.৫ 

োিাকরর র্াধ্যকর্ 108 ৫৪ 

আত্মীয় স্বজকনর দৃতস্টকত ২5 ১২.৫ 

অন্যান্য (তবকশষজ্ঞ োিাকরর র্াধ্যকর্, 

পাড়া প্রততকবশীর দৃতষ্টকত, সহাতর্ও 

তিতকৎেককর র্াধ্যকর্ ইতযাতদ)  

২২ ১১ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন 18 ৯ 

সর্াট 200 100.0 

 

প্রততবতন্ধতা শনািকরণ প্রততবন্ধীকদর জন্য একটি বড় িযাকলকঞ্জর কাজ। কারণ হােপাতালগুকলাকত প্রততবন্ধী 

েম্পতকগত তবকশষাতয়ত তিতকৎেককর অভাকব প্রততবতন্ধতা শনািকরকণ প্রততবন্ধী ব্যতির অকনক ঝাকর্লায় পড়কত 

হয়। তবকশষ ককর র্াঝারী এবাং মৃদু প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর সক্ষকত্র এবাং তবকশষ তবকশষ র্ানতেক প্রততবন্ধী 

শনািকরণও একটি জটিল কাজ। বাাংলাকদশ র্ানতেক স্বাস্থয তনকয় এখনও পি গন্ত ভাল তিতকৎেককর অভাব তবদ্যর্ান। 

পবা উপকজলায় ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় অকনক প্রততবন্ধী উকেখ ককরকেন সি- 

‘প্রততবতন্ধতা শনািকরণ উপকজলা ের্াজকেবা অতফকের একটি বড় িযাকলঞ্জ। কারণ প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর জন্য 

উপকজলায় পি গাপ্ত োিার নাই ফকল প্রততবতন্ধতা শনািকরণ না হকল প্রততবন্ধী পতরিয়পত্র পাওয়া িায় না ফকল তারা 

প্রততবন্ধী ভাতা সেকক বতঞ্চত হয় প্রততবন্ধী হওয়া েকিও োিাকরর শনািকরকণর অভাকব েরকাতর েকল সুতবিা 

প্রাতপ্ত সেকক বতঞ্চত হয়’।  

এ প্রেকি েহর্ত ব্যি ককরকেন উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা। অন্যতদকক প্রকয়াজকনর তুলনায় র্ানতেক 

তিতকৎেককর োংখ্যা, হােপাতাকলর সুকিার্ সুতবিা, র্কনাতিতকৎেক, তিতনকযাল সোশ্যাল ওয়াকগার, োইতক্রয়াতট্রক 

নাে গ, জনবল প্রকয়াজকনর তুলনায় অকনক কর্। বাাংলাকদকশ বতগর্াকন োইতক্রয়াতট্রক তিতকৎেককর োংখ্যা ৭৩ জন, 

সবকের োংখ্যা  সর্াট সবকের ৮ শতাাংশ র্ানতেক সরার্ীর জন্য; ১৩ টি েরকাতর হােপাতাকল ও ককলকজ এবাং তকছু 

সবেরকাতর সর্তেককল ককলজ ও হােপাতাকল র্ানতেক সরার্ীর জন্য ইনকোর ও আউটকোর সেবা প্রদান করা হকি।   
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প্রাপ্ত র্কবষণার ফলাফকল সদখা িাকি সি, শতকরা ৫৪ জন প্রততবন্ধী ব্যতি োিাকরর র্াধ্যকর্ শনাি হকয়কেন। 

এোড়া শতকরা ২৬ জন প্রততবন্ধী ব্যতি পতরবাকরর েদস্য এবাং আত্মীয় স্বজকনর র্াধ্যকর্ প্রততবতন্ধতা শনািকরণ 

হকয়কেন। এই সেকক বুঝা িায় প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর জন্য তিতকৎেককর সকান তবকল্প নাই এবাং তাকদর ভূতর্কাই 

মুখ্য েঠিক প্রততবন্ধী শনািকরকণর জন্য।  

োরতণ নাং-৬.৪.৬ প্রততবন্ধী ব্যতির তিতকৎো গ্রহণ েম্পতকগত তথ্যাবলী 

তিতকৎোর র্াধ্যর্ র্ণোংখ্যা 

(N=200) 

শতকরা হার 

েরকাতর হােপাতাল ও স্থানীয় তিতনক ১২৭ ৪৯.৬০ 

প্রততবন্ধীকদর হােপাতাল ১6 ৬.২৫ 

গ্রাকর্র োিার/কতর্উতনটি তিতনক/হাতুতর োিার ৫৬ ২১.৮৭ 

কতবরাজ/ঝার ফুক/স্থানীয় ফাকর্ গতে ৪৫ ১৭.৫৭ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ১২ ৪.৬৮ 

সর্াট ২৫৬ 100.0 

*একাতিক উির 

 

তিত্র নাং-৬.৪.২ প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা েম্পতকগত তথ্য  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তিতকৎো একতদকক সির্ন জটিল সতর্তন দীঘ গকর্য়াদী ও ব্যয়বহুল। তকন্তু বাাংলাকদকশ োিারণ 

তিতকৎো ব্যবস্থা প্রকয়াজকনর তুলনায় অপি গাপ্ত আবার প্রততবন্ধীকদর জন্য এই অপি গাপ্ততার পতরর্াণ আকরা সবশী। 

একক্ষকত্র একজন প্রততবন্ধী ব্যতি শনািকরণ হওয়ার পরপর তিতকৎো সপকয়কেন তকনা সে েম্পতকগত তথ্য তবকেষণ 

সরকাবর িাসপািাল ও

স্থানীয় বিবনক

52%

প্রবিিন্ধীজদর িাসপািাল

7%

গ্রাজমর 

ডািার/কবমউবনটি 

বিবনক/িাতুবর …

কবিরাে/ঝার 

ফুক/স্থানীয় ফাজম ববস

18%

প্রবিিন্ধী ব্যবির বচবকৎসা গ্রিণ সম্পবকবি িথ্যািলী

সরকাবর িাসপািাল ও স্থানীয় বিবনক প্রবিিন্ধীজদর িাসপািাল

গ্রাজমর ডািার/কবমউবনটি বিবনক/িাতুবর ডািার কবিরাে/ঝার ফুক/স্থানীয় ফাজম ববস
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ককর সদখা িাকি সি, প্রায় শতকরা ৫০ জন প্রততবন্ধী ব্যতি েরকাতর হােপাতাল ও স্থানীয় তিতনকক তিতকৎো 

তনকয়কেন আর শতকরা ৬.২৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি প্রততবন্ধীকদর হােপাতাকল তিতকৎো গ্রহণ ককরকেন। তবকশষ ককর 

প্রততবন্ধীকদর হােপাতাল ঢাকার, আর্ারর্াও-এ অবতস্থত জাতীয় পঙ্গু হােপাতাল। োিারণত প্রততবন্ধী ব্যতির 

তিতকৎোর জন্য জাতীয় পঙ্গু হােপাতালই িকোপযুি প্রততষ্ঠান তকন্তু বাাংলাকদকশ প্রততবন্ধীকদর জন্য তবকশষাতয়ত 

হােপাতাল একবাকর কর্ ফকল তারা েরকাতর হােপাতালগুকলাকত তিতকৎো তনকয় োকক। অন্যতদকক প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর জন্য তবকশষজ্ঞ তিতকৎেককর অভাব পতরলতক্ষত হয় এই সেকক সদখা িায় প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তিতকৎো 

োিারণ তিতকৎেক তদকয় করাকনা হয় ফকল প্রততবন্ধীকদর তিতকৎো বা তিতিতকরণ িোিে হয় না। আধুতনকতার এই 

যুকর্ও অকনক প্রততবন্ধী তবকশষ ককর শতকরা ২১.৮৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতি গ্রাকর্র োিার/কতর্উতনটি তিতনক/হাতুতর 

োিার র্াধ্যকর্ প্রততবতন্ধতার তিতকৎো ককর োককন ফকল তাকদর প্রততবতন্ধতা মৃদু বা র্াঝারী সেকক তীব্রতার তদকক 

িকল িায়। তবকশষ ককর গ্রাকর্র র্ানুকষর র্কধ্য অেকিতনতা, অজ্ঞতা, কুোংস্কার ও ভ্রান্ত িারণা োকার কারকণ এই 

িরকণর তিতকৎোর জন্য প্রততবন্ধী ব্যতিরা কতবরাজ, হাতুতর োিার, ঝাড় ফুুঁক ইতযাতদর ব্যতির কাকে শরানাপন্ন 

হকি। আবার অকনক ের্য় সদখা তিতকৎোর ব্যয় কর্াকনার জন্য দতরদ্র প্রততবন্ধী ব্যতিরা অল্প টাকায় তিতকৎোর 

জন্য গ্রাকর্র োিার ও কতবরাকজর তিতকৎো গ্রহণ ককর োকক। অকনক ের্য় তিতকৎোর জন্য সি অকে গর প্রকয়াজন 

তা তাকদর না োকার কারকণ তিতকৎোর তনয়তর্তভাকব গ্রহণ করকত পাকর না ফকল প্রততবতন্ধতা মৃদু বা র্াঝাতর সেকক 

তীব্রতার তদকক িকল িায়।   

োরতণ নাং-৬.৪.৭ সেবা বা েহায়তা ব্যবহাকরর সক্ষত্র েমূহ 

সক্ষত্র েমূহ র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

পতরবাকরর তদনতন্দন কাকজ 79 ৩২.৬৪ 

তিতকৎোর কাকজ 56 ২৩.১৪ 

আয় বি গনমূলক কাকজ 2 ০.৮২ 

কৃতষ কাকজ 1০ ৪.১৩ 

ব্যবোর কাকজ ১২ ৪.৯৫ 

ঋণ পতরকশাকি ৮ ৩.৩০ 

খাবাকরর জন্য ৭০ ২৮.৯২ 

েঞ্চয় কতর 3 ১.২৩ 

অন্যান্য 2 ০.৮২ 

সর্াট ২৪২ 100.0 

*একাতিক উির  
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উিরদাতার তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িায় সি, েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গায় সেকক সিেকল সেবা বা েহায়তা 

েমূহ সপকয় োকক তা প্রততবন্ধী ব্যতির তদনতন্দন কাজ সেকক শুরু ককর েঞ্চয় পি গন্ত ককর োকক। উি র্কবষণায় সদখা 

িায় ৩২.৬৪% প্রততবন্ধী ব্যতি পতরবাকরর তদনতন্দন কাকজ েরকাতর বা সবেরকাতর েহায়তা ব্যবহার ককর োকক; 

২৩.১৪% প্রততবন্ধী ব্যতি তার তিতকৎোর কাকজ ব্যয় ককর োককন; এবাং ২৮% প্রততবন্ধী তার তদনতন্দন খাবাকরর 

জন্য ব্যবহার ককর োকক। এোড়া ঋণ পতরকশাি (৩.৩০%), েঞ্চয় ককর (১.২৩%), ব্যবো এবাং কৃতষ কাকজ ব্যয় 

ককর ৪% প্রততবন্ধী ব্যতি। উি ফলাফল সেকক বলা িায় সি, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তদনতন্দন প্রকয়াজন সর্টাকনার জন্য 

েরকাতর এবাং সবেরকাতর সেবা অকনক সবশী েহায়ক ভূতর্কা পালন করকে। এই সেবা বা েহায়তার পতরর্াণ িতদ 

বৃতদ্ধ করা িায় তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতিকক মূলকরাতিারায় অন্তর্ভ গি করা েম্ভব হকব। তকব পতরিাতলত র্কবষণায় 

রাজশাহী েদর ও পবা উপকজলা এবাং র্য়র্নতোংহ েদর ও র্ফরর্াঁও উপকজলায় অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনার 

প্রায় ৯০% উিরদাতা জাতনকয়কেন সি- 

‘েরকার েকল প্রততবন্ধীকদর জন্য প্রততবন্ধী ভাতা িালু করার ব্যবস্থা গ্রহন ককরকেন একত আর্রা েবাই খুতশ 

প্রততবন্ধীকদর প্রতত েরকাকরর এই িরকণর ইততবািক দৃতষ্টভতির জন্য তকন্তু আর্রা সবশীরভার্ প্রততবন্ধী সতর্ন সকান 

কাজ করকত পাতর না, িকলকফরা করকত অসুতবিা হয়, কর্ গোংস্থাকনরও সুকিার্ কর্, আবার কাজ করকলও সতর্ন 

আয় হয় না, তাই েরকার িতদ আর্াকদর প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধ ককর তদত িাকত একজন প্রততবন্ধী ব্যতির 

নুযনতর্ প্রকয়াজনীয় িাতহদা পূরণ হকতা। সি পতরর্াণ টাকা ভাতা তহকেকব পায় তা তদনতন্দন খাবাকরর ব্যয় এবাং 

তিতকৎোর খরি তর্টাকনা েম্ভব হয় না’।    
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োরতণ নাং-৬.৫ প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনর্াকনর উপর প্রভাব েম্পতকগত তথ্যাবলী  

প্রভাকবর র্াত্রা প্রততবন্ধী ভাতা তশক্ষা েহায়তা (তশক্ষা উপবৃতি+তশক্ষা 

উপকরণ)  

র্ণোংখ্যা  শতকরা হার র্ণোংখ্যা  শতকরা হার 

অকনক সবশী ১3 ৯.৭৭ ৪ ৯.৭৫ 

সবশী ১৭ ১২.৭৮ ৭ ১৭.০৭ 

সর্াটামুটি ৪৫ ৩৩.৮৩ ২০ ৪৮.৭৮ 

কর্ ১৮ ১৩.৫৩ ৯ ২১.৯৫ 

অকনক কর্ ২৯ ২১.৮০ - - 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ১১ ৮.২৭ ১ ২.৪৩ 

সর্াট ১৩৩ 100.0 ৪১ 100.0 

 

প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনিাত্রার র্ান তবিার তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতির উপর োিারণত প্রততবন্ধী 

ভাতা এবাং তশক্ষা েহায়তা (তশক্ষ উপবৃতি ও তশক্ষা উপকরণ) সবশী প্রভাব তবস্তার ককর োকক। প্রাপ্ত তথ্য তবকেষণ 

ককর সদখা িাকি সি, আতে গক েহায়তা শতকরা ৩৩.৮৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতির জীবকন ‘সর্াটামুটি’ প্রভাব তবস্তার 

ককর; শতকরা ৯.৭৭ জন প্রততবন্ধী র্কন ককরন তাকদর জীবকন প্রততবন্ধী ভাতা ‘অকনক সবশী’ প্রভাব সফকল; এবাং 

শতকরা ১২.৭৮ জন উিরদাতা র্কন ককর ‘সবশী’ প্রভাকব সফকলকে তাকদর জীবনর্াকন। এোড়া শতকরা ১৩.৫৩ জন 

উিরদাতা র্কন ককর ‘কর্’ প্রভাব সফকলকে এই প্রততবন্ধী ভাতার েহায়তা এবাং শতকরা ২১.৮০ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

র্কন ককর এই প্রততবন্ধী ভাতা ‘অকনক কর্’ প্রভাব সফকলকে তাকদর জীবনর্াকনর উপর কারণ প্রততবন্ধী ভাতার 

পতরর্াণ এখনকার দ্রব্যমূকল্যর িাতহদার তুলনায় অকনক কর্। র্য়র্নতোংহ সজলার, েদর উপকজলার বাতেন্দা বাদশা 

তর্য়া (েদ্ম নার্) একজন শারীতরক প্রততবন্ধী র্কন ককরন-   

‘এই প্রততবন্ধী ভাতা তদকয় তকছু ঔষিপত্র তকনকত পাতর তকন্তু োংোকর বড় সকান অবদান রাখকত পাতর না। 

িতদ েরকার এই প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধ করকত পাকর তাহকল আর্ার র্ত প্রততবন্ধীকদর তভক্ষা ককর োংোর 

িালাকনার প্রকয়াজন হকব না’।     

রাজশাহী সজলার, পবা উপকজলার বাতেন্দা আব্দুর রহর্ান (েদ্মনার্) একজন শারীতরক প্রততবন্ধী বকলন- 
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‘এই প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় তনকজর োিার খরি ও ঔষকির খরকির জন্য কাকজ লার্ায়। তারপরও তিতকৎোর 

তপেকন প্রতত র্াকে ৩০০০-৪০০০ টাকা লাকর্ সিখাকন প্রততবন্ধী ভাতার র্াধ্যকর্ খরি তর্ঠাকনা েম্ভব নয়। তাই প্রততবন্ধী 

ভাতার পতরর্াণ আকরা বৃতদ্ধ করকত হকব িাকত অন্তত তিতকৎোর ব্যয় সর্ঠাকত পাতর’।  

অন্য তদকক িারা প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি পায় তাকদর র্কধ্য শতকরা ৪৮.৭৮ জন উিরদাতা র্কন ককরন তশক্ষা 

উপবৃতির টাকা তাকদর জীবনর্াকন ‘সর্াটামুটি’ প্রভাব রাকখ; শতকরা ১৭.০৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন তশক্ষা 

উপবৃতি ‘সবশী’ প্রভাব সফকল আবার শতকরা ২১.৯৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির জীবকন ‘কর্’ প্রভাব সফকলকে বকল 

জাতনকয়কেন। প্রততবন্ধী তশক্ষা েহায়তা (উপবৃতি ও উপকরণ) োিারণত তশক্ষার তপেকন ব্যয় হয় পাশাপাতশ প্রাইকভট 

পড়কত েহায়তা ককর োকক। তকব পি গকবক্ষণকৃত অতভজ্ঞতা, সফাকাে দল আকলািনা, এবাং সকে স্টাতের তথ্য 

তবকেষকণ সদখা িায়, প্রততবন্ধী ভাতা, তশক্ষা উপবৃতি, তশক্ষা উপকরণ, এন তজ ও েহায়তা েহ অন্যান্য সেবা বা 

েহায়তা প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কন ইততবািক প্রভাব সফকলকে। র্য়র্নতোংহ সজলার, র্ফরর্াঁও উপকজলায় 

অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন ইউতনয়ন ের্াজকর্ী বকলন- 

‘প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতির টাকা তদকয় তশক্ষা উপকরণ ক্রয় করকত পাকর সির্ন-বই, খাতা, কলর্, পরীক্ষার তফ, 

প্রাইকভট তফ, স্কুকল িাওয়া আোর জন্য পতরবহণ ভাড়া ইতযাতদ কাকজ ব্যবহার করকত পাকর। প্রততবন্ধীকদর প্রতশক্ষকণর 

জন্য উপকজলা পি গাকয় সকান পতরকবশ এবাং েরকাতর বরাি নাই ফকল প্রততবন্ধী ব্যতির ইিা োককলও সকান িরকণর 

প্রতশক্ষণ তনকত পাকর না’। 

রাজশাহী সজলার, তাকনার উপকজলার বাতেন্দা তপাংতক খাতুন (েদ্ম নার্) একজন সর্কয় প্রততবন্ধী তশক্ষােী বকলন- 

‘আতর্ প্রতত ততন র্াে পর পর ৩৮০০ টাকা সপকয় োতক। এই প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি না সপকল হয়তবা আর্ার 

পড়াশুনা করা েম্ভব হত না’।     
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োরতণ নাং-৬.৫.১ সেবার র্াকনর উপর েন্তুতষ্টর প্রভাব 

েন্তুতষ্টর র্াত্রা  প্রততবন্ধী ভাতা তশক্ষা েহায়তা (তশক্ষা উপবৃতি+তশক্ষা 

উপকরণ) 

র্ণোংখ্যা  শতকরা হার র্ণোংখ্যা  শতকরা হার 

খুবই েন্তুষ্ট  ১8 ১৩.৫৩ ১৫ ৩৬.৫৮ 

েন্তুষ্ট ২৫ ১৮.৭৯ ১০ ২৪.৩৯ 

সর্াটামুটি েন্তুষ্ট  ৪4 ৩৩.০৮ ১২ ২৯.২৬ 

অেন্তুষ্ট  ২১ ১৫.৭৮ ২ ৪.৮৭ 

এককবাকর অেন্তুষ্ট  ১1 ৮.২৭ ২ ৪.৮৭ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ১৪ ১০.৫২ - - 

সর্াট ১৩৩ 100.0 ৪১ 100.0 

 

প্রততবন্ধী ব্যতিরা েরকাতর ও সবেরকাতর সেবা সকন্দ্র সেকক আতে গক েহায়তা (প্রততবতন্ধ ভাতা ও অন্যান্য) এবাং তশক্ষা 

েহায়তা (তশক্ষা উপবৃতি ও তশক্ষা উপকরণ) পাকি। এই প্রাপ্ত সেবার উপর প্রততবন্ধী ব্যতির েন্তুতষ্টর র্াত্রা তক রকর্ 

তা পতরিাতলত র্কবষণার তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, আতে গক েহায়তার সক্ষকত্র শতকরা ৩৩.০৮ জন 

উিরদাতা ‘সর্াটামুটি েন্তুষ্ট’; শতকরা ১৩.৫৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি ‘খুবই েন্তুষ্ট’ অন্যতদকক প্রায় শতকরা ১৬ জন 

প্রততবন্ধী ব্যতি প্রততবন্ধী ভাতার সেবার র্াকনর প্রতত ‘অেন্তুষ্ট’। কারণ অনলাইকন প্রততবন্ধী ভাতা প্রদাকনর ফকল 

প্রযুতির্ত ের্স্যার কারকণ প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্তকত তবলম্ব হয় অেবা গ্রাকর্র অতিকাাংশ দুঃস্থ ও অেহায় প্রততবন্ধী 

ব্যতিরা প্রযুতির োকে এত সবশী পতরতিত নাই, সর্াবাইল োকক না অকন্যর সর্াবাইল সফান ব্যবহার ককর ফকল 

তাকদর প্রততবন্ধী ভাতা অকনক ের্য় অন্য ব্যতির কাকে িকল িায়। এোড়া উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা জানান 

সি, ইন্টারকনট ব্যবস্থা অকনক ের্য় দুব গল োকার কারকণ আর্াকদরকক ঘন্টার পর ঘন্টা অকপক্ষা করকত হয়। অন্যতদকক 

ের্াজকেবা অতফকে সলাকবল োংককটর কারকণ তফল্ড পতরদশ গকন সিকত হয় ঐের্য় ইন্টারকনট ভাকলা োককলও আর্রা 

ব্যবহার করকত পাতর না। উপকজলা পি গাকয় প্রযুতি তবষকয় তবকশষজ্ঞ সলাককর অভাব রকয়কে সেই কারকণ প্রততবন্ধী 

ভাতা প্রদাকন তকছুটা ের্স্যা হয়। তকন্তু আর্রা োধ্যর্ত সিষ্টা ককর োতক িাকত েকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িোিে 

সেবা তদকত। র্য়র্নতোংহ সজলার, র্ফরর্াঁও উপকজলার ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় 

একজন ইউতনয়ন ের্াজকর্ী বকলন- 
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 ‘প্রততবন্ধী ভাতা অনলাইকন হওয়ার কারকণ ২০% এর সবশী সলাক তাকদর টাকা পাকি না। অকনক ের্য় 

তাকদর তপন নাম্বার ভূকল িায়, ব্লক হকয় িায়, অন্য নাম্বাকর িকল িায়, আইতেকত ের্স্যা ইতযাতদ’। 

রাজশাহী সজলার, শহর ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন প্রততবন্ধী বকলন- 

‘প্রততবন্ধী ভাতা অনলাইকন করার কারকণ ককয়কর্াে আর্ার প্রততবন্ধী ভাতা বন্ধ তেল, পকর ের্াজকেবা 

অতফকের োকে সিার্াকিার্ ককর স্যাকরর র্াধ্যকর্ পুনরায় আবার প্রততবন্ধী ভাতা পাওয়া শুরু কতর এখন সর্াবাইকল 

েরােতর এে এর্ এে িকল আকে’।  

উকেখ্য সি, বতগর্াকন বাাংলাকদশ েরকার োর্াতজক তনরাপিা সবস্টনীর আওতায় প্রায় ১২০ টির অতিক কর্ গসূিী তবতভন্ন 

র্ন্ত্রণালকয়র র্াধ্যকর্ দুঃস্থ, অেহায়, দতরদ্র, তবষকম্যর তশকার অেবা ের্াকজর প্রাতন্তক জনকর্াষ্ঠীর জকন্য বহুতবি 

কর্ গসূিী বাস্তবায়ন করকে। ২০১৫ োকল েরকার Social Safety Net Protection Strategy 

অনুকর্াদন ককরকেন এবাং এখাকত তজতেতপর ২.৫% সবশী ব্যয় হকি। োর্াতজক তনরাপিার অতিকাাংশ কর্ গসূিী 

ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালকয়র অিীকন ের্াজকেবা অতিদপ্তকরর র্াধ্যকর্ উপকজলা ের্াজকেবা অতফে অেবা শহর 

ের্াজকেবা অতফকের র্াধ্যকর্ বাস্তবাতয়ত হকি। এই কারকণ ের্াজকেবা অতফকে পূকব গর তুলনায় কর্ গসুিীর ককলাবর 

অকনক বৃতদ্ধ সপকলও অতফে েমুকহর জনবল বাকড়তন এবাং প্রশােতনক কাঠাকর্ার সতর্ন সকান পতরবতগন হয় তন। 

সিকহতু েরকার োর্াতজক তনরাপিা সবষ্টনীর আওতায় ের্াকজর তৃনমূল পি গাকয় দুঃস্থ, অেহায়, প্রাতন্তক, দুদ গশাগ্রস্থ, 

দাতরদ্রয েীর্ার তনকি বেবােরত জনকর্াষ্ঠীর জীবনর্ান উন্নয়কন নানামূখী কর্ গসূিী গ্রহণ ককরকেন সেকহতু উি 

কর্ গসূিীেমুহ কাি গকর বাস্তবায়কনর লকক্ষয সলাকবল তনকয়ার্েহ প্রশােতনক পূনতব গন্যােকরকণর প্রকয়াজনীয়তা রকয়কে।   

অন্যতদকক তশক্ষা েহায়তা প্রাতপ্তর সক্ষকত্র প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সক্ষকত্র েন্তুতষ্টর র্াত্রা একটু সবশী লক্ষয করা িাকি। 

র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফকল সদখা িাকি সি, শতকরা ৩৬.৫৮ জন প্রততবন্ধী ‘খুবই েন্তুষ্ট’, শতকরা ২৯.২৬ জন প্রততবন্ধী 

‘সর্াটামুটি েন্তুষ্ট’ এবাং শতকরা ২৪.৩৯ জন প্রততবন্ধী উিরদাতা ‘েন্তুতষ্ট’ প্রকাশ ককরকেন।   
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৬.৬ প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা তনরূপণ েম্পতকগত তথ্যাবতল 

োরতণ নাং-৬.৬.১ প্রততবন্ধী ব্যতির অে গননততক তবষয় েম্পতকগত িাতহদা 

িাতহদার র্াত্রা প্রতশক্ষণ ঋণ দক্ষতা কর্ গোংস্থান 

র্ণোংখ্যা শতকরা হার র্ণোংখ্যা শতকরা হার র্ণোংখ্যা শতকরা হার র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

খুবই তীব্র  69 ৩৪.৫ 45 ২২.৫ 36 ১৮ 99 49.5 

তীব্র ২9 ১৪.৫ 36 ১৮ ৪2 ২১ 35 17.5 

সর্াটামুটি  ৩2 ১৬ 38 ১৯ ৫0 ২৫ 22 11.0 

কর্  ২3 ১১.৫ ২7 ১৩.৫ ২8 ১৪ 12 6.0 

অকনক কর্  32 ১৬ ২9 ১৪.৫ 23 ১১.৫ 14 7.0 

উিরদাতার 

তথ্য পাওয়া 

িায় তন 

১৫ ৭.৫ ২৫ ১২.৫ ২১ ১০.৫ 18 9.0 

সর্াট 200 100.0 200 100.0 200 100.0 200 100.0 
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প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা তনরূপণ োংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য তবতভন্ন 

িরকণর িাতহদা রকয়কে তার র্কধ্য অে গননততক িাতহদা, োর্াতজক িাতহদা, োাংস্কৃততক বা রাজননততক িাতহদা,  

র্নস্তাতিক িাতহদা অন্যতর্। প্রততবন্ধী ব্যতির অে গননততক িাতহদা োংক্রান্ত তকথ্যর র্কধ্য প্রতশক্ষণ, ঋণ সুতবিা, দক্ষতা 

বৃতদ্ধ, কর্ গোংস্থানকক অন্তর্ভ গি করা হকয়কে। প্রাপ্ত তকথ্য সদখা িাকি সি, ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রার িাতহদা রকয়কে শতকরা 

৪৯.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির কর্ গোংস্থাকনর ব্যাপাকর এোড়া শতকরা ৩৪.৫ জন উিরদাতার প্রতশক্ষকণর িাতহদা, 

শতকরা ২২.৫ জন প্রততবতন্ধর সুদমুি ঋকণর িাতহদা, এবাং শতকরা ১৮ জকনর দক্ষতা উন্নয়কনর জন্য খুবই তীব্র 

িাতহদা লক্ষয করা সর্কে। অে গননততক সক্ষকত্র ‘তীব্র’ র্াত্রার িাতহদা পতরলতক্ষত হকয়কে এর্ন প্রততবন্ধীকদর র্কধ্য 

শতকরা ১৭.৫ জকনর কর্ গোংস্থাকনর, শতকরা ২১ জকনর দক্ষতা বৃতদ্ধর জন্য, শতকরা ১৮ জকনর সুদমুি ঋণ সুতবিার 

জন্য এবাং শতকরা ১৪.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির প্রতশক্ষকণর তবষকয় র্তার্ত তদকয়কেন। প্রাপ্ত ফলাফকল লক্ষযনীয় সি, 

অে গননততক সক্ষকত্র কর্ গোংস্থাকনর সুতবিার সক্ষকত্র িাতহদা ‘কর্’ অেবা ‘অকনক কর্’ রকয়কে এর্ন উিরদাতার োংখ্যা 

িোক্রকর্ শতকরা ৬ জন এবাং ৭ জন। প্রতশক্ষকণর সক্ষকত্র ‘কর্’ এবাং ‘অকনক কর্’ র্াত্রার িাতহদা রকয়কে িোক্রকর্ 

শতকরা ১১.৫ জন এবাং ১৬ জন প্রততবন্ধী ব্যতি। পি গকবক্ষনমুলক তথ্য সেকক বলা িাকি সি, সি েকল শারীতরক 

প্রততবন্ধী এবাং র্ানতেক প্রততবন্ধী তীব্র র্াত্রার রকয়কে তাকদর প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, দক্ষতা বৃতদ্ধ এবাং ঋণ সুতবিার 

প্রতত িাতহদা কর্ বা অকনক কর্ পতরলতক্ষত হকয়কে কারণ তাকদর প্রততবতন্ধতার জন্য কর্ গ তনযুি হওয়া েম্ভব নয়। 

একক্ষকত্র অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি উির তদকত রাতজ হন তন বা হতাশা প্রকাশ ককরকেন।  

 

তিত্র নাং-৬.৬.১ প্রততবন্ধী ব্যতির অে গননততক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য  

খুিই িীব্র িীব্র জমাটামুটি কম িীব্র অজনক কম িীব্র

প্রবশক্ষণ ৩৪.৫ ১৪.৫ ১৬ ১১.৫ ১৬

ঋণ ২২.৫ ১৮ ১৯ ১৩.৫ ১৪.৫

দক্ষিা ১৮ ২১ ২৫ ১৪ ১১.৫

কম বসিংস্থান 49.5 17.5 11 6 7

০.

১০.

২০.

৩০.

৪০.

৫০.

৬০.

প্রবিিন্ধী ব্যবির অথ বননবিক চাবিদা (শিকরা িার)  

প্রবশক্ষণ ঋণ দক্ষিা কম বসিংস্থান
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র্য়র্নতোংহ েদর উপকজলার বাতেন্দা আব্দুর রহর্ান (েদ্মনার্) বকলন- 

 ‘দূঘ গটনায় আর্ার দুইটি পা নাই, আর্ার িলাকফরা করকত অকনক কষ্ট হয় আর্ার িারা প্রতশক্ষণ, দক্ষতা 

বৃতদ্ধ, ঋকণর সুতবিা তনকয় তক হকব। ঋণ তনকল বরাং ঋকণর বুঝা বহন করকত হকব তার সিকয় েরকার আর্াকদর জন্য 

পুনব গােকনর ব্যবস্থা ককর তদকল আর্ার জন্য অকনক উপকার হয়’।    

 রাজশাহী সজলার তেটি ককপ গাকরশন এলাকার বাতেন্দা সর্াহাম্মদ সর্াখতার (েদ্মনার্) একজন মৃদু র্াত্রার শারীতরক 

প্রততবতন্ধ বকলন- 

‘েরকার িতদ েক্ষর্ প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা ককর সদন অেবা আয়বি গনমুলক কাকজর 

োকে জতড়ত ককরন তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতি অন্যান্য োিারণ ব্যতির র্ত তনকজর আয় তনকজ ককর তনকত পারকব এর 

জন্য একটু েরকাতর েহায়তা দরকার’।  

োরতণ নাং-৬.৬.২ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য  

িাতহদার র্াত্রা তশক্ষা স্বাস্থযকেবা  তিতকৎো 

েহায়তা 

পুনব গােন পতরবার, 

আত্মীয়স্বজন, 

ের্াকজর 

েহকিাতর্তা 

োর্াতজক 

অনুষ্ঠাকন 

অাংশগ্রহণ 

খুবই তীব্র  
61 

(৩০.৫%) 

122 

(৬১%) 

125 

(৬২.৫%) 

৭5 

(৩৭.৫%) 
46 (২৩%) 

38 

(১৯%) 

তীব্র ৩5 

(১৭.৫%) 

৩3 

(১৬.৫%) 

৩8 

(১৯%) 

65 

(৩২.৫%) 
৭8 (৩৯%) 

৬0 

(৩০%) 

সর্াটামুটি  ৩1 

(১৫.৫%) 
১7 (৮.৫%) 

১7 

(৮.৫%) 

২7 

(১৩.৫%) 
৩9 (১৯.৫%) 

৪6 

(২৩%) 

কর্  
24 

(১২%) 

১3 

(৬.৫%) 
৫ (২.৫%) 

১3 

(৬.৫%) 
১5 (৭.৫%) 

২3 

(১১.৫%) 

অকনক কর্  
28 

(১৪%) 
8 (৪%) ৩ (১.৫%) 10 (৫%) 11 (৫.৫%) 

21 

(১০.৫%) 

উিরদাতার তথ্য 

পাওয়া িায় তন 

২১ 

(১০.৫%) 
৭ (৩.৫%) ১২ (৬%) ১০ (৫%) ১১ (৫.৫%) ১২ (৬%) 

 

প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক িাতহদা তনরূপণ োংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, স্বাস্থযকেবার সক্ষকত্র শতকরা 

৬১ জন এবাং তিতকৎো েহায়তার জন্য শতকরা ৬২.৫ জন্য প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর িাতহদা ‘খুবই তীব্র’  এোড়া পতরবার, 
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আত্মীয়স্বজন, ের্াকজর েহকিাতর্তা, এবাং প্রততবন্ধীকদর প্রতত ইততবািক দৃতষ্টভতির সক্ষকত্র শতকরা ৩৯ জন এবাং 

তবতভন্ন োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর সক্ষকত্র শতকরা ৩০ জন্য প্রততবন্ধী ব্যতির র্াকঝ ‘তীব্র’ িাতহদা রকয়কে বকল 

র্তার্ত তদকয়কেন। তকব প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সক্ষকত্র তশক্ষা গ্রহকনর প্রবণতা ‘খুবই তীব্র’ র্াত্রার রকয়কে শতকরা ৩০.৫ 

জন, ‘তীব্র’ র্াত্রার রকয়কে শতকরা ১৭.৫ জন উিরদাতার, ‘সর্াটামুটি’ র্াত্রার রকয়কে শতকরা ১৫.৫ জন প্রততবন্ধী 

উিরদাতার, এোড়া ‘কর্’ িাতহদা রকয়কে এবাং ‘অকনক কর্’ িাতহদা রকয়কে এরকর্ প্রততবতন্ধর োংখ্যা িয়ােক্রকর্ 

১২ জন এবাং ১৪ জন। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্াকঝ পুনব গােকনর জন্য িাতহদাও অকনক সবশী তার র্কধ্য ‘খুবই তীব্র’ 

িাতহদা রকয়কে শতকরা ৩৭.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির; ‘তীব্র’ িাতহদা রকয়কে শতকরা ৩২.৫ জন উিরদাতার; এবাং 

‘সর্াটামুটি’ িাতহদা রকয়কে শতকরা ১৩.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির। অন্যতদকক প্রায় শতকরা ৩৭ জন উিরদাতার কাে 

সেকক সকান তথ্য পাওয়া িায় তন। োর্াতজক িাতহদার র্াকঝ তবকশষ ককর স্বাস্থয ও তিতকৎো সেবার জন্য প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর অকনক টাকা খরি হয় পাশাপাতশ নানতবি হয়রাতনর তশকার হয়। এই জকন্য অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি 

হােপাতালগুকলাকত প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা সেল বা সহল্প সেস্ক স্থাপকনর জন্য, তিতকৎো ভাতা, তিতকৎোয় 

প্রকবশর্ম্যতা, তবনামূকল্য ঔষিপত্রতদ েরবরাহ এবাং দুঃস্থ ও অেহায়কদর জন্য তবনামূকল্য তিতকৎো েহায়তা প্রদাকনর 

জন্য সুপাতরশ ককরকেন।    

তিতকৎো ও স্বাস্থয সেবার িাতহদার পকরই প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক পুনব গােনমূলক িাতহদার কো উকেখ 

ককরকেন। র্কবষণায় ২০০ জন উিরদাতাকদর র্কধ্য ১৪০ জন উিরদাতায় পুনব গােকনর িাতহদা ‘খুবই তীব্র’ এবাং 

‘তীব্র’ র্াত্রার বকল উকেখ ককরকেন। অন্যতদকক প্রততবন্ধীকদর প্রতত ের্াকজর র্ানুকষর সনততবািক দৃতষ্টভতির তবষয়টি 

িশগকাতর। তবষম্যমূলক ের্াজ ব্যবস্থা, সেতণ তবষম্য, িকর্ গর ভূল ব্যাখ্যা, োর্াতজক কুোংস্কার, এবাং সনততবািক 

দৃতষ্টভতির কারকণ প্রততবন্ধী ব্যতিরা পতরবাকর ও ের্াকজ তবতভন্ন িরকণর সশাষণ, বঞ্চনা, ও তনি গাতকনর তশকার হকয় 

োকক। েম্পতির অতিকার সেকক বতঞ্চত করা হয়, সিেব পতরবাকর নারী প্রততবন্ধী আকে সেেব পতরবারকক 

অবমূল্যাতয়ত করা হয়। এই েকল প্রততবন্ধী নারীকদর কপাকল জুকট কঠিন শাতস্ত আর দুব্যগবহার পতরবাকরর ন্যায্য 

অতিকার সেকক বতঞ্চত হয়। অন্যতদকক প্রততবতন্ধতার োর্াতজক প্রতক্রয়াটি বড় তনষ্ঠুর, দূকভ গদ্য, এবাং সনততবািক। 

র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফল সেকক সদখা িাকি সি, ২০০ জন উিরদাতার র্কধ্য ১২৪ জন উিরদাতাই পতরবার, 

আত্মীয়স্বজন এবাং ের্াকজর েহকিাতর্তা ও ইততবািক র্কনাভাকবর কো ‘তীব্র’ এবাং ‘খুবই তীব্র’ বকল উকেখ ককরকেন 

এোড়া ‘সর্াটামুটি তীব্র’ র্াত্রার রকয়কে শতকরা ১৯ জন ‘কর্’ এবাং ‘অকনক কর্’ র্াত্রার িাতহদা রকয়কে িোক্রকর্ 

শতকরা ৭.৫ জন এবাং ৫.৫ জন ।     
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প্রততবন্ধীকদর ের্াকজ নানাতবি কর্ গসূিী, আিার অনুষ্ঠান, োাংস্কৃততক অনুষ্ঠান ইতযাতদ কাি গক্রকর্ অাংশগ্রহণ ও 

প্রকবশর্ম্যতা একটি গুরুত্বপূণ গ তবষয়। অাংশগ্রহণ এবাং প্রকবশর্ম্যতা োিারণ র্ানুকষর সর্ৌতলক অতিকার। 

অবাকাঠাকর্ার্ত অসুতবিার কারকণ অেবা িলাকফরার অসুতবিার কারকণ অেবা আত্মীয় স্বজকনর অবজ্ঞা ও অবকহলার 

কারকণ তারা বাইকরর পতরকবকশ অেবা োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ করকত পাকর না। এ োংক্রান্ত তথ্য তবকেষকণ 

সদখা িাকি সি, শতকরা ৪৯ জন উিরদাতাই োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর িাতহদা ‘তীব্র’ এবাং ‘খুবই তীব্র’ 

র্াত্রার বকল র্তার্ত তদকয়কেন। এোড়া শতকরা ২৩ জন প্রততবতন্ধর োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর িাতহদা 

‘সর্াটামুটি’ পি গাকয়র। তশক্ষা র্ানুকষর সর্ৌতলক অতিকার এবাং জীবন িাপকনর েবকিকয় কাি গকর হাততয়ার। তশক্ষার 

সক্ষকত্র বাাংলাকদকশর প্রততবন্ধীকদর জন্য তবকশষ ককর বাক, েবণ ও দৃতষ্ট প্রততবন্ধীকদর জন্য তকছু তবদ্যালয় রকয়কে তা 

সবশীরভার্ শহরককতন্দ্রক। গ্রার্ পি গাকয় সকান িরকণর তবকশষ স্কুল নাই বলকলই িকল। র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর জন্য 

তশক্ষা কাি গক্রর্ েীতর্ত পি গাকয় রকয়কে এবাং তা সবশীরভার্ শহরমুখী। তশক্ষার িাতহদার সক্ষকত্র ‘খুবই তীব্র’ ‘তীব্র’ ও 

‘সর্াটামুটি’ িাতহদা রকয়কে বকল জাতনকয়কেন িোক্রকর্ শতকরা ৩০.৫ জন, ১৭.৫ জন, এবাং ১৫.৫ জন অে গাৎ ২০০ 

জন উিরদাতার র্কধ্য ১২৭ জন উিরদাতাই তশক্ষার ব্যবস্থা এবাং সুকিার্ সুতবিা োংক্রান্ত িাতহদার তবষকয় র্তার্ত 

ব্যি ককরকেন িা অতযন্ত গুরুত্বপুণ গ। তশক্ষা সক্ষকত্র প্রততবন্ধীকদর িাতহদা েম্পতকগত তকথ্য সদখা িাকি শতকরা ২৬ জন 

উিরদাতা জাতনকয়কেন অকপক্ষাকৃত ‘কর্’ এবাং ‘অকনক কর্’ র্াত্রার বকল র্তার্ত তদকয়কেন একদর োংখ্যা খুবই 

নর্ন্য।  

োরতণ নাং-৬.৬.৩ প্রততবন্ধী ব্যতির োাংস্কৃততক ও রাজননততক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য   

িাতহদার 

র্াত্রা  

তিি তবকনাদন সখলা ধুলা রাজনীততকত অাংশগ্রহণ সভাকটর অতিকার 

র্ণোংখ্যা শতকরা 

হার 

র্ণোংখ্যা শতকরা 

হার 

র্ণোংখ্যা শতকরা 

হার 

র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

খুবই তীব্র  ৩2 ১৬ ২2 ১১ 3 ১.৫ 50 ২৫ 

তীব্র 54 ২৭ 46 ২৩ 8 ৪ ৩5 ১৭.৫ 

সর্াটামুটি  ৪2 ২১ ৪5 ২২.৫ ২8 ১৪ ১7 ৮.৫ 

কর্  ২3 ১১.৫ 24 ১২ ৩8 ১৯ 24 ১২ 

অকনক কর্  28 ১৪ 42 ২১ 101 ৫০.৫ 52 ২৬ 

উিরদাতার 

তথ্য পাওয়া 

িায় তন 

২১ ১০.৫ ২১ ১০.৫ ২২ ১১ ২২ ১১ 

সর্াট 200 100.0 200 100.0 200 100.0 200 100.0 
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পতরিাতলত র্কবষণার তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তিি তবকনাদন, সখলা ধুলা, রাজনীততকত 

অাংশগ্রহণ এবাং সভাট প্রদান করার জন্য অকনক িাতহদা রকয়কে তকব ‘খুবই তীব্র’ িাতহদা রকয়কে সভাট দাকনর সক্ষকত্র 

শতকরা ২৫ জন উিরদাতার এবাং ‘তীব্র’ িাতহদা রকয়কে তিি তবকনাদকনর সক্ষকত্র শতকরা ২৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতির। 

এোড়া োাংস্কৃততক এবাং রাজননততক েকল সক্ষকত্র প্রততবন্ধী ব্যতির ‘সর্াটামুটি’ িাতহদা রকয়কে তার র্কধ্য সখলা ধুলায় 

শতকরা ২২.৫ জন; তিি তবকনাদকন শতকরা ২১ জন; রাজনীততকত অাংশগ্রহণ শতকরা ১৪ জন এবাং সভাট প্রদাকন 

শতকরা ৮.৫ জন। সির্ন অকনক প্রততবন্ধী ব্যতির োাংস্কৃততক এবাং রাজনীততর তবতভন্ন সক্ষকত্র িাতহদা রকয়কে সতর্তন 

তাকদর র্কধ্য ‘কর্’ তীব্র িাতহদাও রকয়কে। এোড়া ‘অকনক কর্’ িাতহদা রকয়কে রাজনীততকত অাংশগ্রহকনর সক্ষকত্র 

শতকরা ৫০.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির, সভাট প্রদাকনর সক্ষকত্রও ‘কর্ তীব্র’ িাতহদা রকয়কে শতকরা ১২ জন প্রততবন্ধী 

ব্যতির। র্কবষণার এই তথ্য তবকেষকণর সক্ষকত্র প্রায় শতকরা ৪৫ জন উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন। র্কবষণার 

ফলাফকল একটা তবষয় লক্ষয করা িায় প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য পি গাপ্ত োাংস্কৃততক সুতবিা কর্ সিখাকন তারা র্ানতেক 

প্রশাতন্ত লাভ করকত পাকর।    

োরতণ নাং-৬.৬.৪ প্রততবন্ধী ব্যতির র্নস্তাতিক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য   

িাতহদার র্াত্রা ভাকলাবাো েম্মান/ 

র্ি গাদা/েদ্ধা 

ইততবািক 

দৃতষ্টভতি 

অতিকার অজগন অাংশগ্রহনমূলক 

খুবই তীব্র  102 (৫১) 96 (৪৮) ৮4 (৪২) ৪4 (২২) ৬1 (৩০.৫) 

তীব্র ৩7 (১৮.৫) ৪8 (২৪) ৬0 (৩০) 69 (৩৪.৫) ৫2 (২৬) 

সর্াটামুটি  ২6 (১৩) ২0 (১০) ২8 (১৪) ৩9 (১৯.৫) ৩9 (১৯.৫) 

কর্  6 (৩) 9 (৪.৫) 6 (৩) 5 (২.৫) ১0 (৫) 

অকনক কর্  12 (৬) 7 (৩.৫) ১1 (৫.৫) 22 (১১) ১6 (৮) 

উিরদাতার তথ্য 

পাওয়া িায় তন 

১৭ (৮.৫) ২০ (১০) ১১ (৫.৫) ২১ (১০.৫) ২২ (১১) 

 

প্রততবন্ধী ব্যতির র্নস্তাতিক িাতহদার তথ্য তবকেষণ ককর সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণত তনকজর 

েম্মান/র্ি গাদা/অতিকার, ইততবািক দৃতষ্টভতি, এবাং অন্যর ভাকলাবাো সপকত িাই। প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণ ব্যতির 

সিকয় একটু সবশী আকবর্প্রবণ হয় ফকল তাকদর র্নস্তাতিক িাতহদা তুলনামূলকভাকব সবশী। র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফকল 

সদখা িাকি , শতকরা ৫২ জন প্রততবন্ধী ব্যতি অকন্যর ভাকলাবাো পাওয়ার আকািা ‘খুবই তীব্র’, শতকরা ১৩ জন 
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উিরদাতার ভালবাোর িাতহদা ‘সর্াটামুটি’ পি গাকয়র। প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণত তনকজকদর েম্মান/র্ি গাদা/েদ্ধা টুকু 

সপকত িাই সকউ তাকক অবকহলা বা অবজ্ঞা করুক সেটা প্রততবন্ধী ব্যতিরা সর্কন তনকত পাকর না। র্কবষণা প্রাপ্ত 

তথ্যানুিায়ী শতকরা ৪৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতি তাকদর তনকজকদর েম্মান/র্ি গাদা/েদ্ধা প্রতত িাতহদা ‘খুবই তীব্র’ এবাং 

একক্ষকত্র শতকরা ৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা ‘কর্’ রকয়কে িা অতযন্ত নর্ন্য। প্রততবন্ধীকদর প্রতত োিারণ র্ানুকষর 

ইততবািক দৃতষ্টভতি একটি গুরুত্বপুণ গ তবষয়। কারণ প্রততবন্ধীকদর িাতহদা োিারণ র্ানুষ সনততবািকভাকব তনকয় োকক, 

একক্ষকত্র তাকদর িাতহদা, র্ি গাদা, েম্মাকনর কো তিন্তা করকল, ইততবািক র্কনাভাব সপাষণ করকল, একটু 

ইততবািকভাকব তিন্তা করকল প্রততবন্ধী ব্যতির আত্মর্ি গাদা ও েম্মানকবাি সপকয় োকক। তনকজকদর তনগৃহীত ও 

অপাকিয় র্কন ককর না। একক্ষকত্র শতকরা ৪২ জন উিরদাতার িাতহদা ‘খুবই তীব্র’ এই ইততবািক দৃতষ্টভতির ব্যাপাকর 

এোড়া শতকরা ৩০ জন প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদা ‘তীব্র’ র্াত্রার এবাং ‘কর্’ তীব্র র্াত্রার িাতহদা রকয়কে শতকরা ৮.৫ 

জন প্রততবন্ধী ব্যতির। প্রততবন্ধী ব্যতিরা তনকজকদর অতিকাকরর ব্যাপাকর খুবই েকিতন ফকল শতকরা ৩৪.৫ জন 

প্রততবন্ধী ব্যতির িাতহদাও ‘তীব্র’ র্াত্রার তাকদর অতিকাকরর ব্যপাকর তকব শতকরা ১১ জন প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার 

তনকয় িাতহদা ‘অকনক কর্’ কারণ অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি তশতক্ষত না হওয়ায় তাকদর অতিকার তনকয় এত সবশী 

েকিতন না। প্রততবন্ধী ব্যতিরা অে গননততক, োর্াতজক, োাংস্কৃততক ও রাজননততক কাি গক্রকর্ অাংশগ্রহণ করকত অকনক 

সবশী আগ্রহী োকক। তারা োিারণ র্ানুষ সিভাকব েব কর্ গকাকে অাংশগ্রহণ ককর োকক ঠিক সতর্তন ভাকব প্রততবন্ধী 

ব্যতিরা তাকদর শারীতরক ও র্ানতেক েীর্াবদ্ধতা অততক্রর্ ককর েকল কাকজ অাংশগ্রহণ করকত িাই। র্কবষণার প্রাপ্ত 

ফলাফকল সদখা িাকি সি শতকরা ৭৬ জন প্রততবন্ধী ব্যতির েকল কাকজ অাংশগ্রহকণর িাতহদা রকয়কে অন্য তদকক 

শতকরা ১৩ জন উিরদাতার অাংশগ্রহকণর প্রতত ‘কর্’ িাতহদা রকয়কে।  
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তিত্র নাং-৬.৬.২ প্রততবন্ধী ব্যতির র্নস্তাতিক িাতহদা েম্পতকগত তথ্য  

একক্ষকত্র বতশরা র্ান্নান (১৯৯৬) তাঁর Family and Social Life of Disables এ উকেখ ককরকেন 

সি, ‘The neighboring people exposes grimace to the disabled persons 

133 disabled persons out of 200 informed that during their movement 

the people of the neighboring area demonstrate grimace to them, it 

is very important from the psychological point of view because the 

social negligence and all the negative outlook is closely connected 

with subject grimace”.    
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প্রবিিন্ধী ব্যবির মনস্তাবিক চাবিদা সম্পবকবি িথ্য

খুিই িীব্র িীব্র জমাটামুটি কম অজনক কম 
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তিত্র নাং-৬.৬.৩ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর জন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর পদকক্ষপ  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক র্ি গাদা পতরবাকর এবাং ের্াকজ অেবা আত্মীয়স্বজকনর তনকট েকন্তাষজনক নয়। 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতত এখনও পি গন্ত একিরকনর সনততবািক র্কনাভাব বা োর্াতজক অবজ্ঞা রকয়কে। োম্প্রততক 

েরকাতর, সবেরকাতর, আন্তজগাততক োংর্ঠকনর র্াধ্যকর্ প্রিার প্রিারণার ফকল োিারণ র্ানুকষর র্কধ্য প্রততবন্ধীকদর 

তনকয় েকিতনতা পূকব গর তুলনায় বৃতদ্ধ সপকয়কে এবাং ক্রর্ািকয় ইততবািক দৃতষ্টভতি সৃতষ্ট হকি। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

অতিকার এবাং সুকিার্ সুতবিা প্রদাকনর জন্য েরকার তবতভন্ন কর্ গসূিী, নীতর্ালা, আইন গ্রহণ ককরকে তকব একক্ষকত্র 

প্রাপ্ত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, শতকরা ৩৯.৫ জন উিরদাতা র্কন ককরন প্রততবন্ধীকদর োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর 

জন্য সকান পদকক্ষপ নাই; শতকরা ৪০ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন েরকাতর এবাং সবেরকাতর সিেব পদকক্ষপ 

আকে তা প্রকয়াজকনর তুলনায় পি গাপ্ত না। অন্যতদকক প্রততবন্ধীকদর োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর জন্য পি গাপ্ত পদকক্ষপ সনওয়া 

প্রকয়াজন বকল র্কন ককরন শতকরা ১২ জন উিরদাতা। এোড়া শতকরা ২ জন প্রততবন্ধী উিরদাতা র্কন ককরন 

োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর জন্য সর্াটামুটি পদকক্ষপ সনওয়া হকয়কে। প্রাপ্ত তথ্য তবকেষকণ প্রতীয়র্ান হয় সি, প্রততবতন্ধতা 

োর্াতজক র্কেল অনুিায়ী প্রততবতন্ধতা িতটানা ব্যতির তনকজর ের্স্যা তার সিকয় বড় ের্স্যা ের্াজ কতৃগক 

আকরাতপত তবতভন্ন সনততবািক দৃতষ্টভতি, মূল্যকবাি, রীততনীতত, এবাং তবষম্য ইতযাতদ তবদ্যর্ান। তবতভন্ন কাি গক্রকর্ 

অাংশগ্রহকণ প্রততবন্ধকতা, সশাষণ ও তবষম্য এবাং অে গননততক তনভ গরশীলতা ইতযাতদ োর্াতজক কাঠাকর্া তততরর 
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প্রবিিন্ধী ব্যবির সামাবেক ম বাদা বৃবির েন্য সরকাবর এিিং জিসরকাবর পদজক্ষপ

বকছু পদজক্ষপ আজে প বাপ্ত না জমাটামুটি পদজক্ষপ জনওয়া দরকার পদজক্ষপ নাই
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র্াধ্যকর্ তাকদরকক আলাদা ককর সতালা হয়। প্রততবন্ধীকদর উি েীর্াবদ্ধতা দূর করার জন্য প্রকিাজন অনুিায়ী 

োর্াতজক কাি গক্রকর্র র্াধ্যকর্ প্রততবতন্ধকদর প্রতত ইততবািক মূল্যকবাি এবাং দৃতষ্টভতি তততর ককর এর্ন এক 

োর্াতজক পতরকবশ সৃতষ্ট করকত হকব িাকত তারা ের্াকজর উপর তনভ গরশীল না হয়। সিখাকন ের্াকজর র্ানুষ তবশ্বাে 

করকব প্রততবতন্ধতার জকন্য ব্যতি বা তার তপতা র্াতা দায়ী নয়, বরাং ের্াজই প্রততবতন্ধতার তবকাকশর জন্য দায়ী তাই 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অতিকার প্রদাকন েকিতনতা সৃতষ্ট করা, তাকদর ব্যবহার উপকিার্ী তবতভন্ন সক্ষকত্র প্রকবশর্ম্যতােহ 

নানতবি সুকিার্সুতবিা বৃতদ্ধ করা, আত্মতনভগরশীল হওয়ার জন্য তনকজকদর র্ি গাদা প্রততষ্ঠা ককর িাকত পতরবাকরর উপর 

তনভ গরশীল না হয়।      

োরতণ নাং-৬.৬.৫ সেবা প্রাতপ্তর পর প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা এবাং োর্াতজক দৃতষ্টভতির পতরবতগন 

েম্পতকগত তথ্যাবলী  

পতরবতগকনর র্াত্রা োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধ োর্াতজক দৃতষ্টভতি পতরবতগন 

র্ণোংখ্যা শতকরা হার র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

অকনক সবশী  20 ১০.০ 10 ৫.০ 

সবশী ২৭ ১৩.৫ ৩০ ১৫ 

সর্াটামুটি  97 ৪৮.৫ 100 ৫০ 

কর্  ১০ ৫.০ ২৫ ১২.৫ 

অকনক কর্  2 ০.৫ ১৫ ৭.৫ 

আকর্র র্ত 3৩ ১৬.৫ ১১ ৫.৫ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় 

তন 

11 ৫.৫ ৯ ৪.৫ 

সর্াট 200 100.0 200 100.0 
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েরকাতর, সবেরকাতর, স্থানীয় এবাং আন্তজগাততক প্রততষ্ঠান সেকক সেবা প্রাতপ্তর পর প্রততবন্ধী ব্যতির ওপর োর্াতজক 

দৃতষ্টভতির পতরবতগকনর এবাং োর্তজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর সক্ষকত্র তক িরকণর প্রভাব সফকলকে এ োংক্রান্ত তথ্য তবকেষকণ 

সদখা িাকি সি, উিরদাতকদর র্কধ্য শতকরা ৪৮.৫ জন জাতনকয়কেন তাকদর োর্াতজক র্ি গাদা ‘সর্াটামুটি’ বৃতদ্ধ 

সপকয়কে এবাং পতরবাকর ও ের্াকজর র্ানুকষর দৃতষ্টভতির পূকব গর তুলনায় ‘সর্াটামুটি’ পতরবতগন হকয়কে বকল র্তার্ত 

তদকয়কে শতকরা ৫০ জন। োর্াতজক র্ি গাদা এবাং োর্াতজক দৃতষ্টভতি পূকব গর তুলনায় ‘সবশী’ বৃতদ্ধ সপকয়কে বকল 

জাতনকয়কেন িোক্রকর্ শতকরা ১৩.৫ জন এবাং ১৫ জন উিরদাতা । অন্যতদকক শতকরা ১০ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

জাতনকয়কেন পুকব গর তুলনায় তাকদর োর্াতজক র্ি গাদা ‘অকনক সবশী’ বৃতদ্ধ সপকয়কে এবাং শতকরা ৫ জন বকলকেন কর্ 

বৃতদ্ধ সপকয়কে োর্াতজক দৃতষ্টভতি পতরবতগকনর সক্ষকত্র। োর্াতজক োহায্য েহকিাতর্তা এবাং সুকিার্ সুতবিা পাওয়ার 

পরও োর্াতজক র্ি গাদা এবাং দৃতষ্টভতি আকর্র র্ত রকয়কে বকল র্তার্ত তদকয়কেন িোক্রকর্ শতকরা ১৬.৫ জন 

এবাং শতকরা ৫.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি। উকেখ্য সি, অাংশগ্রহণমূলক পি গকবক্ষকন সদখা িাকি প্রায় েকল উিরদাতা 

োর্াতজক তনরাপিামূলক কর্ গসূিী প্রততবন্ধী ভাতা, তশক্ষা উপবৃতি এবাং অন্যান্য সুকিার্ সুতবিার প্রতত ইততবািক 

র্কনাভাব সপাষণ ককরকেন। তকন্তু অকনক ব্যতি প্রততবন্ধীতার সক্ষকত্র সি ত্রুটি সেটি পতরবার, আত্মীয়স্বজন, ের্াকজর 

েদস্যরা েহজভাকব সর্কন তনকত পাকর না। সিেব প্রততবন্ধী এইেব োর্াতজক র্ি গাদা এবাং দৃতষ্টভতির প্রকশ্নর েম্মুখীন 

হকি তাকদর োংখ্যা অকনক সবশী। ের্াকজ তাকদরকক তনকয় উপহাে, কটুতি, তুি তাতিল্য, অপবাদ তদকয় োকক। 

এই েব ের্াকজর সনততবািক দৃতষ্টভতি সকবল প্রততবন্ধী ব্যতির উপর বতগায় না প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর এবাং 

অন্যান্য েদস্যকদরও এই েব অপবাকদর তশকার হকত হয়। প্রততবতন্ধতা তনকয় ের্াকজর র্ি গাদা এবাং দৃতষ্টভতি আকর্র 

তুলনায় ককর্কে বকল র্কন ককরন এরুপ উিরদাতাকদর োংখ্যা িোক্রকর্ শতকরা ০.৫ জন এবাং ৭.৫ জন।      
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তিত্র নাং-৬.৬.৪ সেবা প্রাতপ্তর পর প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা এবাং োর্াতজক দৃতষ্টভতির পতরবতগন েম্পতকগত 

তথ্যাবলী  

৬.৭ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর সক্ষকত্র িযাকলঞ্জ েম্পতকগত তথ্যাবলীঃ 

োরতণ নাং-৬.৭.১ প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য প্রদি েরকাতর ও সবেরকাতর সেবার ের্স্যা েম্পতকগত তথ্যাবলী 

ের্স্যাবলী  র্ণোংখ্যা (N=200) শতকরা হার 

সেবা প্রাতপ্তকত দীঘ গ সূতত্রতা  18 ৪.৫৪ 

দূনীতত/স্বজনপ্রীতত 1৪ ৩.৫৩ 

স্বাস্থয কর্ী বা তিতকৎেককর অভাব ৩৫ ৮.৮৩ 

ভাতার পতরর্াণ অল্প ১২২ ৩০.৮০ 

প্রযুতির্ত ের্স্যা ৫৫ ১৩.৮৮ 

প্রততবতন্ধতা শনািকরকণ 

দীঘ গসূতত্রতা 

৭৫ ১৮.৯৩ 

প্রশােতনক জটিলতা ১২ ৩.০৩ 

প্রতশক্ষকণর অভাব ৩০ ৭.৫৭ 
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জসিা প্রাবপ্তর পর প্রবিিন্ধী ব্যবির সামাবেক ম বাদা এিিং সামাবেক

দৃবিভবির পবরিিবন সম্পবকবি িথ্যািলী

সামাবেক ম বাদা বৃবি সামাবেক দৃবিভবি পবরিিবন
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আবাতেক সুতবিার অপি গাপ্ততা ১৮ ৪.৫৪ 

কাি গক্রকর্র পতরের েীতর্ত ৭ ১.৭৬ 

অন্যান্য ৫ ১.২৬ 

উিরদাতার তথ্য পাওয়া িায় তন ৫ ১.২৬ 

সর্াট ৩৯৬ 100.0 

*একাতিক উির  

প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গায় সেকক তবতভন্ন িরকণর সেবা বা েহায়তা তদকয় িাকি তার 

র্কধ্য অন্যতর্ হল প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, ঋণ কাি গক্রর্, উপকরণ েহায়তা ইতযাতদ। তকন্তু এই েব 

সেবা তদকত তর্কয় েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গাকয় তবতভন্ন িরকণর ের্স্যাবলী পতরলতক্ষত হয় তবকশষ ককর িারা 

সেবাগ্রহীতা তারা এইেকল ের্স্যার েম্মুখীন হন। র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফকলর উপর তভতি ককর সদখা িাকি সি, 

শতকরা ৩০.৮০ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন তারা সি পতরর্াণ ভাতা পায় তা প্রকয়াজকনর তুলনায় অকনক কর্ 

ফকল এই ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধর জন্য েকল প্রততবন্ধী ব্যতি পরার্শ গ তদকয়কেন। এর্নতক রাজশাহী এবাং র্য়র্নতোংহ 

এলাকায় অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনার েকল েদস্যবৃন্দ প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধর জন্য সজার দাবী 

জাতনকয়কেন। প্রততবতন্ধতা শনািকরণ প্রতক্রয়া প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য একটি িরর্ র্াত্রার িযাকলকঞ্জর তবষয় এবাং 

দীঘ গের্কয়র দরকার হয় কারণ প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর জন্য সি পতরর্াণ োিার দরকার তা উপকজলা এবাং সজলা 

পি গাকয় নাই ফকল প্রততবন্ধীকদর প্রততবতন্ধতা শনািকরকণ তবড়ম্বনার তশকার হকত হয়। র্কবষণার ফলাফকল সদখা 

িাকি সি, শতকরা ১৮.৯৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি প্রততবতন্ধতা শনািকরকণ দীঘ গসুতত্রতার তশকার হন ফকল তাকদর 

প্রততবন্ধী কাে গ সপকত অকনক তদন সলকর্ িায়। আর এই প্রততবন্ধী কাে গ িতদ না পায় তাহকল প্রততবন্ধীকদর জন্য সিেকল 

সেবা বা েহায়তা রকয়কে তা সেকক বতঞ্চত হয়। পবা উপকজলার ের্াজকেবা অতফোর র্কন ককরন- 

‘প্রততবতন্ধতা শনািকরকনর জন্য িতদ প্রতযক উপকজলায় আলাদা একজন োিারকক দাতয়ত্ব সদয়া হয় তাহকল এই 

প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর দীঘ গসূতত্রতা োককব না। োিারণত েরকাতর হােপাতাকল সি তিতকৎেক সরার্ী সদকখন তততন 

এই প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর কাজ ককরন অকনক ের্য় সদখা িায় তীব্র বা র্ানতেক প্রততবতন্ধতা শনািকরকণ ঐ 

োিাকরর পকক্ষ েম্ভব হয় না’।     

বতগর্াকন েরকাকরর তবতভন্ন িরকণর ভাতা অনলাইকন প্রদান করকে। ঠিক সতর্তনভাকব প্রততবন্ধী ভাতা ও প্রততবন্ধী 

তশক্ষা উপবৃতি অনলাইকন প্রদান করা হকি। তকন্তু এই অনলাইকন ভাতা প্রদান করকত তর্কয় প্রযুতির্ত অকনক ের্স্যার 
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েম্মুখীন হকত হয় তবকশষ ককর প্রততবন্ধী ব্যতিকদর। কারণ প্রততবন্ধী ব্যতিরা প্রযুতির্ত তদক সেকক অকনক তপতেকয় 

আকে। র্কবষণার ফলাফকল সদখা িাকি সি, শতকরা ১৩.৮৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতি প্রযুতির্ত ের্স্যার কারকণ প্রততবন্ধী 

ভাতা পাকি না বা পাইকত অকনক ের্কয়র প্রকয়াজন হকি। র্ফরর্াঁও উপকজলার একজন প্রততবন্ধী ব্যতি আলাল 

উতিন (েদ্ম নার্) তততন বকলন- 

‘প্রততবন্ধী ভাতা অনলাইকন হওয়ার কারকণ ককয়কর্াে িাবত প্রততবন্ধী ভাতা পাকি না। কারণ সর্াবাইল নাম্বাকর 

ঝাকর্লা হওয়ার কারকণ এই ভাতা অন্য আকরকজকনর কাকে িকল িাকি। উপকজলা ের্াজকেবা অতফকে অকনকতদন 

আো িাওয়ার করার পর পুনরায় সে প্রততবন্ধী ভাতা পাওয়া শুরু ককরকেন’।  

এই িরকণর প্রযুতির্ত ের্স্যার পাশাপাতশ স্বাস্থয কর্ী ও তিতকৎেককর অভাব রকয়কেন বকল র্কন ককরন শতকরা 

৮.৮৩ জন উিরদাতা, প্রতশক্ষকণর অভাব রকয়কে বকল র্তার্ত তদকয়কেন শতকরা ৭.৫৭ জন উিরদাতা, সেবা 

প্রাতপ্তকত দীঘ গসূতত্রতার কো উকেখ ককরকেন শতকরা ৫.৫৪ জন প্রততবন্ধী ব্যতি, আবাতেক সুতবিার অপি গাপ্ততার কো 

বকলকেন শতকরা ৪.৫৪ জন উিরদাতা, এবাং দুনীতত/ স্বজনপ্রীততর কো বকলকেন শতকরা ৩.৫৩ জন উিরদাতা। 

উপতরউি কারকণ প্রততবন্ধীকদর জন্য প্রদি সেবা কাি গক্রর্ ব্যহত হকি। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য এই সেবা কাি গক্রর্কক 

আকরা সবশী সেবা েহজীকরণ করকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর কষ্ট তকছুটা লাঘব হয়। এনতজও কাি গক্রকর্র স্বল্পতার,  

প্রততবন্ধী সকতন্দ্রক সবেরকাতর কাি গক্রকর্র েীর্াবদ্ধতা, এবাং আতে গক েীর্াবদ্ধতার কারকণ এনতজও গুকলা েকল 

প্রততবন্ধী ব্যতির কাকে সপৌুঁোকত পাকর না পাশাপাতশ আতে গক েীর্াবদ্ধতার কারকণ তাকদর কাি গক্রর্ অকনক ের্য় বন্ধ 

হকয় িায়।  

োরতণ নাং-৬.৭.২ বতগর্াকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক িযাকলকঞ্জেমূহ  

োর্াতজক িযাকলঞ্জেমুহ র্ণোংখ্যা (N=২০০) শতকরা হার 

র্ি গাদার অভাব  76 19.5 

ইততবািক র্কনাভাকবর অভাব  84 21.5 

োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ করকত না পারা  51 13.1 

তববাকহর ের্স্যা 51 13.1 

তেন্ধান্ত গ্রহকণ অাংশগ্রহকণর সুকিার্ না োকা  7 1.8 

োর্াতজক সুরক্ষার অপি গাপ্ততা 34 8.7 

োর্াতজক মূলিারায় অন্তর্ভ গতিকরকণ উকদ্যাকর্র অভাব 32 8.2 

পতরবাকরর অন্যান্য েদস্য গুরুত্ব সদয় না  11 2.8 

আত্মীয়স্বজকনর সনততবািক দৃতস্টভতি 44 11.3 

সর্াট 390 100.0 

*একাতিক উির  
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প্রততবন্ধী ব্যতিরা বতগর্াকন তক িরকণর িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন হকি সে োংক্রান্ত তকথ্যর তববরকণ সদখা সর্কে, প্রায় 

শতকরা ২২ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন তাকদর প্রতত ের্াকজর র্ানুকষর ইততবািক দৃতষ্টভতির অভাব রকয়কে 

িার ফকল অন্যান্য ের্স্যার েম্মুখীন হকত হয়। ের্াকজর র্ানুষ তাকদর প্রতত অবজ্ঞা, অবকহলা ককর োকক, গুরুত্ব 

তদকত িায় না। প্রততবন্ধী ব্যতির প্রতত ের্াকজর এই িরকণর সনততবািক দৃতষ্টভতির কারকণ ের্াকজ তাকদর সকান 

র্ি গাদা নাই। আত্মেম্মানকবাকির অভাব অনুভব ককর এরূপ প্রততবন্ধী ব্যতির োংখ্যা শতকরা ১৯.৫ জন। োর্াতজক 

আিার অনুষ্ঠান ও তবতভন্ন উৎেকব অাংশগ্রহণ করকত পাকরন না এরূপ উিরদাতাকদর র্কধ্য শতকরা ১৩.১ জন প্রততবন্ধী 

ব্যতি িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন হকয়কেন এবাং ের্োংখ্যক উিরদাতা জাতনকয়কেন তাকদর তববাকহর সক্ষকত্র আকরা র্ারাত্মক 

ের্স্যার সৃতষ্ট হয়। পাতরবাতরক এবাং োর্াতজক অনুষ্ঠাকন প্রততবন্ধীকদর অাংশগ্রহকন সিেকল বাঁিা রকয়কে তা হকি- 

পতরবাকরর েদস্যরা প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অন্যকদর কাে সেকক আড়াল করকত িাই এবাং অেতস্তকবাি ককরন। তাোড়া 

প্রততবন্ধী ব্যতির িলাকফরার অসুতবিা এবাং অনুষ্ঠাকন সনওয়ার সক্ষকত্র একটু তবব্রতকর বকল অকনকক র্ন্তব্য ককরকেন। 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তববাহ তনকয় জটিল ের্স্যার েম্মুখীন হকত পতরবাকরর েদস্য এবাং তনকজকদর। রাজশাহী শহকর 

শহর ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীরা বকলকেন-  

‘মৃদু শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তববাকহর সক্ষকত্র তকছুটা ের্স্যা োককলও র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতির তববাকহর 

সক্ষকত্র তা এককবাকর অেম্ভব। তবকশষ ককর সর্কয় বা র্তহলা প্রততবন্ধীকদর তববাকহর সক্ষকত্র িরর্ র্াত্রার ের্স্যার 

েম্মুখীন হকত হয়’।  

উি সফাকাে দল আকলািনায় উপতস্থত একজন নারী প্রততবন্ধী ব্যতি বকলন-  

‘আর্ার মৃদু শারীতরক প্রততবতন্ধতা রকয়কে তারপরও আতর্ েব কাজ ভালভাকব করকত পাতর, আয় করতে, পড়াশুনা 

ককরতে তবুও ের্াকজর অন্যান্য সর্কয়কদর র্ত সকউ আর্াকক তবকয় করকত িায় না। আতর্ আর্ার ব্যতির্ত জীবন 

র্ঠন করকত পারতে না তাহকল আর্ার জীবনটা আেকল কী? আর্ার তক সকান িাতহদা বা তবকয়র অতিকার নাই?’।  

অে গাৎ প্রিতলত ের্াজব্যবস্থায় সদখা িায় সি পতরবাকর প্রততবন্ধী ব্যতি আকে সেখাকন োিারণত সকান পতরবার তার 

সেকল সর্কয়কদর তববাকহর েম্পকগ করকত িায় না বরাং এতড়কয় িকল। এোড়া োর্াতজক সুরক্ষার অভাব এবাং ের্াকজর 

মূলকরাতিারায় অন্তর্ভ গতিকরকণর কো উকেখ ককরকে িোক্রকর্ শতকরা ৮.৭ জন এবাং শতকরা ৮.২ জন প্রততবন্ধী 

ব্যতি। োর্াতজক তনরাপিা সবষ্টনীর আওতায় সিেকল োহায্য েহকিাতর্তা রকয়কে তা বতগর্ান বাজারমুকল্য একজন 

র্ানুকষর সর্ৌতলক িাতহদা তকছুই পূরণ হয় না। এই েম্পককগ সফাকাে দল আকলািনায় েকল অাংশগ্রহণকারী র্তার্ত 

তদকয়কেন সি প্রততবন্ধীকদর জন্য প্রকদয় ভাতার পতরর্াণ আকরা বৃতদ্ধ করা প্রকয়াজন িাকত একজন প্রততবন্ধী ব্যতি তার 

সর্ৌতলক িাতহদা পূরণ করকত পাকর। তবকশষ ককর র্াঝারী এবাং মৃদু র্াত্রার প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য প্রতশক্ষণ এবাং 
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আকয়র ব্যবস্থাকরকনর উপর সবশী সজার তদকয়কেন িাকত তারা ের্াকজর মূলকরাতিারায় অন্তভূ গতি হকত পাকরন। 

অন্যতদকক িারা তীব্র র্াত্রার প্রততবন্ধী তবকশষ ককর র্ানতেক এবাং তনউকরা সেকভলপকর্ন্ট তেেঅে গার সরার্ীকদর জন্য 

কতম্প্রকহনতেভ সেবামূলক আবাতেক সুতবিা প্রদান করকত হকব। োর্াতজক িযাকলকঞ্জর সক্ষকত্র আকরা সিেব িযাকলকঞ্জর 

তবষকয় উি র্কবষণার তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, আত্মীয় স্বজকনর সনততবািক দৃতষ্টভতি বড় বাঁিা র্কন ককরন 

শতকরা ১১.৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি এবাং পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যরা গুরুত্ব সদয় না বকল উকেখ ককরকেন শতকরা 

২.৮ জন উিরদাতা।  

োরতণ নাং-৬.৭.৩ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তশক্ষা সক্ষকত্র িযাকলঞ্জ েমূহ  

তশক্ষা সক্ষকত্র িযাকলঞ্জেমুহ  র্ণোংখ্যা (N=২০০) শতকরা হার 

িলািকল প্রততবন্ধকতা  47 ১৭.৮০ 

েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা 9 ৩.৪০ 

তশক্ষককদর তবকশষ িকত্নর অভাব 3০ ১১.৩৬ 

আতে গক ের্স্যা 63 ২৩.৮৬ 

পড়াশুনার উপকরকণর স্বল্পতা ও অভাব ৫০ ১৮.৯৩ 

সনততবািক র্কনাভাব 42 ১৫.৯০ 

তবকশষ পদ্ধততর স্বল্পতা 23 ৮.৭১ 

সর্াট ২৬৪ 100.0 

*একাতিক উির 

তশক্ষাকক্ষকত্র অাংশগ্রহণকারী প্রততবন্ধী ব্যতিরা তবতভন্ন িরকণর ের্স্যার েম্মুখীন হকত হয়। তবকশষ ককর প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর তনকয় সি েকল উকদ্যর্ গ্রহণ করা হকয়কে তা প্রকয়াজকনর তুলনায় িকেষ্ট নয়। আবার প্রততবতন্ধবান্ধব তশক্ষার 

পতরকবশ এখনও পি গন্ত পি গাপ্ত না। তবভার্ীয় পি গাকয় সতর্ন একটা ব্যবস্থা সনই, আর প্রতযন্ত অঞ্ছকল আকরা খারাপ 

অবস্থা। র্কবষণায় অাংশগ্রহনকারীকদর বড় একটি অাংশ শতকরা ২৩.৮৬ জন বকলকেন আতে গক োংককটর কো। 

েরকাতর পি গাকয় প্রততবন্ধীকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি প্রদান করা হকলও তা প্রকয়াজকনর তুলনায় পি গাপ্ত না। িাতায়াত ও 

িলািকলর প্রততবন্ধকতা তশক্ষা সক্ষকত্র আকরকটি বড় িযাকলঞ্জ বকল উকেখ ককরকেন শতকরা ১৭.৮০ জন প্রততবন্ধী 

ব্যতি। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িলািকলর জন্য অকন্যর েহকিাতর্তা তনকত হয় এবাং প্রততবন্ধী িলািকলর জন্য 

অবকাঠাকর্ার্ত উন্নয়ন সতর্ন একটা হয় নাই। িানবাহকন এবাং রাস্তাঘাকট প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েহকিাতর্তার 

অভাব পতরলতক্ষত হয় বকল অকনক উিরদাতা র্তার্ত তদকয়কেন। অন্যতদকক োিারণ তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন প্রততবন্ধীকদর 
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ভততগর সক্ষকত্র িরর্ অেহকিাতর্তার কো উকেখ ককরকেন। র্ফরর্াঁও উপকজলা ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে 

দল আকলািনায় একজন প্রততবন্ধী বকলন- 

‘তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন ভততগ হওয়ার সক্ষকত্র অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি হয়রাতনর তশকার হকত হয়, অকনক স্কুল প্রততষ্ঠাকন 

িাওয়া আো করার পর ভততগ ককর। স্কুল কতৃগপক্ষ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ঝাকর্লা র্কন ককর’।  

র্কবষণার ফলাফকল সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধীকদর পড়াশুনার উপকরকণর স্বল্পতা ও অভাব েম্পককগ উকেখ ককরকেন 

শতকরা ১৮.৯৩ প্রততবন্ধী ব্যতি। তবকশষ ককর িারা দৃতষ্ট প্রততবন্ধী তাকদর জন্য সি সব্রইল পদ্ধততর উপকরণ তা েকল 

তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন পি গাপ্ত না ফকল প্রততবন্ধীকদর পড়াশুনায় অকনক ব্যাঘাত সৃতষ্ট ককর। আবার শতকরা ১১.৩৬ জন 

প্রততবন্ধী বকলন তশক্ষককদর তবকশষ িকত্নর অভাকব তাকদর পড়া শুনা করা হয় না। োিারণ তশক্ষােীকদর সিভাকব 

পড়াকনা হয় প্রততবন্ধীকদরককও িতদ ঐভাকব পড়াশুনা করাকনা হয় তাহকল তাকদর পড়াশুনা অকনক কঠিন র্কন হকব। 

তাকদর জন্য তবকশষ পদ্ধততকত পড়াশুনার ব্যবস্থা করকত হকব। রাজশাহী েদর এবাং র্য়র্নতোংহ েদকরর সফাকাে 

দল আকলািনার অাংশগ্রহনকারীরা র্কন ককরন- 

‘প্রততবন্ধীকদর জন্য তবকশষ পদ্ধততর তশক্ষা ব্যবস্থা িালু করা ও আলাদা তশক্ষা প্রততষ্ঠান স্থাপন করা, তবকশষাতয়ত 

জ্ঞাকনর র্াধ্যকর্ েম্পুণ গ প্রততবন্ধী বান্ধব তশক্ষক তনকয়ার্ এবাং প্রিতলত তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন তশক্ষা গ্রহন করকত েক্ষর্ 

র্াঝারী ও মৃদু প্রততবন্ধীকদর অাংশগ্রহকনর সুকিার্ প্রদাকনর ব্যবস্থা করা। একক্ষকত্র তশক্ষককদর ইততবািক এবাং 

েহকিাতর্তার র্কনাভাব সৃতস্ট করা অকনক জরুতর’।   

প্রততবতন্ধকদর তশক্ষা উপবৃতির পতরর্াণ আকরা বৃতদ্ধ করা এবাং তাকদর িাতায়াকতর জন্য পতরবহকনর ব্যবস্থা করকল 

প্রততবন্ধী ব্যতি বা তশশুকদর পড়াশুনা করার প্রবণতা বৃতদ্ধ পাকব এবাং অাংশগ্রহকণর হার আকর্র তুলনায় সবশী বৃতদ্ধ 

পাকব। উপতরউি িযালঞ্জ োড়াও েহপাঠিকদর অেহকিাতর্তার কো উকেখ ককরকেন শতকরা ৩.৪০ জন উিরদাতা, 

তবকশষ পদ্ধততর স্বল্পতার কো বকলকেন শতকরা ৮.৭১ জন প্রততবন্ধী ব্যতি এবাং সনততবািক র্কনাভাব েম্পককগ 

র্তার্ত তদকয়কেন শতকরা ১৫.৯০ জন উিরদাতা। অধ্যাপক বতশরা র্ান্নান তার তবতভন্ন র্কবষণার ফলাফল িািাই 

বাোই ককর তশক্ষা সক্ষকত্র তক তক ের্স্যা তা তততন উকেখ ককরকেন। প্রততবন্ধীকদর তবকশষ ব্যবস্থার তশক্ষা পদ্ধতত এবাং 

অন্যান্য সুকিার্ সুতবিােহ তবকশষ জ্ঞান েম্পন্ন তশক্ষক তনকয়াকর্র ব্যবস্থা করার সুপাতরশ ককরকেন। প্রততবন্ধী ব্যতিরা 

অকনক ের্য় েহপাঠিকদর সবাতলাং এর তশকার হয়। েহপাঠীর্ণ তবতভন্ন িরকণর নাকর্ তাকদরকক োকক, প্রততবন্ধীকদর 

োকে েহকজ তর্শকত িায় না, প্রততবন্ধীকদর অবকহলা এবাং সনততবািক দৃতষ্টভতির পতরবতগকনর জন্য োিারণ 

তশক্ষােীকদর কাউকেতলাং করা দরকার বকল র্কন ককরন অকনক প্রততবন্ধী।  
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োরতণ নাং-৬.৭.৪ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর স্বাস্থয ও তিতকৎো সক্ষকত্র িযাকলঞ্জ েমূহ  

স্বাস্থয ও তিতকৎোর সক্ষকত্র িযাকলঞ্জেমুহ   র্ণোংখ্যা (N=২০০) শতকরা হার 

তিতকৎোর অপ্রতুলতা  107 33.8 

ঔষি প্রাতপ্তকত ের্স্যা 44 13.9 

স্বাস্থয পরীক্ষার ব্যবস্থাকরকণ েীর্াবদ্ধতা 31 9.8 

পি গাপ্ত োিার ও নাকে গর অভাব 8 2.5 

এমু্বকলকের স্বল্পতা 1 0.3 

আতে গক েহায়তার অভাব 95 30.0 

তিতকৎো উপকরকণর স্বল্পতা 31 9.8 

সর্াট 317 100.0 

*একাতিক উির  

স্বাস্থয ও তিতকৎো সুতবিা প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য অকনক সবশী অপ্রতুল বকল উকেখ ককরকেন শতকরা ৩৩.৮ জন 

প্রততবন্ধী ব্যতি। তাকদর প্রকয়াজকনর তুলনায় তিতকৎোর অভাকব অকনক প্রততবন্ধী মৃদু বা র্াঝারী সেকক তীব্রতার 

তদকক িকল িাকি। প্রততবন্ধীকদর জন্য সি েকল ঔষি দরকার হয় তা প্রকয়াজকনর তুলনায় অকনক কর্ বকল উকেখ 

ককরকেন শতকরা ১৩.৯ জন উিরদাতা। এোড়া স্বাস্থয পরীক্ষার েীর্াবদ্ধতা এবাং তিতকৎো উপকরকণর স্বল্পতার কো 

উকেখ ককরকেন প্রায় শতকরা ৯.৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতি। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তিতকৎো সক্ষকত্র সি েকল ের্স্যার 

েম্মুখীন হকত হয় সে েম্পককগ পবা উপকজলায় অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় প্রততবন্ধী ব্যতিরা বকলন- 

‘প্রততবন্ধী ব্যতিরা িতদ োিারণ সরার্ীকদর র্ত লাইন িকর তিতকৎো তনকত হয় বা অকনক টাকা খরি ককর 

তিতকৎো করাকত হয় তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য সি তবকশষ ব্যবস্থার কো বলা হয় তা কতটুকু কাি গকর। িতদ 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য আলাদা সেস্ক ককর সেবা প্রদান করা িায় তাহকল প্রততবন্ধীকদর কষ্ট তকছুটা লাঘব হয়’।  

স্বাস্থয ও তিতকৎোর সক্ষকত্র অকনক েীর্াবদ্ধতার অন্যতর্ তদক হল তবকশষজ্ঞ োিাকরর অভাব, প্রততবতন্ধতা 

শনািকরকণর ের্স্যার কারকণ প্রততবন্ধী আইতে কাে গ পাওয়া িায় না, তফতজওকেরাতপ, অককাকপশনাল সেরাতপ, িীি 

সেরাতপ, কাউকেতলাং- েহ তবতভন্ন িরকণর সলাকবকলর স্বল্পতার কারকণ প্রততবন্ধী ব্যতিরা তিতকৎো সেবা সেকক বতঞ্চত 

হকিন বকল অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি র্তার্ত তদকয়কেন। অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন তবকশষ ককর রাজশাহী 

এবাং র্য়র্নতোংহ এলাকার প্রততবন্ধীরা বকলন-  
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‘রাজিানী সকতন্দ্রক প্রততবন্ধীকদর জন্য সি েকল সুকিার্ সুতবিা রকয়কে তা িতদ তবভার্ীয় পি গায় বা সজলা 

পি গায় পি গন্ত সপৌোকনা িায় তাহকল প্রততবন্ধীকদর তিতকৎো সেবা তনতশ্চত করা িাকব। কারণ প্রততবন্ধীকদর অকনক দূকর 

িাতায়াত করা অকনক ককষ্টর’।    

র্কবষণার তকথ্য সদখা িাকি সি, শতকরা ৩০ জন প্রততবন্ধী ব্যতি তিতকৎোর জন্য আতে গক েহায়তার কো উকেখ 

ককরকেন। প্রততবন্ধীকদর তিতকৎো একটি দীঘ গকর্য়াতদ প্রতক্রয়া এবাং ব্যয় বহুল এই কারকণ প্রততবন্ধীকদর তিতকৎোর 

সক্ষকত্র পি গাপ্ত আতে গক েহায়তার অভাব রকয়কে ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা িোিে তিতকৎো সেকক বতঞ্চত হকি। 

অাংশগ্রহণমূলক পি গকবক্ষকন সদখা িায় সবশীরভার্ প্রততবন্ধী ব্যতি অতযন্ত দতরদ্র পতরবাকর জন্ম তাকদর আয় অকনক 

কর্ এবাং েীতর্ত আয় িারা তনকজকদর সর্ৌতলক িাতহদা খাদ্য, বস্ত্র, বােস্থাকনর ব্যবস্থা করা েম্ভব হয় না। অন্যতদকক 

ব্যয়বহুল তিতকৎোর জন্য বাড়তত ব্যয় করার োর্থ্যগ খুবই কর্ পতরবাকরর রকয়কে। অন্যতদকক েরকাতর এবাং 

সবেরকাতর েহায়তা অতযন্ত েীতর্ত পি গাকয়র। তকন্তু র্ান েম্মত তিতকৎো এবাং ঔষি ক্রকয়র জন্য সকান প্রততষ্ঠান 

েহায়তা প্রদান ককর না। বাাংলাকদকশ প্রিতলত তিতকৎোর সক্ষকত্র োিার, নাে গ, এযামু্বকলে প্রকয়াজকনর তুলনায় অকনক 

কর্ প্রায় শতকরা ০.৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি এমু্বকলকের অভাকবর কো উকেখ ককরকেন। আর্রা জাতন প্রততবন্ধী 

ব্যতির িলািকলর জন্য পি গাপ্ত এমু্বকলকের দরকার হয়। বাাংলাকদকশ র্ানতেক স্বাকস্থযর অবস্থা আকরা ভয়াবহ কারণ 

র্ানতেক সরার্ীর তুলনায় োিাকরর অনুপাত অকনক কর্ এবাং হােপাতাকল সরার্ীর তুলনায় সবকের োংখ্যাও অকনক 

কর্। এোড়া বাকজট বরাকির পতরর্াণ অন্যান্য খাকতর তুলনায় অকনক নর্ন্য।  

োরতণ নাং-৬.৭.৫ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অে গননততক িযাকলঞ্জ েমূহ  

অে গননততক সক্ষকত্র িযাকলঞ্জেমুহ র্ণোংখ্যা (N=২০০) শতকরা হার 

কর্ গোংস্থাকনর অভাব 92 ২৬.৮২ 

প্রতশক্ষকণর অভাব ৭৩ ২১.২৮ 

আয়বি গনমূলক কর্ গসূিীর অভাব 79 ২৩.০৩ 

ভতবষ্যকতর জন্য েঞ্চয় করকত পাকর না 29 ৮.৪৫ 

ঋকণর অভাব ৭০ ২০.৪০ 

সর্াট ৩৪৩ 100.0 

*একাতিক উির  
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প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োর্াতজক র্কেকল উকেখ আকে প্রততবতন্ধতা িতটা না ব্যতির তনকজর ের্স্যা তার সিকয় বড় 

ের্স্যা োর্াতজক তবষম্য, অতিকারহীনতা, এবাং অে গননততক পরতনভগরশীলতা তততরর র্াধ্যকর্ তাকদরকক আকরা সবশী 

অক্ষর্ ককর সতালা হয়। কাকজই প্রততবন্ধী ব্যতিকদর স্বাভাতবক জীবকন এবাং মূলকরাতিারায় অন্তভূ গতি করকত সর্কল 

ের্ অাংশগ্রহণ, ের্ সুকিার্ সুতবিা প্রদান, অে গননততক স্বাবলতম্বতা অজগন, প্রকবশর্ম্যতা তনতশ্চতকরণ, সভৌত 

অবকাঠাকর্ার্ত উন্নয়ন করা িাকত একজন প্রততবন্ধী ব্যতি তনকজকক েক্ষর্ ককর র্কড় তুলকত পাকর। তাোড়া 

ের্তাতভতিক অাংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূণ গ র্ানবাতিকার ইসুয। অে গননততক সক্ষকত্র একজন প্রততবন্ধী ব্যতি তার োর্থ্যগ 

অনুিায়ী তনকজর প্রততভা তবকাকশর র্াধ্যকর্ স্বাবলতম্বতা অজগন করকব এবাং পতরবাকর ও ের্াকজ সবাঝা না হকয় 

আত্মতনভগরশীল হকয় পতরবাকর এবাং ের্াকজ অবদান রাখকব। এই িরকণর সুকিার্ সুতবিা প্রদাকনর সক্ষকত্র প্রাততষ্ঠাতনক 

পতরকবকশর িকেষ্ট অভাব রকয়কে। প্রাপ্ত র্কবষণার ফলাফকল সদখা িাকি সি শতকরা ২৬.৮২ জন উিরদাতার 

কর্ গোংস্থাকনর অভাব রকয়কে তবকশষ ককর র্াঝারী এবাং মৃদু প্রততবন্ধী ব্যতি কর্ গোংস্থাকনর জন্য সবশী আগ্রহী। 

অন্যতদকক তীব্র প্রততবন্ধীরা তনকজর কাজ তনকজ করকত পাকর না, অকন্যর উপর তনভ গরশীল হওয়ায় কর্ গোংস্থাকনর প্রতত 

আগ্রহ কর্ তকব প্রততবন্ধী ভাতা বৃতদ্ধর জন্য তারা সজার দাবী জাতনকয়কেন। েক্ষর্ প্রততবন্ধী ব্যতিরা কাজ করকত িায় 

এবাং তনকজ আয় করকত িায় তকন্তু পাড়া/প্রততকবশী এবাং ের্াকজর অন্য র্ানুকষরা তাকদরকক কাজ তদকত িায় না বা 

সুকিার্ সদয় না ফকল প্রততবন্ধী কর্ গোংস্থাকনর তদক সেকক অকনক তপতেকয় োকক। প্রততবতন্ধতার িরণ অনুিায়ী তবতভন্ন 

প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা গ্রহকণর র্াধ্যকর্ েক্ষর্ ককর র্কড় সতালার র্ত পি গাপ্ত প্রততষ্ঠাকনর অভাব রকয়কে। উিরদাতাকদর 

র্কধ্য শতকরা ২৩.০৩ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন আয়-বি গনমূলক কর্ গোংস্থাকনর অভাকব তারা আয় করকত 

পাকর না ফকল পতরবাকরর উপর তনভ গরশীল হকত হয় এবাং তবতভন্ন িরকণর অবকহলার তশকার হয়। এোড়া শতকরা 

২১.২৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতি র্কন ককরন তাকদর জন্য আয় বি গনমূলক প্রতশক্ষকণর র্াধ্যকর্ কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করকল 

স্বাভাতবক জীবন িাপন করকত পাকর। তকন্তু র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফল সেকক সদখা িাকি প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য সকান 

িরকণর প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা নাই এবাং তাকদর প্রতশক্ষণ কাকজ লাতর্কয় পুনব গােকনর ব্যবস্থার পি গাপ্ত অভাব রকয়কে। 

র্য়র্নতোংহ এবাং রাজশাহী সজলার সফাকাে দল আকলািনা এবাং সকে স্টাতে গুকলাকত প্রততবন্ধী ব্যতিরা জাতনকয়কেন 

সি- 

‘আতে গক ভাতার পতরবকতগ তাকদর জন্য িতদ প্রতশক্ষকণর র্াধ্যকর্ কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা ককর সদয়া িায় তাহকল 

তারা অে গননততকভাকব স্বাবলম্বী হকত পারকব একত তাকদর োর্াতজক র্ি গাদাও বৃতদ্ধ পাকব পতরবাকর এবাং ের্াকজ 

পাশাপাতশ তেন্ধান্ত গ্রহকণর সক্ষকত্র অাংশগ্রহণ করকত পারকব’। 
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 রাজশাহী সজলার, পবা উপকজলার রর্জান আলী (েদ্ম নার্) নাকর্র একজন প্রততবন্ধী ব্যতি বকলন- 

‘আর্ার এক পা নাই তকন্তু আতর্ ব্যাটাতরিাতলত ভযান/তরো িালাকত পাতর আর্াকক িতদ ভাতার পতরবকতগ 

একটি ভযান/তরো তককন তদকল আতর্ সি পতরর্াণ র্াতেক ভাতা সপকয় োতক তার সিকয় সবশী আয় করকত পারব। একত 

আর্ার ের্য়ও ভাকলা কাটকব, তনকজও তকছু অে গ আয় করকত পারব, পতরবাকরর বা ের্াকজর কো শুনকত হকব না, 

এবাং র্ানতেকভাকব শাতন্তও পাব’।  

োরতণ নাং-৬.৭.৬ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্নস্তাতিক িযাকলঞ্জ েমূহ  

র্নস্তাতিক িযাকলঞ্জেমুহ র্ণোংখ্যা (N=২০০) শতকরা হার 

আত্মর্ি গাদার অভাব  44 18.1 

হীনর্ন্যতা 44 18.1 

হতাশা 43 17.7 

একাকীত্ব 20 8.2 

ভতবষ্যৎ তিন্তা ভাবনা নাই 11 4.5 

মূল্যহীনতা 13 5.3 

উতিগ্নতা 40 16.5 

তবষণ্ণতা 26 10.7 

অপরািকবাি 2 0.8 

সর্াট 243 100.0 

*একাতিক উির  

প্রততবতন্ধতা সির্ন একজন ব্যতির শারীতরক েক্ষর্তাকক খব গ ককর সতর্তনভাকব তবতভন্ন িরকণর র্ানতেক িাপ, 

হীনর্ন্যতা, হতাশা, একাকীত্ব, উতিগ্নতা, তবষণ্ণতা, এবাং অপরািকবাি েহ তবতভন্ন িরকণর র্ানতেক উপের্ গ প্রততবন্ধী 

ব্যতির র্কধ্য সদখা িায়। উিরদাতাকদর র্কধ্য শতকরা ৩৬.২ জন প্রততবন্ধী ব্যতি আত্মর্ি গাদা এবাং হীনর্ন্যতার র্ত 

র্ানতেক ের্স্যার েম্মুখীন হন। প্রততবন্ধী ব্যতিরা র্কন ককর প্রততবতন্ধতা এক িরকণর শাতস্ত, সি শাতস্ত প্রকৃতত প্রদি 

তারা র্কন ককর তনকজর বা পতরবাকরর েদস্যকদর কৃতককর্ গর বা পাপািাকরর ফেল অেবা পূকব গর জকন্ম কৃতককর্ গর 

প্রততফল তহকেকব সে প্রততবন্ধী হকয় জন্মগ্রহণ ককরকে। এই িরকণর ভ্রান্ত িারণা সেকক প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য এক 

িরকণর হতাশা বা হীনর্ন্যতা ও আত্মর্ি গাদাকবাকির প্রকশ্নর েম্মুখীন হকয় োকক িা ির্ীয় বা তনততকতার র্কেকল 
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তবকেতষত হকয়কে। অকনক ের্য় এই হতাশা সেকক অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি আত্মহতযা ককর োকক। র্কবষণার ফলাফকল 

সদখা িাকি সি, শতকরা ১৭.৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতি হতাশাগ্রস্থ; উতিগ্নতায় োকক শতকরা ১৬.৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতির 

র্কধ্য; শতকরা ১০.৭ জন প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য তবষণ্ণতা কাজ ককর; এবাং শতকরা ৯.৮ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

ভতবষ্যকতর সকান িরকণর তিন্তা ভাবনা নাই এবাং পতরবাকর ও ের্াকজ তনকজকক মূল্যহীন র্কন ককর।  

র্য়র্নতোংহ সজলার, র্ফরর্াঁও উপকজলায় অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় একজন ইউতনয়ন ের্াজকর্ী বকলন- 

‘প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সক আকর্ পাকপর ফেল র্কন করা হত। অথ্যগাৎ জীবকন সকান পাপ ককরতেল তাই এই প্রততবন্ধী 

েন্তাকনর জন্ম হকয়কে। তকন্তু বতগর্াকন এই দৃতষ্টভতির অকনক পতরবতগন োতিত হকয়কে’।    

এই িরকণর র্নস্তাতিক িযাকলঞ্জ তনকয় র্য়র্নতোংহ েদকরর সর্ারকশদ আলর্ (েদ্ম নার্) একজন প্রততবন্ধী উকেখ 

ককরন- 

‘এ ের্াকজ আর্ার বেবাকের সকান অতিকার নাই, অন্যান্যকদর র্ত আতর্ তশক্ষা, কর্ গোংস্থাকন প্রকবশ করকত 

পাতর না ফকল আর্ার পতরবাকরর উপর তনভ গরশীল হকত হয় এবাং পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যকদর নানা িরকণর কটুতি 

শুনকত হয় পাশাপাতশ আর্ার তববাকহর সক্ষকত্র অকনক ের্য় অপবাদ শুনকত হকয়কে ফকল এই হতাশা সেকক র্াকঝ 

একবার আত্মহতযার সিষ্টা কতর’।      

প্রায় প্রতযক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য সকান না সকান িরকণর র্নস্তাতিক ের্স্যা সদখা িায় এই ের্স্যার প্রবণতা তদন 

তদন বৃতদ্ধ পাকি। অাংশগ্রহণমূলক পি গকবক্ষকনর র্াধ্যকর্ সদখা সর্কে প্রতযক প্রততবন্ধীর র্কধ্য হতাশা, তবষণ্ণতা, উতিগ্নতা, 

একাকীত্ব ইতযাতদ র্ানতেক িযাকলঞ্জ পতরলতক্ষত হকয়কে।  

োরতণ নাং-৬.৭.৭ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োাংস্কৃততক ও রাজননততক িযাকলঞ্জ েমূহ  

োাংস্কৃততক ও রাজননততক সক্ষকত্র িযাকলঞ্জেমুহ র্ণোংখ্যা (N=২০০) শতকরা হার 

তবকনাদনমূলক কাকজ অাংশগ্রহকণ েীর্াবদ্ধতা 71 ২০.১৭ 

সখলাধুলা ও তবকনাদনমূলক ব্যবস্থার সুকিাকর্র স্বল্পতা  ৭৮ ২২.১৫ 

তবকনাদকনর জায়র্ায় প্রকবশর্ম্যতার অভাব ৭০ ১৯.৮৮ 

রাজনীততকত অাংশগ্রহকন সুকিাকর্র অভাব ২০ ৫.৬৮ 

রাজনীততকত প্রকবশর্ম্যতার অভাব  ৪৩ ১২.২১ 

রাজননততক দকলর সনতাকদর সনততবািক দৃতস্টভতি ৭০ ১৯.৮৮ 

সর্াট ৩৫২ 100.0 

*একাতিক উির  
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প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োাংস্কৃততক কর্ গকাকে তবকশষ ককর তবকনাদনমূলক কর্ গকাকে এবাং রাজননততক কর্ গকাকে 

অাংশগ্রহকণর সক্ষকত্র তক িরকণর িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন হকি এই প্রকশ্নর উিকর শতকরা ২২.১৫ জন প্রততবন্ধী ব্যতি 

জাতনকয়কেন সখলাধুলা ও তবকনাদনমূলক ব্যবস্থার সুকিাকর্র স্বল্পতা রকয়কে এোড়া িলাকফরার েীর্াবদ্ধতা এবাং 

িাতায়াকতর ের্স্যার কারকণ তবকনাদনমূলক কাকজ অাংশগ্রহণ করকত পাকর না। তাোড়া শতকরা ২০.১৭ জন 

উিরদাতা র্কন ককরন পাতরবাতরক ও োর্াতজক পতরর্েকল তবতভন্ন িরকণর উৎেব অনুষ্ঠাকন বা তবকনাদনমূলক কাকজ 

অাংশগ্রহণ করকত তদকত িায় না কারণ তাকদরকক অন্যরা কটুতি করকব অেবা পাড়া প্রততকবশীরা প্রততবতন্ধতার কো 

সজকন িাকব একত পতরবাকরর সুনার্ ক্ষুণ্ণ হকব এই ভকয় পতরবাকরর েদস্যরা প্রততবন্ধীকদর সকান অনুষ্ঠাকন তনকত িায় 

না। অন্যতদকক শতকরা ১৯.৮৮ জন প্রততবন্ধী বকলন তবকনাদকনর জায়র্াগুকলাকত প্রততবন্ধী ব্যতির প্রকবশর্ম্যতার 

সকান সুকিার্ নাই ফকল তারা অন্যান্য োিারণ র্ানুকষর র্ত তবকনাদন তনকত পাকর না অেবা তাকদর জন্য আলাদা 

তবকনাদকনর সকান ব্যবস্থা নাই ফকল পতরবাকরর েদস্যরা তবকনাদন সকন্দ্রগুকলাকত প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তনকয় সিকত িায় 

না। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর রাজনীততকত অাংশগ্রহণ একবাকর নর্ণ্য। র্কবষণার ফলাফকল সদখা িাকি সি, শতকরা ১৯.৮৮ 

জন উিরদাতা র্কন ককরন রাজননততক দকলর সনতাকদর সনততবািক দৃতষ্টভতির কারকণ রাজনীততকত অাংশগ্রহণ 

করকত পাকর না। রাজননততক দকলর সনতারা সিরকর্ োিারণ র্ানুকষর োকে ইততবািক র্কনাভাব সপাষণ ককর তকন্তু 

প্রততবন্ধী ব্যতির ঠিক উকো। এোড়া রাজনীততকত প্রকবশর্ম্যতার জন্য েরকাকরর তবকশষ সকান তবিান বা সকাটা 

নাই। রাজশাহী শহকরর ের্াজকেবা অতফকে অনুতষ্ঠত সফাকাে দল আকলািনায় এক প্রততবন্ধী ব্যতি উকেখ ককরন- 

‘প্রিতলত রাজনীততকত সি পতরর্াণ অে গশতি, র্ি গাদা, োর্ে গ োককত হয় তা একজন প্রততবন্ধী ব্যতির সনই, 

এোড়া প্রততবন্ধীকদর র্ানুষ তহকেকব সি অতিকার পাওয়ার কো তা পাই না আবার রাজনীতত!’।   

েব সফাকাে দল আকলািনায় প্রততবন্ধীকদর জন্য পি গাপ্ত পতরর্াণ তবকনাদকনর ব্যবস্থা করার জন্য সুপাতরশ ককরকেন 

এবাং তবকনাদকনর জায়র্াগুকলাকত প্রততবন্ধীকদর প্রকবশর্ম্যতার জন্য িোিে ব্যবস্থা তনকত হকব অেবা প্রততবন্ধীকদর 

জন্য আলাদা তবকনাদকনর জায়র্ার ব্যবস্থা করকত হকব বকল র্তার্ত তদকয়কেন।  
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োরতণ নাং-৬.৮ প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনর্ান উন্নয়কনর সুপাতরশর্ালা 

সুপাতরশেমূহ র্ণোংখ্যা শতকরা হার 

তি তিতকৎোর এবাং ঔষকির ব্যবস্থা করা  46 ১৩.৮১ 

আতে গক েহায়তার পতরর্ান বৃতদ্ধ  76 ২২.৮২ 

আয়বি গনমুলক কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা  43 ১২.৯১ 

উপকজলা/সজলা পি গাকয় প্রততবন্ধী বান্ধব তশক্ষা প্রততষ্ঠান স্থাপন  35 ১০.৫১ 

আয়বি গনমূলক প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা  ৪৫ ১৩.৫১  

তফতজওকেরাতপস্ট, িীি সেরাতপস্ট, অকুকপশনাল সেরাতপস্ট, 

োইককা সেরাতপস্ট তনকয়ার্ প্রদান 

২০ ৬.০ 

সুদতবহীন ঋকণর ব্যবস্থা করা  ৩২ ৯.৬০ 

পুনব গােকনর ব্যবস্থা করা  ৩৬ ১০.৮১  

সর্াট ৩৩৩ 100.0 

*একাতিক উির  

প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর পি গাকয় তবতভন্ন িরকণর কর্ গসূিী িালু রকয়কে সজর্ন-

প্রততবতন্ধ ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, ঋণ কাি গক্রর্, আতে গক অনুদান ইতযাতদ। তকন্তু এই কর্ গসূিীগুকলাকত অকনক 

েীর্াবদ্ধতা রকয়কে িা প্রততবন্ধী ব্যতির জীবনর্ান উন্নয়কন কাি গকর ভূতর্কা পালন করকত পারকে না বা তাকদরকক 

মূলকরাতিারায় অন্তর্ভ গি করকত পারকে না। র্কবষণার প্রাপ্ত ফলাফল সেকক বলা িাকি সি, েবকেকক সবশী সি 

সুপাতরশটা প্রতযক প্রততবন্ধী সেকক করা হকয়কে সেটা হকলা আতে গক েহায়তার পতরর্াণ বৃতদ্ধ করা শতকরা ২২.৮২ 

জন উিরদাতা এই েম্পককগ র্তার্ত তদকয়কেন। কারণ বতগর্াকন বাজারদকরর োকে োর্ঞ্জস্য সরকখ প্রততবন্ধী ব্যতিরা 

িাকত সর্ৌতলক িাতহদাগুকলা অন্তত পূরণ করকত পাকর তার জন্য আতে গক েহায়তার পতরর্াণ আকর্র তুলনায় বৃতদ্ধ 

করা। এরপর সি সুপাতরশটা সবশী করা হকয়কে উিরদাতাকদর কাে সেকক তা হকলা প্রততবন্ধীকদর জন্য তি তিতকৎোর 

ও ঔষকির ব্যবস্থা করা শতকরা ১৩.৮১ জন প্রততবন্ধী সজারাকলা সুপাতরশ ককরকেন। কারণ আর্রা জাতন প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর আকয়র একটা বড় অাংশ তিতকৎো খাকত ব্যয় করা হয়। িতদ েরকাতর পক্ষ সেকক প্রততবন্ধীকদর তি 

তিতকৎোর ব্যবস্থা ককর সদয় তাহকল তাকদর সর্ৌতলক িাতহদার একটা অাংশ পূণ গ হয় এবাং তিতকৎো খরি ককর্ িায়। 

প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য িারা একটু র্াঝারী এবাং মৃদু প্রততবন্ধী তাকদর জন্য আয়বি গনমূলক কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করা 

সিকত পাকর বকল র্কন ককরন শতকরা ১২.৯১ জন উিরদাতা। তীব্র প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণত অকন্যর উপর সবশী 
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তনভ গরশীল ফকল তাকদর কর্ গোংস্থাকনর সিকয় আতে গক েহায়তা সবশী কাি গকর এবাং পুনব গােকনর ব্যবস্থা করা, তকন্তু 

র্াঝারী ও মৃদু প্রততবন্ধীকদর সক্ষকত্র ককর্ গর ব্যবস্থা ককর অকন্যর উপর তনভ গরশীলতা কতর্কয় তাকদর োর্াতজক র্ি গাদা 

বৃতদ্ধ করা সিকত পাকর। এোড়া শতকরা ১৩.৫১ জন প্রততবন্ধী ব্যতি প্রতশক্ষকণর জন্য সুপাতরশ ককরকেন কারণ তাকদর 

দক্ষতা বৃতদ্ধর জন্য তবতভন্ন িরকণর আয় বি গনমূলক প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা িায় পকর এই প্রতশক্ষণ কাকজ লাতর্কয় 

পুনব গােকনর ব্যবস্থা করা সিকত পাকর। তকব প্রততবন্ধী ব্যতিরা আকরা র্কন ককরন িারা শারীতরক ও র্ানতেক ভাকব 

তীব্র প্রততবন্ধী তাকদর জন্য আবাতেক আেয়কককন্দ্রর র্াধ্যকর্ সেবা প্রদাকনর ব্যবস্থা ককর পুনব গােকনর ব্যবস্থা করা। 

সি ের্স্ত প্রততবন্ধী তশশু তশক্ষা তনকত আগ্রহী তাকদর জন্য উপকজলা ও সজলা পি গাকয় তবকশষ প্রততবন্ধী তশক্ষা প্রততষ্ঠাকনর 

ব্যবস্থা করা িাকত তারা তশতক্ষত হকয় তনকজর অতিকার তনকজ আদায় ককর তনকত পাকর।    
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৬.৯ র্কবষণার গুনর্ত তকথ্যর প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন 
 

৬.৯.১ সফাকাে দল আকলািনার প্রাপ্ত তথ্যাবলী 

৬.৯.১.১ র্য়র্নতোংহ েদর, র্য়র্নতোংহ  

সফাকাে দল আকলািনাটি র্ত ০২ র্াি গ ২০২২ তাতরকখ র্য়র্নতোংহ েদর উপকজলার ের্াজকেবা সেবা কাি গালকয় 

অনুতষ্ঠত হয়। উি আকলািনায় ‘সেবা সকন্দ্র সেকক সেবাপ্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির ওপর সেবার প্রভাব এবাং তাকদর িাতহদা 

তনরূপণ েম্পককগ একটি ের্ীক্ষা’ তশকরানাকর্ র্কবষণা কাজ েম্পককগ অাংশগ্রহণমূলক আকলািনা করা হয়। উি 

সফাকাে দল আকলািনায় সি েব ব্যতিবর্ গ উপতস্থত তেকলন তাকদর তাতলকা তনকি সদয়া হল।  

ক্রতর্ক 

নাং 

নার্ বয়ে তলি  তশক্ষার্ত সিাগ্যতা সপশা  

১ সর্াঃ শাহীনুল ইেলার্ ৩০ পুরুষ  এর্ এে এে প্রভাষক  

২ র্াকসুদা খাতুন ৩৪ র্তহলা এর্ এ উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা  

৩ ফাহতর্দা খাতুন ২৮ র্তহলা এর্ এ েরকাতর িাকুতর 

৪ আতজজুল হক খান হায়দার ২৮ পুরুষ তব এে তে এন তজ ও কর্ী 

৫ নুকর আলর্ সোকহল ৩১ পুরুষ - প্রততবন্ধী ব্যতি 

৬ এইি এর্ আজাদ ৩৯ পুরুষ িাে সটন প্রাইকভট িাকুতর 

৭ সর্াঃ সর্ারকশদ আলর্ ২৯ পুরুষ এে এে তে প্রততবন্ধী 

৮ সর্াঃ নাকয়ব আলী ৪৪ পুরুষ এইি এে তে প্যাকনল সিয়ারম্যান 

৯ সর্াোঃ আের্া খাতুন ৫৫ র্তহলা এইি এে তে এন তজ ও কর্ী 

১০ সর্াোঃ র্ারুফা আিার ৩৭ র্তহলা এে এে তে এন তজ ও কর্ী 

োরতণ নাং-৬.৯.১ সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর তাতলকা, র্য়র্নতোংহ েদর  
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পতরিাতলত র্কবষণায় পূকব গ প্রস্তুতকৃত সফাকাে দল আকলািনা তনকদ গতশকা অনুেরণ ককর এই সফাকাে দল আকলািনা 

েম্পন্ন করা হয়। প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জকন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর সবশ তকছু কর্ গসূিী বা সেবা 

িালু আকে বকল েকল অাংশগ্রহণকারী র্তার্ত সদন। েরকাতর এইেকল সুকিার্ সুতবিা োিারণ র্ানুকষর র্কধ্য 

প্রিার প্রিারণার জন্য এন তজ ও কাজ করকত পাকর। তকন্তু এই েম্পককগ সবশী র্তার্ত প্রদান ককরকেন উপকজলা 

ের্াজকেবা কর্ গকতগা। তততন বকলন- 

‘েরকার প্রততবন্ধীকদর জন্য প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ, প্রততবন্ধী ঋণ 

কাি গক্রর্, উপকরণ েহায়তা প্রদান ককর িাকি। েরকাতর সেবার পাশাপাতশ অকনক এনতজও প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য 

কাউকেতলাং, পুনব গােন সেবা, উপকরণ েহায়তা, প্রতশক্ষণ, তশক্ষা েহায়তা ইতযাতদ প্রদান ককর িাকি’।    

আকর্ প্রততবন্ধীকদর তনকয় র্ানুকষর র্াকঝ একটি সনততবািক দৃতষ্টভতি তেল। তকন্তু এখন র্ানুকষর র্াকঝ েকিতনতা 

সৃতষ্ট হওয়ার ফকল ইততবািক দৃতষ্টভতি তততর হকি। োর্াতজক িাকপ অেবা প্রততবন্ধী ব্যতিকদর আড়াল ককর রাখার 

জন্য অকনক পতরবার প্রততবন্ধীকদর লুতককয় রাখকত িায়। ঘর সেকক বাইকর তনকয় আেকত িায় না এবাং োর্াতজক 

অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর সুকিার্ তদত না। এই প্রেকি সর্াোঃ আের্া খাতুন নাকর্ একজন এনতজও কর্ী বকলন- 

 ‘আকর্ প্রততবন্ধী ব্যতির সি নার্ তেল সেটি হাতরকয় সিত, অে গাৎ প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবারটি ‘প্রততবন্ধীকদর 

বাতড়’ নাকর্ পতরতিত তেল। তকন্তু এখন র্ানুষ েকিতন হওয়ার ফকল দৃতষ্টভতির পতরবতগন হকি। এখন োিারণ র্ানুষ 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েহায়তার র্কনাভাব সদতখকয় োককন’।   

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর েকম্বািকনর সক্ষকত্র এখন তকছুটা পতরবতগন লক্ষয করা িাকি। আকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রততবন্ধী 

বকল র্াতল বা বকা সদয়া হত। প্রততবন্ধীকদর ন্যাাংড়া, বয়ড়া, সখাড়া, কানা, বদ্ধ পার্ল ইতযাতদ নাকর্ োকা হত অে গাৎ 

সি ব্যতি সি িরকণর প্রততবন্ধী তাকক সেই নাকর্ োকা হত। তকন্তু বতগর্াকন র্ানুষ েকিতন হওয়ার কারকণ এইেব 

শকের ব্যবহার ককর্ সর্কে। োিারণত প্রততবন্ধী ব্যতিরা তশক্ষা সক্ষকত্র অকনক তপতেকয় রকয়কে পূকব গ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

স্কুকল ভততগ করা অকনক কঠিন তেল। এখন েরকার আইন ককর েকল োিারণ তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন প্রততবন্ধীকদর ভততগ 

করাকনার ব্যবস্থা ককরকে। িতদ সকান প্রততষ্ঠান প্রততবন্ধীকদর ভততগ না করায় তাহকল আইন অনুিায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ 

করকত পারকব। একক্ষকত্র অকনক পতরবার সদখা িায় সি, প্রততবতন্ধ সেকল সর্কয়কদর তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন পাঠায় না ফকল 

প্রততবন্ধী ব্যতিরা তশক্ষা সেকক বতঞ্চত হকি। এই েম্পককগ প্রভাষক বকলন- 
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 ‘েরকাতর প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি িালু হওয়ার ফকল এখন িাকে অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি সদখা িায়। 

পাশাপাতশ পতরবাকরর েকিতনতা সৃতষ্ট হওয়ার ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা পড়াশুনা করকত পারকে। তততন আকরা বকলন 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সর্িা বা মুখস্থ রাখার শতি অকনক সবশী। অতভভাবককদর প্রততবন্ধী তশশুকদর স্কুকল পাঠাকনার 

জকন্য আকরা উিদু্ধ করকত হকব এবাং স্কুকলর তশক্ষক, েহপাঠীকদর র্কধ্য আকরা ইততবািক ও েহকিাতর্তামূলক 

র্কনাভাব সৃতষ্ট করকত হকব’।  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর স্বাস্থযকেবা তনতশ্চতকরকণর জন্য ককয়কটি এনতজও কাজ ককর িাকি। েরকাতর 

হােপাতালগুকলাকত প্রততবন্ধীকদর জন্য তি তিতকৎো সেবা প্রদান ককর িাকি। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সিকহতু িাতায়াকত 

ের্স্যা হয় এবাং তারা তিতকৎো সনওয়ার জন্য োিারণ র্ানুকষর র্ত লাইকন দাড়াকত কষ্ট হয় তাই তাকদর জন্য 

আলাদা লাইকনর ব্যবস্থা করা অেবা প্রততবন্ধী কণ গার বা ওয়ান স্টপ োতভ গে সদয়ার এবাং ব্যবহাকরর প্রতত তবকশষ গুরুত্ব 

সদয়ার জন্য সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর্ণ র্তার্ত প্রকাশ ককরন। তকব একজন প্রততবন্ধী উকেখ ককরন 

সি- ‘অকনক ের্য় েরকাতর হােপাতাকল তিতকৎো তনকত সর্কল হয়রাতনর তশকার হকত হয়। কর্ গকতগা-কর্ গিারীরা 

অকনকক দূব্যগবহারও ককর োকক। দীঘ গ ের্কয়র প্রকয়াজন হয়, োিারণ র্ানুষও অবজ্ঞা ককর, েরকাতর 
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হােপাতালগুকলাকত প্রিে তভড় োকক। িলাকফরা করা অেবা অন্যকদর র্ত ককর কাজ করকত পাতর না তবিায় 

আর্াকদর খুবই ের্স্যার েম্মখুীন হকত হয়। এই সেকক মুতির জকন্য প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা সেস্ক বা সেল ককর 

তদকল তিতকৎো সেবা তনতশ্চত করা িাকব’।  

প্রততবন্ধীকদর তিতকৎো সেবা েহজীকরকনর জন্য এনতজও-র র্াধ্যকর্ তকছু সেবা সদয়া হকয় োকক একক্ষকত্র 

অাংশগ্রহণকারী একজন এনতজও কর্ী বকলন- 

 ‘প্রততবন্ধী কতর্উতনটি সেন্টার (তপ তে তে) নাকর্ এনতজও প্রততবন্ধীকদর জন্য তবনামূকল্য তকছু ঔষকির ব্যবস্থা 

করা, সর্তেককল উপকরণ সুতবিা সির্ন- হুইল সিয়ার, সহয়াতরাং এইে, ওয়াকার, স্ক্রযািার ইতযাতদ প্রদান করা হকি 

এবাং প্রততবন্ধীকদর জন্য কাউকেতলাং এর ব্যবস্থা করা হয়’।  

প্রততবন্ধী ব্যতির একটি বড় ের্স্যা হল িলািকল প্রততবন্ধকতা। এই প্রততবন্ধকতা দূর করার জন্য েরকার রাস্তায় 

এবাং েরকাতর প্রততষ্ঠাকন র্ িাকম্পর ব্যবস্থা ককর তদকি। তকন্তু প্রততবন্ধীকদর িলািকলর সুতবিা অন্যান্য সদকশর তুলনায় 

বাাংলাকদকশ এককবাকর অপ্রতুল। পতরবহকন প্রততবন্ধী ব্যতির িলািকে্র সক্ষকত্র অকনক ের্স্যা সদখা িায়। পতরবহকন 

উঠকত এবাং নার্কত সবশী ের্স্যা হয় এোড়া প্রততবতন্ধকদর জন্য পতরবহন ভাড়া অকি গক করা িাকত তারা েহকজ এক 

জায়র্া সেকক অন্য জায়র্ায় িলািল করকত পাকর। পতরবহকণ প্রততবন্ধীকদর জন্য োংরতক্ষত আেন োককলও ড্রাইভার 

এবাং সহল্পার সেইভাকব সর্কন িকল না বকল অাংশগ্রহণকারীর্ণ র্তার্ত প্রকাশ ককরন। তারা জানান সি, স্থানীয় সটম্পু, 

বাে, বা অন্যান্য িাতায়াকতর জন্য পতরবহকন ‘আলাদাভাকব’ প্রততবন্ধীকদর জন্য োংরতক্ষত আেন রাখার ব্যবস্থা 

ককঠারভাকব অনুশীলন করার তবিান িালু করা সিকত পাকর এবাং সকান প্রততবন্ধীর প্রতত অকেৌজন্যমূলক, দুব্যগবহার 

অেবা অেহকিাতর্তা করকল তার জকন্য জতরর্ানা িাি গ করার ব্যবস্থা করা সিকত পাকর। বাাংলাকদকশর প্রততবন্ধী 

ব্যতিরা েরকাতর তবতভন্ন কর্ গসূতিকত এবাং িাকুতরকত সকাটার সুতবিা সপকয় োকক। সির্ন তভতজতে বা তভতজএফ কাকে গর 

সক্ষকত্র ৫% সুতবিা সপকয় োকক পাশাপাতশ িাকুতরর সক্ষকত্র প্রততবন্ধী সকাটার সুতবিা সপকয় োকক। এর্নতক গ্রাকর্ র্কঞ্জ 

হাট বাজাকরর ইজারার সুতবিা সপকয় োকক। একজন সিয়ারম্যান বকলন- 

 ‘প্রততবন্ধীকদর জন্য আর্াকদর েকল প্রকার কর্ গসুিীকত প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা বরাি রাখা হয় এবাং 

অন্যান্য সিককান কাকজ এলাকার প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অগ্রাতিকার সদয়া হয়’।  

প্রততবন্ধীকদর প্রতত আকর্ সি েহানুভূতত, সদায়া দাতক্ষণ্য সদখাকনা হত তাকত অকনক প্রততবন্ধীকদর র্কধ্য োর্াতজক 

র্ি গাদাকবাি, অস্বতস্ত এবাং তনকজকক অেহায় ও সহয় প্রততপন্ন র্কন হত। তকন্তু  বতগর্াকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ের্াননুভূতত 
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সদখাকনার ফকল তাকদর োর্াতজক র্ি গাদা আকর্র সিকয় সবশী বৃতদ্ধ সপকয়কে। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তবতভন্ন েরকাতর 

তদবকের অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহকণর সুকিার্ সদয়া হয়। একক্ষকত্র প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণত অনুকরণতপ্রয় ফকল োিারণ 

ব্যতি এবাং প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সিৌে অাংশগ্রকনর র্াধ্যকর্ র্ানতেক তবকাকশর সুকিার্ প্রদান করার ব্যবস্থা করকত 

হকব। কতর্উতনটি, স্কুল, ককলজ, স্থানীয় পি গাকয় তবতভন্ন উৎেকব তাকদরকক তনকয় এবাং োিারণ র্ানুকষর সিৌে উকদ্যাকর্ 

অনুস্থাকনর ব্যবস্থা করা। একত তাকদর র্ানতেক তবকাশ, তবকনাদন ও আত্ম-র্ি গাদাকবাি বৃতদ্ধ পাকব বকল সফাকাে দল 

আকলািনায় উপতস্থত েককল র্তার্ত প্রকাশ ককরকেন।   

সিেব প্রততবন্ধী ব্যতি র্াঝাতর বা মৃদু প্রততবতন্ধতা রকয়কে তাকদর জন্য আয়বি গনমূলক কাকজর ব্যবস্থা করার 

পাশাপাতশ তবতভন্ন িরকণর প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা সির্ন- মুতদ সদাকান, সেলাই প্রতশক্ষণ, হাঁে মুরতর্, র্রু োর্ল 

পালন, ঋকণর ব্যবস্থা করা ইতযাতদ। বতগর্াকন ‘মুিা’ পাতন প্রততবন্ধী ব্যতি িারা প্রস্তুত করা হয়। এই প্রেকি উপকজলা 

ের্াজকেবা কর্ গকতগা বকলন- 

 ‘বতগর্াকন েরকার প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য স্বল্প সুকদ ঋকণর ব্যবস্থা ককরকেন। সিেব প্রততবন্ধী ব্যতি তবতভন্ন 

ব্যবো বা ককর্ গ জতড়ত তাকদর জন্য ঋকণর ব্যবস্থার র্াধ্যকর্ তাকদর কাি গক্রর্কক আকরা সবশী সবর্বান করা। আর্ার 

উপকজলায় এখন এই ঋণ সনওয়ার হারও তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি’।  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর অকনক সুকিার্ সুতবিা প্রদান ককর হকলও অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি 

তভক্ষা বৃতিকত জতড়ত আকে। অকনক প্রততবন্ধী কাজ করার সুকিার্ সপকলও তভক্ষা বৃতির প্রতত সবশী আগ্রহী। কারণ 

তভক্ষা বৃতিকত সকান িরকণর তবতনকয়াকর্র প্রকয়াজন হয় না পাশাপাতশ োিারণ র্ানুষ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতত একটু 

েহানুভূততশীল হওয়ার কারকণ তভক্ষা করা েহজ। তাই প্রততবন্ধী ব্যতিরা িাকত তভক্ষা করকত না পাকর তার জকন্য 

কাউকেতলাং- এর ব্যবস্থা করা এবাং জনর্কণর র্কধ্য সবশী সবশী েকিতনতা সৃতষ্ট করা। েরকাতর পক্ষ সেকক তভক্ষাবৃতি 

সরাি করার জন্য েরকার প্রতশক্ষণ, আতে গক েহায়তার ব্যবস্থা ককরকে। উি সফাকাে দল আকলািনায় 

অাংশগ্রহণকারীকদর কাে সেকক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য সিেব সুপাতরশ উকঠ একেকে তা হকি-  

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জকন্য পি গাপ্ত প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা সির্ন- তিল্যাতোং, যুব উন্নয়নমূলক কর্ গসূিী, হাঁে 

মুরতর্, র্রু োর্ল পালন, সেলাই সর্তশন ইতযাতদ এবাং স্বল্প বা তবনা সুকদ ঋকণর ব্যবস্থা করা; 

- প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ আকরা বৃতদ্ধ করা িাকত তাকদর বতগর্ান বাজারমূকল্য তদতনক িাতহদা পূরণ করকত 

পাকর, অন্যকদর তুলনায় প্রততবন্ধীকদর ভাতার পতরর্াণ তভন্নর্াত্রার হওয়া দরকার; 
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- প্রততবন্ধীকদর প্রতশক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক সুকিার্ সুতবিা এখকনা কাম্য পি গাকয় সনই। প্রকয়াজকনর তুলনায় 

খুবই অপি গাপ্ত। সবেরকাতর ের্াজকল্যাণ বা সস্বিাকেবী প্রততষ্ঠান কতৃগক এ িরকণর কর্ গসূিী কর্ রকয়কে। 

তাই মৃদু বা র্াঝাতর অেবা কাজককর্ গ েক্ষর্ প্রততবন্ধীকদর জন্য কর্ গমূখী প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা িাকত তারা 

আত্মতনভগরশীল হকত পাকর। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রততভা সবর ককর আনার জন্য পরার্শ গ বা কাউকেতলাং এর 

ব্যবস্থা করা; 

- প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য আলাদা তবকনাদন এবাং োাংস্কৃততক অনুষ্ঠাকনর আকয়াজন করা। েপ্তাকহ তারা তনতদ গস্ট 

ের্কয় সখলাধূলা, র্ান, বই পড়ার সুকিার্ োককত হকব;   

- োর্াতজক নমুনা জতরকপর র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সেবা প্রাতপ্তর পুনরাবৃতি দূরা করা এবাং োর্াতজক 

সিার্াকিার্ র্াধ্যকর্ সবশী সবশী প্রিার প্রিারণা করা। প্রততবন্ধীকদর প্রততভা তবকাকশর এবাং ইততবািক িারণা 

সৃতষ্ট করার জন্য েফল প্রততবন্ধীকদর জীবনকাতহনী প্রিার করা;  

- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদাকান ব্যবো অেবা শাকেবতজর ব্যবোর জন্য তবনা সুকদ/তবনা জার্ানকত ঋণ সুতবিা প্রদান এবাং 

অকটা তরো/ভযান িালাকত পাকর তাকদরকক তরো/ভযাকনর ব্যবস্থা করণ; এবাং  

- িারা তীব্র শারীতরক প্রততবন্ধী তাকদর জন্য তফতজওকেরাতপ, িীিকেরাতপ, ল্যাাংগুকয়জ সেরাতপ ইতযাতদর 

জন্য আলাদা সেন্টার স্থাপন করা।   
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৬.৯.১.২ র্ফরর্াঁও উপকজলা, র্য়র্নতোংহ  

উি সফাকাে দল আকলািনাটি ০৩ র্াি গ ২০২২ োকল র্য়র্নতোংহ সজলার, র্ফরর্াঁও উপকজলার ের্াজকেবা 

কাি গালকয় অনুতষ্ঠত হয়। র্কবষণার উকিকশ্যর োকে েিতত সরকখ অে গাৎ প্রততবন্ধী ব্যতিরা সেবা সকন্দ্র সেকক সিেকল 

সেবা সপকয় োকক প্রততবন্ধী ব্যতির ওপর সেইেকল সেবার প্রভাব এবাং তাকদর িাতহদা তনরূপণ করার জকন্য 

পতরিাতলত হয়। সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারী ব্যতিবর্ গ হকিন-   

ক্রতর্ক 

নাং 

নার্ বয়ে তলি  তশক্ষার্ত সিাগ্যতা সপশা  

১ তনলুফা ইয়ােতর্ন রত্না ৪৫ র্তহলা এে এে তে কাউতেলর 

২ সর্াঃ ততরকুল আলর্ ৩৩ পুরুষ  ইউতনয়ন ের্াজকর্ী 

৩ তশপ্রা রানী েরকার ৩০ র্তহলা  ইউতনয়ন ের্াজকর্ী 

৪ নােরীন র্হল ৩১ র্তহলা  ইউতনয়ন ের্াজকর্ী  

৫ সর্াঃ লাল তর্য়া ৫৪ পুরুষ   প্রততবন্ধী ব্যতি 

৬ সর্াোঃ জতর্লা খাতুন ৪০ র্তহলা  প্রততবন্ধী ব্যতি 

৭ সর্াোঃ তােতলর্া ১৫ র্তহলা  প্রততবন্ধী ব্যতি 

৮ সর্াঃ তেরাজুল ইেলার্ ৫৫ পুরুষ এইি এে তে এন তজ ও কর্ী 

৯ সর্াোঃ রতহর্া খাতুন ৫০ নারী তব এ এন তজ ও কর্ী 

১০ অঞ্জনা ৩০ নারী  প্রততবন্ধী ব্যতি 

োরতণ নাং-৬.৯.২ সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর তাতলকা, র্ফরর্াঁও উপকজলা  

উি সফাকাে দল আকলািনায় প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য েরকাতর এবাং সবেরকাতর সি েকল কর্ গসুিী 

রকয়কে তার র্কধ্য প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ, উপকরণ েহায়তা, ঋণ সুতবিা, 

তিতকৎো সেবা ইতযাতদ রকয়কে বকল অাংশগ্রহণকারীর্ণ র্তার্ত সদন। এই েকল সুতবিা প্রদাকনর ফকল প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর জীবনর্াকন তকছুটা পতরবতগন োতিত হকয়কে। তকব পতরপূণ গ তবকাশ োিকনর জন্য প্রাপ্ত োহায্য এককবাকরই 

নর্ণ্য ও অপি গাপ্ত কারণ একজন প্রততবন্ধী র্াকে ৫০০ টাকায় কতটুকু িালাকত পাকর। বতগর্ান বাজার মূকল্যর োকে 
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েিতত সরকখ ন্যযনতর্ জীবনিারকণর জকন্য প্রাপ্ত ভাতা তিগুণ করার সক্ষকত্র সবশীরভার্ অাংশগ্রহণকারী েদস্য র্তার্ত 

তদকয়কেন। তকব এই োহায্য তাকদর জীবনর্াকন কাকজ লার্কে, প্রততবন্ধীরা উপকৃত হকি এবাং পতরবাকর তকছুটা হকলও 

অবদান রাখকত পারকে ফকল পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যকদর দৃতষ্টভতির পতরবতগন হকয়কে বকল অাংশগ্রহণকারীরা 

জাতনকয়কেন। সফাকাে দল আকলািনায় উপতস্থত অাংশগ্রহণকারীকদর একজন প্রততবন্ধী ব্যতি বকলন- 

 ‘প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্তর ফকল ভালর্ত খাওয়া দাওয়া করকত পাতর, তকছু ঔষিপত্র তকনকত পাতর। িার ফকল 

পতরবাকরর উপর িাপ কর্ হয় এবাং পতরবাকর আর্ার র্ি গাদা পূকব গর তুলনায় বৃতদ্ধ সপকয়কে। বতগর্াকন একটু গুরুত্ব তদকয় 

োকক, আকর্র সিকয় তকছুটা দৃতষ্টভতিরও পতরবতগন োতিত হকয়কে’।   

সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীকদর অন্য আকরক প্রততবন্ধী র্তহলা িার তনকজর সর্কয়ও প্রততবন্ধী তততন 

বকলন- 

 ‘প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় বাজাকর তপঠা তবতক্র ককর তনকজর োংোর িালায়। এই ভাতা আর্ার 

জীবনিাপকনর জন্য একটি বড় আকয়র উৎে হকয় দাঁতড়কয়কে। এই ভাতার পতরর্াণটা িতদ আকরকটু বাড়াকনা িায় 

তাহকল আর্ার পতরবার আকরা একটু ভালর্ত িলকত পারকবা। তকব এই ভাতা আর্ার খুবই কাকজ লার্কে। েরকার 

িতদ ঋণ সুতবিা তদকতা তাহকল আতর্ আর্ার ব্যবো একটু বড় আকাকর তদকত পারতার্’।  
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 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েরকাকরর পক্ষ সেকক তবতভন্ন িরকণর উপকরণ েহায়তা প্রদান ককর এর র্কধ্য উকেখকিাগ্য 

হুইল সিয়ার, স্ক্রযাি, কৃতত্রর্ পা, তস্টক ইতযাতদ। এোড়া ের্াজকেবা অতফে সেকক ভততগকৃত সরার্ীকদর তিতকৎোর জন্য 

তবনামূকল্য তিতকৎো সদয়া হয়। এই তবনামুকল্য তিতকৎো েহায়তা সদয়া হয় মূলত িারা দুঃস্থ, অেহায় এবাং প্রততবন্ধী। 

তিতকৎো েহায়তার সুফল েম্পককগ একজন প্রততবন্ধী অতভর্ত ব্যি ককর বকলন- 

‘েরকাতর তিতকৎো েহায়তার পাওয়ার ফকল আতর্ হােপাতাকলর তবল পতরকশাি করকত হয় নাই এবাং ভাল 

তিতকৎো প্রাতপ্তর ফকল তাড়াতাতড় সুস্থ হকয় উকঠতে। িতদ এই েহায়তা না পাইতার্ তাহকল আর্ার তিতকৎো করা 

েম্ভব হত না। হােপাতাল ের্াজকেবা অতফে সেকক আর্াকক শুধুর্াত্র তিতকৎো সেবা তি ককরনতন, তারা আর্ার 

সদখভাল ককরকে, োন্ত্বনা তদকয়কে, ভাকলা ব্যবহার ককরকে। এটি সি আর্ার জন্য কতবড় প্রাতপ্ত তেল সেই ের্কয়, কারণ 

প্রততবন্ধী তহকেকব োরাজীবন অবজ্ঞা, অবকহলা, সহয় প্রততপন্ন হকত হকয়কে প্রতত পকদ পকদ র্ানুকষর কাকে। তকন্তু 

হােপাতাকল তিতকৎো সুতবিােহ সি আিার ব্যবহার আতর্ সপকয়তে তাকত আতর্ অকনক েন্তুষ্ট’।    

 প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্তর সক্ষকত্র তবতভন্ন িরকণর ের্স্যা লক্ষয করা িায়। তবকশষ ককর অনলাইকন প্রততবন্ধী ভাতা প্রদাকনর 

ফকল অকনক প্রততবন্ধী তাকদর ভাতা ের্য়র্ত পাকি না এোড়া তাকদর টাকা অন্য সর্াবাইল নাম্বাকর িকল িাকি ফকল 

তারা প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্ত সেকক বতঞ্চত হকি। এই েম্পককগ সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীকদর একজন 

ইউতনয়ন ের্াজকর্ী বকলন- 

 ‘প্রততবন্ধী ভাতা অনলাইকন হওয়ার কারকণ ২০% এর সবশী সলাক তাকদর টাকা পাকি না। অকনক ের্য় 

তাকদর তপন নাম্বার ভূকল িায়, ব্লক হকয় িায়, অন্য নাম্বাকর িকল িায়, আইতেকত ের্স্যা ইতযাতদ’।  

প্রততবন্ধী ব্যতি বা তার সেকল সর্কয়কদর জন্য প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি িালু করার ফকল প্রততবন্ধীকদর তশতক্ষত হওয়ার 

হার তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি। ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা তনকজকদর ব্যাপাকর েকিতন হকি। এই প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি ও 

প্রতশক্ষণ েম্পককগ একজন ইউতনয়ন ের্াজকর্ী বকলন- 

 ‘প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতির টাকা তদকয় তশক্ষা উপকরণ ক্রয় করকত পাকর সির্ন-বই, খাতা, কলর্, পরীক্ষার 

তফ, প্রাইকভট তফ, স্কুকল িাওয়া আোর জন্য পতরবহণ ভাড়া ইতযাতদ কাকজ ব্যবহার করকত পাকর। প্রততবন্ধীকদর 

প্রতশক্ষকণর জন্য উপকজলা পি গাকয় সকান পতরকবশ এবাং েরকাতর বরাি নাই ফকল প্রততবন্ধী ব্যতির ইিা োককলও 

সকান িরকণর প্রতশক্ষণ তনকত পাকর না’।  
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প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েরােতর সকান কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা নাই তকব েরকাতর িাকুতরর সক্ষকত্র প্রততবন্ধী সকাটা 

ব্যবস্থা তবদ্যর্ান। পাশাপাতশ সকান পরীক্ষার সক্ষকত্র তাকদর জন্য অতততরি ের্য় বরাদ্ধ োকক ফকল তারা োিারণ 

তশক্ষােীর ন্যায় সবশী তলখকত পাকর। বতগর্াকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতত পতরবাকরর এবাং ের্াকজর র্ানুকষর দৃতষ্টভতির 

তবরাট পতরবতগন োতিত হকয়কে তার অন্যতর্ কারণ হল প্রততবন্ধী ভাতা। এই েম্পককগ এক ইউতনয়ন ের্াজকর্ী 

বকলন- 

 ‘প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সক আকর্ পাকপর ফেল র্কন করা হত। অথ্যগাৎ জীবকন সকান পাপ ককরতেল তাই এই 

প্রততবন্ধী েন্তাকনর জন্ম হকয়কে। তকন্তু বতগর্াকন এই দৃতষ্টভতির অকনক পতরবতগন োতিত হকয়কে’।    

পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যরা সখাঁজ খবর সনয় ভাতা কখন পাকব এবাং কয় টাকা পাকব। দুঃস্থ, অেহায় পতরবাকরর 

জকন্য এই অল্প টাকা অকনক সবশী উপকাকর আকে। িতদ এই প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ তকছুটা বৃতদ্ধ ককর ২০০০-

২৫০০ টাকা করা হয় তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবাকরর জন্য অকনক উপকার হকব। স্থানীয় েরকাকরর িারা 

প্রতততনতি আকেন তারা প্রততবন্ধীকদর তবতভন্নভাকব োহায্য েহকিাতর্তা ককরন। এই েম্পককগ ওয়াে গ কতর্শনার বকলন- 

 ‘আর্াকদর ওয়াকে গ িত প্রততবন্ধী আকে তবকশষ ককর প্রততবন্ধী কাে গিারী তাকদরকক একটু আলাদা ককর সদখা 

হয় অথ্যগাৎ িাল বরাি সদওয়ার সক্ষকত্র একটু সবশী সদয়া হয়, সকান আতে গক েহায়তা আেকল তাকদর আকর্ সদওয়া 

হয়, এবাং অকনক বড় সলাক ব্যতির্ত োহায্য েহকিাতর্তা তদকয় োককন’।  

 বতগর্াকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর মূল িাতহদা হল আতে গক িাতহদা। োিারণত সদখা িায় প্রততবন্ধী ব্যতিরা 

তুলনামূলকভাকব দাতরদ্রয োকক। পতরবার দাতরদ্রয হওয়ার কারকণ পতরবার সেকক পি গাপ্ত সুকিার্ সুতবিা পাই না। ফকল 

তাকদর তদনতন্দন জীবনিাপকনর জন্য আতে গক িাতহদা েব সেকক সবশী। পাশাপাতশ িারা একটু মৃদু বা র্াঝাতর প্রততবন্ধী 

তাকদর জন্য আয় বি গনমূলক প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা অেবা েরকাতর পক্ষ সেকক কাকজর ব্যবস্থা ককর সদয়া।  প্রততবন্ধী 

ব্যতির জন্য েরকাতর ঋকণর কাি গক্রর্ িালু আকে িার ফকল সিেব প্রততবন্ধী সকান কাকজ জতড়ত আকে তাকদর 

কাি গক্রর্কক আকরা তকভাকব সবর্বান করা িায় তার জন্য এই ঋণদান কর্ গসুিী। র্াকঝ র্কধ্য ঋকণর তকতস্ত প্রদান করকত 

পাকর না, ঝাকর্লা ককর। এই প্রেকি একজন ইউতনয়ন ের্াজকর্ী বকলন- 

 ‘অকনক ের্য় প্রততবন্ধী ব্যতি ঋকণর তকতস্ত তদকত পাকর না, কারণ তাকদর আয় োিারণ র্ানুকষর আকয়র 

সিকয় একটু কর্ হয় পাশাপাতশ সকান প্রততবন্ধী ঋণগ্রহীতা িতদ র্ারা িায় সেই ঋণ অন্যজন পতরকশাি করকত িায় না 

সেকক্ষকত্র ঋকণর টাকা র্ওকুফ ককর সদয়া’।  
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 উি সফাকাে দল আকলািনায় সি ের্স্ত সুপাতরশর্ালা প্রদান ককরকেন তা হকলা- 

- প্রততবন্ধীকদর জন্য বরািকৃত কাকে গর োংখ্যা বৃতদ্ধ করা; 

- প্রততবন্ধীকদর জন্য সি ঋণ কাি গক্রর্ আকে সে সক্ষকত্র প্রততবন্ধী ব্যতি র্ারা সর্কল ঋণ র্ওকুফ করা; েহজশকতগ 

ঋকণর ব্যবস্থা করা, ঋকণর পতরর্াণ বৃতদ্ধ করা; 

- অনলাইকন প্রততবন্ধী ভাতা প্রদাকন সি ের্স্ত ের্স্যা সদখা িায় তা ের্ািাকনর জন্য নর্কদর প্রতততনতি রাখা;  

- প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধ করা এবাং প্রততবন্ধীকদর প্রতশক্ষকণর জন্য উপযুি পতরকবশ তততর করা; 

-  প্রততবন্ধীকদর তিতকৎো সুতবিা, িাতায়াত সুতবিা, ভাড়া অকি গক রাখা, তবনামূকল্য তবকনাদকনর ব্যবস্থা করা, 

তবতভন্ন ভবন তনর্ গাকন প্রততবন্ধীকদর িলািকলর উপকিার্ী ককর রাখার ব্যবস্থা করা; এবাং  

- সবশীরভার্ প্রততবন্ধী দতরদ্র পতরবাকরর িতদ প্রততবন্ধী ব্যতির বা তার পতরবাকরর একজন ব্যতির ককর্ গর 

ব্যবস্থা করা হয় িাকত প্রততবন্ধী ব্যতির পতরবার উপকৃত হকব।  
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৬.৯.১.৩ রাজশাহী শহর, রাজশাহী  

রাজশাহী শহর ের্াজকেবা অতফকে র্ত ১৩ র্াি গ ২০২২ োকল সফাকাে দল আকলািনা অনুতষ্ঠত হয়। উি আকলািনা 

েভায় শহর ের্াজকেবা অতফোর সেকক শুরু ককর প্রততবন্ধী ব্যতি, জনপ্রতততনতি (কাউতেলর), এন তজ ও কর্ী, 

তশক্ষােী প্রভৃতত ব্যতিবর্ গ উপতস্থত তেকলন। আকলািনাটি মূলত বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ এবাং 

ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইেটিটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালকয়র সিৌেভাকব সেবা সকন্দ্র সেকক সেবাপ্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির 

ওপর সেবার প্রভাব এবাং তাকদর িাতহদা তনরূপণ েম্পককগ একটি ের্ীক্ষা তশকরানাকর্ র্কবষণা কাকজর জন্য পতরিাতলত 

হয়।  

ক্রতর্ক 

নাং 

নার্ বয়ে তলি  তশক্ষার্ত সিাগ্যতা সপশা  

১ সর্াঃ আব্দুল র্তর্ন ৩৪ পুরুষ এর্ এে তে ের্াজকেবা অতফোর 

২ সর্াোঃ আকয়শা খাতুন ৪১ র্তহলা এর্ এ কাউতেলর 

৩ সর্াঃ আবুল কাকশর্  ৫৯ পুরুষ এর্ এে এে এন তজ ও কর্ী  

৪ এে এর্ পারকভজ ৩৩ পুরুষ এে এে তে ব্যবো 

৫ সর্াঃ মুিার ৩৩ পুরুষ অষ্টর্ সেণী ব্যবো 

৬ সর্াোঃ তপাংতক খাতুন ২৩ র্তহলা এইে এে তে োত্রী 

৭ সর্াঃ র্াহদী হাোন তেয়ার্ ২৫ পুরুষ এর্ এে এে োত্র 

৮ র্াসুদ রানা ২৫ পুরুষ এর্ এে এে োত্র 

৯ সর্াোঃ তলর্া খাতুন ২৪ র্তহলা অনাে গ োত্রী 

১০ সর্াোঃ তােতরফা জান্নাত ২৫ র্তহলা এর্ এে িাকুতর 

োরতণ নাং-৬.৯.৩ সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর তাতলকা, রাজশাহী শহর   

রাজশাহী শহকর সবশতকছু এন তজ ও প্রততবন্ধীকদর তনকয় কাজ ককর এর র্কধ্য েকিতন সোোইটি, র্ানবকেবা অতভিান, 

এ তে তে ইন্টারন্যাশনাল বাাংলাকদশ ইতযাতদ। এই েকল এন তজ ও প্রততবন্ধী ব্যতিকদর উপকরণ েহায়তা, তিতকৎো 

সেবা, প্রতশক্ষণ প্রদান, োাংস্কৃততক অনুষ্ঠান, তশক্ষা েহায়তা ইতযাতদ কাি গক্রর্ পতরিালনা ককর। এনতজওগুকলা 
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োিারণত তবকদশী অনুদান বা েরকাতর তকছু অনুদাকনর উপর তনভ গর ককর কাজ ককর োকক। এই েম্পককগ 

অাংশগ্রহণকারী একজন সর্াঃ আবুল কাকশর্ নাকর্ এন তজ ও কর্ী বকলন সি- 

‘তনকজর র্রকজ বা পকককটর টাকা খরি ককর কাি গক্রর্ পতরিালনা কতর িা তদকয় খুব সবশী কাজ করকত পাতর 

না িতটুকু পাতর তা র্কনর শতি তদকয় এবাং েরকাতর ের্াজকেবা অতফকের তকছু েহায়তার র্াধ্যকর্। আতে গক 

িযাকলকঞ্জর কারকণ েবের্য় কর্ গসূিী বাস্তবায়ন করকত পাতর না। বতগর্াকন এই িযালকঞ্জ আকরা সবশী’।  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তনকয় সি েকল স্থানীয় বা জাতীয় পি গাকয়র এন তজ ও কাজ ককর তাকদর কতগুকলা িযাকলকঞ্জর 

েম্মুখীন হকত হয় বকল র্তার্ত তদকয়কেন উপতস্থত অাংশগ্রহণকারী এন তজ ও কর্ীর্ণ। 

- প্রকল্প তভতিক কর্ গসূিী িালু করার ফকল ফলাফল অকনক ের্য় ভাল হয় না অে গাৎ উকিশ্য অজগকনর আকর্ 

প্রককল্পর সর্য়াদ সশষ হকয় িায় ফলশ্রুততকত ফলাফল নষ্ট হকয় িায়; আবার সি খাকত োহায্য সবশী প্রকয়াজন, 

সে খাকত োহায্য পাওয়া িায় না; 

- স্থানীয় এন তজ ও গুকলাকত স্বল্প বাকজকটর কারকণ অকনক কর্ গসূতি বাস্তবায়ন করা েম্ভব হয় না অকনক ের্য় 

বাকজকটর অভাকব অকি গক কাজ ককর বাতক অকি গক কাজ বন্ধ রাখকত হয়; 

- সি েকল এন তজ ও প্রততবন্ধীকদর তনকয় কাজ ককর তাকদর অকনক ের্য় প্রততবন্ধী ব্যতির অতভভাবককদর 

তনকয়ও কাজ করকত হয় তকন্তু অতভভাবককদর র্ন র্ানতেকতা ভাল না হওয়ায় অকনক কাি গক্রর্ বাস্তবায়ন 

করা েম্ভব হয় না প্রততবন্ধী ব্যতির কল্যাকনর জন্য অতভভাবককদর আকরা সবশী েকিতন হকত হকব; 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য আকর্র তুলনায় বতগর্াকন একটু পড়াশুনার প্রতত আগ্রহ বৃতদ্ধ সপকয়কে এর অন্যতর্ কারণ 

হকি েরকার প্রততবন্ধীকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি। তাকদর অে গননততক কাি গক্রকর্ যুি হওয়ার প্রবনতা তদকন তদকন বৃতদ্ধ 

পাকি। ের্াকজর মূলকরাতিারায় আেকত না পারকলও প্রততবন্ধী ব্যতিরা সর্াটামুটি অগ্রের হকয়কে। প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর জন্য সিেকল সেবা রকয়কে তার র্কধ্য প্রততবন্ধীকদর তবতভন্ন ের্স্যা বা িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন  হকত হয় তবকশষ 

ককর প্রততবন্ধী ভাতা বা তশক্ষা উপবৃতি অনলাইকন করার কারকণ অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি ভাতা প্রাতপ্ত সেকক বতঞ্চত 

হকি। একজন প্রততবন্ধী ব্যতি বকলন- 

‘প্রততবন্ধী ভাতা অনলাইকন করার কারকণ ককয়কর্াে আর্ার প্রততবন্ধী ভাতা বন্ধ তেল, পকর ের্াজকেবা 

অতফকের োকে সিার্াকিার্ ককর স্যাকরর র্াধ্যকর্ পুনরায় আবার প্রততবন্ধী ভাতা পাওয়া শুরু কতর এখন সর্াবাইকল 

েরােতর এে এর্ এে িকল আকে’।  
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অনলাইকন প্রততবন্ধী ভাতার সুতবিা ও অসুতবিা দুকটা আকে। প্রততবন্ধীরা সবশীরভার্ অতশতক্ষত স্মাট গ সফান িালাকত 

পাকর না আবার অকনককর স্মাট গ সফান নাই এোড়া তারা অকন্যর সর্াবাইল নাম্বার ব্যবহার ককর সেকক্ষকত্র অকনক ের্য় 

ভাতা ঠিকর্ত পায় না। আবার সিেকল প্রততবন্ধী িলািকল অসুতবিা তাকদর সক্ষকত্র ের্াজকেবা অতফে সেকক 

পতরদশ গকনর র্াধ্যকর্ সখাঁজ খবর রাখা একটু কঠিন হকয় দাঁড়ায়। কারণ ের্াজকেবা অতফকের কাকজর পতরতি পূকব গর 

তুলনায় অকনক বৃতদ্ধ সপকয়কে। জনকেবামূলক েকল কর্ গসূিীকত ের্াজকেবা অতফকে জতড়ত। তাোড়া েরকার তবতভন্ন 

িরকণর োর্তস্টক কাি গক্রর্ গ্রহণ ককরকেন িার অতিকাাংশই বাস্তবাতয়ত হকি ের্াজকেবা অতফকের র্াধ্যকর্। তকন্তু 

জনবল পূকব গর র্তই রকয়কে তবিায় সলাকবল স্বল্পতা বতগর্াকন েনাজকেবা অতফকে বড় একটি িযাকলঞ্জ।  

প্রততবন্ধী ব্যতিরা প্রযুতির্ত তদক তদকয় এখনও অকনক তপতেকয় আকে। সুতরাাং তাকদর জন্য প্রযুতি ব্যবহার েম্পককগ 

ভাকলা িারণা সদয়া িায় তাহকল এই অনলাইন সেবা েমূহ পাইকত ের্স্যা হকব না। তবকশষ ককর র্ানতেক প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর প্রযুতি ব্যবহাকরর জ্ঞান েম্পককগ িারণা প্রদান করা অকনক সবশী জরুতর। আবার এইেব প্রযুতি জ্ঞান 

তবতরকণর জন্য পি গাপ্ত পতরর্াণ জনবকলর দরকার হকব।  

প্রততবন্ধী ব্যতিরা োিারণত কাজ করকত অকনক সবশী আগ্রহী তকন্তু কর্ গকক্ষকত্র িাওয়ার জন্য বা প্রততবন্ধী ব্যতি 

িলািকলর জন্য পি গাপ্ত পতরর্াণ সুকিার্ সুতবিা নাই সির্ন- িানবাহন, রাস্তা, র্ িাম্প, তলফট ইতযাতদ। আবার িারা 

একটু তীব্র প্রততবন্ধী ও র্ানতেক প্রততবন্ধী তাকদর জন্য আেয়স্থকলর ব্যবস্থা নাই ফকল তাকদরকক সেবা প্রদাকনর 

র্াধ্যকর্ মূলকরাতিারায় তফতরকয় তনকয় আো েম্ভব নয়। সেইজকন্য তাকদর জকন্য আলাদা আবাতেক আেয়কককন্দ্রর 

ব্যবস্থা ককর সেবা প্রদাকনর র্াধ্যকর্ মূলকরাতিারায় অন্তর্ভ গি করার জন্য র্তার্ত তদকয়কে শহর ের্াজকেবা কর্ গকতগা। 

এোড়া তততন আকরা বকলন- 

 ‘েরকাতর তনরাপিামূলক সবষ্টনীর আওতায় তবতভন্ন িরকণর ভাতা এবাং অন্যান্য কর্ গসুিী হাকত সনয়া হকয়কে 

তকন্তু এই কর্ গসূিীগুকলা বাস্তবায়কনর জন্য পি গাপ্ত জনবকলর প্রকয়াজন হয়। তকন্তু এই ের্াজকেবা অতফকে সেই পতরর্াণ 

জনবল নাই এই জনবল োংককটর কারকণ প্রততবন্ধীকদর জন্য অকনক কর্ গসূিী বাস্তবায়ন েম্ভব হয় না তাই পি গাপ্ত 

জনবল তনকয়াকর্র ব্যবস্থা করকত হকব’।  

বতগর্ান েরকার সি পতরর্াণ কর্ গসূিী গ্রহণ ককরকেন তা েঠিভাকব বাস্তবায়ন ও কাি গকরী করকত হকল প্রশােতনক 

কাঠাকর্া সঢকল োজাকত হকব। তেতজটালাইজ হওয়ার কারকণ েকল িরকণর তথ্য আর্াকদর হাকতর নার্াকল োকক 

তকন্তু এর জকন্য তবকশষাতয়ত জ্ঞাকনর জনবল তনকয়ার্ হয় তন। আতর্ উকেখ করকত পাতর সির্ন ইউতনকেফ কতৃগক তশশু 

তনরাপিার জকন্য র্হোয় র্হোয় কতর্ঠি র্ঠন করকত হকব সেটাই ের্াজকেবা অতফে করকব তকন্তু এটা হকলা র্তহলা 
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অতিদপ্তকরর দাতয়ত্ব। আবার তনব গাতিত জনপ্রতততনতিরা প্রতযক সেবামূলক কাকজ আর্াকদর অাংশগ্রহণ করকত হয়, 

বাতড়কত বাতড়কত পতরদশ গন করা, োহায্যপ্রােী তনবন্ধন করা, ভাতার ফর্ গ পূরণ ঠিকর্ত হকয়কে তকনা তা িািাই বাোই 

করকত হয়, সভাটার আইতে কাকে গ ভূল োককল, জন্ম তনবন্ধন ঠিক না োককল তবতভন্ন িরকণর ভাতা প্রাতপ্তকত ের্স্যা 

হয়। সেগুকলা সদখাশুনা করা- এখন ের্াজকেবা অতফকের কাকজর পতরতি শতগুণ বৃতদ্ধ সপকয়কে তকন্তু সলাকবল পূকব গর 

র্ত রকয়কে।    

 

বতগর্াকন েরকার প্রততবন্ধীকদর জন্য অকনক কর্ গসুিী অনলাইকন িালু ককরকে তাই এই েকল কর্ গসূিী এর্ আই এে 

এর র্াধ্যকর্ ের্তিতভাকব সেবা প্রদান করকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা সেবা েমূহ আকরা দ্রুত পাকব। পাশাপাতশ প্রততবন্ধীকদর 

জন্য অন্যান্য র্ন্ত্রণালয় বা প্রততষ্ঠান অনলাইকন সে েকল সেবা িালু ককরকেন তার োকেও ের্তিত ককর সেবা প্রদান 

প্রতক্রয়া আকরা সবশী েহজীকরণ করকত হকব। কারণ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সেবা প্রদান প্রতক্রয়া েহজ না করকল তাকদর 

সেবা সপকত িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন হকত হয়।   

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অকনক ের্য় তাকদর প্রততবতন্ধতা অনুিায়ী সেবা বা োহায্য েহকিাতর্তা প্রদান করকত হয়। সদখা 

িায় সি প্রততবন্ধী ব্যতিকক প্রততবন্ধী ভাতা প্রদান করা হকি তকন্তু প্রততবন্ধী ব্যতির তশক্ষা উপবৃতিরও দরকার তখন 
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তার িাতহদা অনুিায়ী সেই সুতবিা প্রদান করকত হকব তকন্তু বতগর্াকন তনয়র্ আকে সি প্রততবন্ধী ভাতা পাকব সে আবার 

উপবৃতি পাকব না ফলশ্রুততকত প্রততবন্ধীরা ভাতার জকন্য আর স্কুকল িায় না তাই একক্ষকত্র প্রততবন্ধীকদর জকন্য ভাতা 

েহায়তা এবাং পড়াশুনায় অাংশর্হণকারীকদর তশক্ষা উপবৃতি েহায়তা দুইটি রাখকত পাকব। অে গাৎ ের্তিত উপাকয় 

সেবা প্রদান করকত হকব তা না হকল তাকদর জীবনর্ান উন্নয়ন হকব না।  

প্রততবন্ধীকদর জন্য িাকুতরকত সি সকাটা তেকস্টর্ িালু রকয়কে সেটি হকলা োিারণ প্রােীকদর র্ত পরীক্ষা তদকয় আেকত 

হকব একত প্রততবন্ধী ব্যতিরা প্রততকিাতর্তা ককর টিককত পাকর না ফকল তাকদর সেই পতরর্াণ িাকুতর হয় না। পাশাপাতশ 

তাকদর শারীতরক ও র্ানতেক অক্ষর্তার জন্য তবতভন্ন তবষকম্যর তশকার হন। এই প্রেকি একজন প্রততবন্ধী তশক্ষােী 

বকলন- 

 ‘পড়াশুনা সশষ করার পর িাকুতরর পরীক্ষার জন্য আর্ার আবার প্রস্তুতত তনকত হয় িাকত তবতভন্ন 

প্রততকিাতর্তামূলক পরীক্ষায় োিারণ তশক্ষােীকদর োকে পরীক্ষা তদকয় পাে কতর তারপর সকাটায় িাকুতর পাব তকন্তু 

আর্ার শারীতরক ও র্ানতেক প্রততবতন্ধতার জন্য োিারণ তশক্ষােীকদর র্ত পড়াশুনা করকত পাতর না তাই সকাটার 

র্াধ্যকর্ েরােতর আর্াকদর তনকয়াকর্র ব্যবস্থা করা হয় তাহকল আর্াকদর জন্য অকনক উপকার হয়’।   

অাংশগ্রহণকারী েকল েদস্যই একর্ত সপাষণ ককরন সি,  

‘েরকাতরভাকব বলা আকে প্রততবন্ধীকদর েকল িরকণর তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন ভততগর সক্ষকত্র সকান রকর্ তবষম্য 

করা িাকব না তকন্তু বাস্তবতা তভন্ন তিত্র সদখা িায় প্রততবন্ধীকদর ভততগর সক্ষকত্র তশক্ষা প্রততষ্ঠাকনর কতৃগপকক্ষর িরর্ 

অনীহা সদখা িায় বকল র্ন্তব্য ককরন প্রততবন্ধী তশক্ষােীরা। অকনক ের্য় তারা শহর ের্াজকেবা কর্ গকতগার কাকে 

অতভকিার্ ককরন’।  

এোড়া শারীতরক ও র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা সকান তশক্ষা প্রততষ্ঠাকনর অভাকব অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি 

ইিা োকা েকিও পড়াশুনা করকত পাকর না। োিারণ স্কুল প্রততষ্ঠানগুকলাকত তাকদর অকনক িরকণর িযালকঞ্জর েম্মুখীন 

হকত হয়। এই জকন্য প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা তশক্ষা প্রততষ্ঠান প্রততষ্ঠার জন্য পরার্শ গ সদন শহর ের্াজকেবা কর্ গকতগা 

এবাং কাউতেলর।  

সিেকল প্রততবন্ধী ব্যতি র্াঝারী ও মৃদু প্রততবতন্ধতার তশকার তাকদর জন্য তবতভন্ন িরকণর প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা 

সিকত পাকর। আত্মকর্ গোংস্থানমূলক প্রতশক্ষণ প্রদাকনর প্রততবন্ধী ব্যতিকক কাকজ লার্াকনা ফকল সেই ঐ প্রতশক্ষণ আয় 

বি গনমূলক কাকজ লাতর্কয় আয় ককর পতরবাকর অবদান রাখকত পাকর। একত প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা আকর্র 
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সিকয় বৃতদ্ধ পাকব। অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি অতভকিার্ ককরন প্রততবন্ধী ভাতা পাওয়ার কারকণ প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি 

পাই না। ফকল তারা তশক্ষা গ্রহণ করকত অনীহা প্রকাশ ককর। এই প্রেকি একজন প্রততবন্ধী বকলন- 

 ‘িতদ েরকার প্রততবন্ধী ভাতার পাশাপাতশ সি েকল প্রততবন্ধী পড়াশুনা করকত আগ্রহী তাকদর জকন্যও 

প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতির ব্যবস্থা করা িাকত তাকদর পড়াশুনা বন্ধ হকয় না িায় অে গাৎ তশক্ষা েম্পন্ন করকত পাকর। 

এোড়া তততন আকরা বকলন প্রততবন্ধীকদর জন্য সি েকল তশক্ষা প্রততষ্ঠান রকয়কে সেইখাকন তাকদর িাকুতরর ব্যবস্থা 

করা সিকত পাকর’।  

প্রততবন্ধীকদর জন্য সি তশক্ষা উপবৃতি সদয়া হয় তা জীবনব্যাপী নয় শুধুর্াত্র পড়াশুনায় িততদন োককব তততদন এই 

তশক্ষা উপবৃতি পাকব। তকন্তু প্রততবন্ধীকদর র্াকঝ এখন একটা িারণা তততর হকয়কে সি, প্রততবন্ধী ভাতা োরা জীবন 

পাওয়া িায় তকন্তু তশক্ষা উপবৃতি োরা জীবন পাওয়া িায় না। ফকল প্রততবন্ধী ব্যতিরা প্রততবন্ধী ভাতা তনকয় োকক 

এবাং তশক্ষা উপবৃতি সনয় না ফকল তাকদর পড়াশুনা বন্ধ হকয় িায়। িতদ তাকদরকক প্রততবন্ধী ভাতার পাশাপাতশ 

পড়াশুনার জন্য প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতিও প্রদান করা হয় তাহকল প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান অকনক উন্নত হকব। তাোড়া 

জাতীয় পতরিয়পত্র োড়া প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রততবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয় না। সে সক্ষকত্র সে েকল প্রততবন্ধী জন্ম 

সেকক প্রততবন্ধী হকয় জন্মগ্রহণ ককর তাকদর ১৮ বের হওয়ার আর্ পি গন্ত সকান িরকণর ভাতা পায় না। এই সক্ষকত্র শহর 

ের্াজকেবা কর্ গকতগা বকলন- 

 ‘িতদ প্রততবন্ধীকদর জন্য সেবা েমূহ জকন্মর পর সেকক পাওয়া শুরু ককর তাহকল তার প্রততবতন্ধতা তনকয় সকান 

িরকণর হতাশা বা উতিগ্নতা কাজ করকব না। জন্ম তনবন্ধন পাওয়ার োকে োকে তার জন্য েরকাকরর েকল িরকণর 

প্রততবতন্ধতা সেবা প্রদান শুরু করকত হকব তাহকল প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নত হকব এবাং মুলকরাতিারায় অন্তর্ভ গি 

করা হকব’।  

এোড়া অাংশর্রহণকারীকদর র্তহলা সর্ম্বার একজন জনপ্রতততনতি র্কন ককরন- 

 ‘প্রততবন্ধীকদর সুতবিা প্রদাকনর পাশাপাতশ প্রততবন্ধী ব্যতির অতভভাবককদর তনকয় তবতভন্ন িরকণর 

েকিতনতামূলক কর্ গসূিী বাস্তবায়ন করা দরকার সির্ন অতভভাবক েভার আকয়াজন করা। অতভভাবককদর েকিতন 

করকত হকব, তাকদরকক পরার্শ গ তদকত হকব এবাং ফযাতর্তল কাউতেলকরর ব্যবস্থা করকত হকব’।  
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৬.৯.১.৪ পবা উপকজলা, রাজশাহী  

র্ত ১৪ র্াি গ পবা উপকজলা, রাজশাহী সজলায় উপকজলা ের্াজকেবা কাি গালকয় তনি গাতরত সফাকাে দল আকলািনাটি 

অনুতষ্ঠত হয়। উি সফাকাে দল আকলািনায় সেবা সকন্দ্র সেকক সেবাপ্রাপ্ত প্রততবন্ধী ব্যতির ওপর সেবার প্রভাব এবাং 

তাকদর িাতহদা তনরূপণ েম্পককগ আকলািনা করা হয়। িা তকনা বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষকদর অে গায়কন 

এবাং ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয় কতৃগক পতরিাতলত র্কবষণার অাংশ তহকেকব এই 

আকলািনাটি পতরিাতলত হয়। সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর্ণ হকিন উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা, এন 

তজ ও কর্ী, প্রততবন্ধী ব্যতি, ব্যবোয়ী, স্থানীয় েরকার প্রতততনতি প্রভৃতত ব্যতিবর্ গ উপতস্থত তেকলন। তনকি উপতস্থত 

েদকস্যর তাতলকা সদয়া হকলা। 

ক্রতর্ক 

নাং 

নার্ বয়ে তলি  তশক্ষার্ত সিাগ্যতা সপশা  

১ সর্াঃ সরজাউল কতরর্ ৫৮ পুরুষ এইি এে তে এন তজ ও কর্ী 

২ সর্াঃ আল র্ামুন ২৫ পুরুষ অনাে গ তফতজওকেরাতপস্ট 

৩ সর্াোঃ রওশান আরা ৪০ র্তহলা তব এে এে  গৃতহণী 

৪ ইর্ার্ হাোন শার্ীর্ ৩০ পুরুষ এর্ এে এে উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা 

৫ সর্াঃ আব্দুর রহর্ান ৩৭ পুরুষ ষষ্ট সেণী ব্যবো 

৬ র্াসুদ রানা ২৫ পুরুষ এর্ এে এে োত্র 

৭ সর্াোঃ তবউটি সবর্র্ ২৬ র্তহলা পঞ্চর্ সেণী গৃতহণী 

৮ সর্াঃ র্াইনুতিন ৬০ পুরুষ তনরক্ষর সবকার 

৯ সর্াঃ আশাদুল ইেলার্ ৪৮ পুরুষ নবর্ সেণী ব্যবো 

১০ সর্াঃ আবুল কাকশর্ ৪৪ পুরুষ এইি এে তে ইউ তপ সর্ম্বার 

োরতণ নাং-৬.৯.৪ সফাকাে দল আকলািনায় অাংশগ্রহণকারীর তাতলকা, পবা উপকজলা  
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প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য েরকাতরভাকব প্রততবন্ধী ভাতা, তশক্ষা উপবৃতি, সুবণ গ নার্তরক পতরিয়পত্র (প্রততবন্ধী কাে গ), 

উপকরণ েহায়তা, ঋণ কাি গক্রর্ ইতযাতদ কর্ গসূিী বাস্তবায়ন ককর িাকি উপকজলা ের্াজকেবা অতফকের র্াধ্যকর্। 

এোড়া পবা উপকজলায় তকছু এন তজ ও প্রততবন্ধীকদর তনকয় কাজ ককর তার র্কধ্য অন্যতর্ হল- তরী ফাউকেশন, 

প্রততবন্ধী উন্নয়ন ও সেবা োংস্থা, দাতরদ্র তবকর্ািন ফাউকেশন ইতযাতদ। তারা প্রততবন্ধী বাচ্চাকদর তশক্ষা প্রততষ্ঠান 

পতরিালনা, শারীতরক ও র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সেরাতপ প্রদান, তখচুতনর ঔষি তবতরণ, প্রততবতন্ধবান্ধব টয়কলট 

সুতবিা, তবশুদ্ধ খাবার পাতন েরবরাহ, উঠান তবঠককর র্াধ্যকর্ েকিতনতামূলক কর্ গসূিী, উপকরণ েহায়তা, 

আয়বি গনমূলক প্রতশক্ষণ কর্ গসূিী (র্রু োর্ল বা হাঁে মুরতর্ পালন, মুতদর সদাকান) ইতযাতদ কাি গক্রর্ পতরিাতলত হকি। 

প্রততবন্ধীকদর জন্য অকনক কর্ গসূিী িালু োককলও জনবকলর অভাকব কর্ গসূিী বাস্তবায়ন করা েম্ভব হকি না। এই 

েম্পককগ উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা বকলন- 

 ‘সেই ১৯৭৪ োকল ের্াজকেবা অতফকে জনবকলর জন্য সি আইন করা হকয়তেল তা এখনও পি গন্ত বাস্তবায়ন 

হয় তন। তাোড়া প্রততবের নতুন নতুন কর্ গসূিী িালু হওয়ার কারকণ প্রততবন্ধীকদর জন্য সি োর্তগ্রক উন্নয়ন তা েম্ভব 

হকি। একজন উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা অকনক িরকণর কাকজর োকে যুি োকার কারকণ তবকশষ ককর 

প্রততবন্ধীকদর প্রতত তবকশষ র্কনাকিার্ সদওয়া েম্ভব হয় না। সেই জকন্য পি গাপ্ত জনবল তনকয়ার্ তদকত হকব’।  

প্রততবন্ধীকদর েরকাতর সি েকল সুকিার্ সুতবিা প্রদান করকে তা পাওয়ার আকর্ প্রততবন্ধী তহকেকব তিতিত হকত হকব 

তারপর অন্যান্য েরকাতর সেবা পাকব। তকন্তু এই প্রততবন্ধী তিতিতকরণ জটিল একটি কাজ। এই েম্পককগ উপকজলা 

ের্াজকেবা কর্ গকতগা বকলন- 

‘প্রততবন্ধী তিতিতকরকনর জন্য প্রততবন্ধীকদর েরকাতর হােপাতাকলর োিাকরর োটি গতফককট তনকয় আেকত 

হয় তকন্তু উপকজলা স্বাস্থয কর্কেকে পি গাপ্ত পতরর্াণ োিার অেবা তবকশষজ্ঞ োিার না োকার কারকণ প্রততবতন্ধতা 

তিতিতকরকণ দীঘ গ ের্কয়র প্রকয়াজন হয় ফকল প্রততবন্ধী সেবা সপকত প্রততবন্ধীকদর অকনক ের্কয়র প্রকয়াজন হয়। 

এোড়া র্ানতেক প্রততবন্ধী ব্যতি তিতিতকরকণর জন্য পি গাপ্ত োিার বা উপকরণ না োকায় প্রততবতন্ধতা শনািকরণ 

েম্ভব হয় না। ফকল অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি নার্তরক ও েরকাতর সুতবিা সেকক বতঞ্চত হকি’। 

প্রততবন্ধী ব্যতিরা স্কুকল ভততগর সক্ষকত্র অকনক িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন হয় তবকশষ ককর োিারণ স্কুল কতৃগপক্ষ তাকদরকক 

স্কুকল ভততগ করকত িায় না। এই সক্ষকত্র অকনক অতভকিার্ আকে উপকজলা ের্াজকেবা অতফকে পকর উপকজলা 

ের্াজকেবা কর্ গকতগার র্াধ্যকর্ ভততগর ব্যবস্থা করা হয়। র্াকঝ র্কধ্য উপকজলা তনব গাহী অতফোকরর েহায়তায় ভততগ 

করাকনার ব্যবস্থা করা হয়। এোড়া প্রততবন্ধী স্কুকল ভততগর সক্ষকত্র অকনক টাকার প্রকয়াজন হয় ফকল অকনক প্রততবন্ধী 



 

 
175 

 

ইিা োকা েকিও তশক্ষা গ্রহণ করকত পাকর না। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর আকরকটি অন্যতর্ ের্স্যা হকি প্রততবন্ধী ব্যতির 

তববাকহর তবষয়টি তনকয় তবকশষ ককর সর্কয় প্রততবন্ধীকদর সক্ষকত্র। এই সক্ষকত্র একজন সর্কয় প্রততবন্ধী বকলন- 

‘আর্ার তবকয়র বয়ে হকয়কে অকনক আকর্ পাশাপাতশ তকছু পড়াশুনাও ককরতে এবাং র্াকঝ র্কধ্য তকছু কাজ 

ককর আয়ও করকত পাতর তকন্তু এখনও পি গন্ত তবকয় হয় তন, তবকয়র জন্য তবতভন্ন প্রস্তাব আেকলও প্রততবতন্ধতা সেকক 

তবকয় করকত িায় না। আর্ার র্ত েকল প্রততবন্ধী সর্কয়র এই তববাহ ের্স্যা অতযন্ত প্রকট। আর্ার িতটুকু প্রততবতন্ধতা 

রকয়কে ঠিক এই অবস্থায় একজন সেকল প্রততবতন্ধর সতর্ন সকান ের্স্যা হকতা না তবকয়র সক্ষকত্র। আতর্কতা 

স্বভাতবকভাকব িলাকফরা করকত পাতর, আয় উপাজগন করকত পাতর, সদখকতও সতর্ন খারাপ না তারপরও তবকয় হকি 

না। এ তনকয় ের্াকজর তপতার্াতার নানাতবি কো শুনা িায়, আর্ারও র্ন খারাপ োকক, তকছু করকত ভাল লাকর্ না, 

তাহকল তক আর্ার সকান োংোর হকব না, তবকয় হকব না?’ 

 

প্রততবন্ধী তিতিতকরকণ ের্স্যার কারকণ অকনক প্রততবন্ধী েরকাতর সুতবিা পাওয়া সেকক বতঞ্চত হকি। প্রততবন্ধী 

তিতিতকরণ একটি দীঘ গ সর্য়াদী প্রতক্রয়া হওয়ায় পাশাপাতশ প্রততবন্ধী তিতিতকরকণর জন্য আলাদা োিার না োকায় 

উপকজলা পি গাকয় প্রততবন্ধী তিতিতকরণ েহজ নয়। ফকল অকনক প্রততবন্ধী ব্যতি প্রততবন্ধী হওয়া েকিও প্রততবন্ধী কাে গ 

পাকি না এবাং েরকাতর সুতবিা সেকক বতঞ্চত হকি। এোড়া প্রততবন্ধী কাে গ অনলাইকন করকত তর্কয় অকনক ঝাকর্লার 
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সৃতষ্ট হয় সির্ন ইন্টারকনট োকক না, িীে কর্, নাকর্র বানাকন ভূল হওয়া, হযাঙ্ক হকয় িাওয়া ইতযাতদ কারকণ েহকজ 

প্রততবন্ধী কাে গ পাওয়া িায় না। এই েম্পককগ জনপ্রতততনতি বকলন- 

 ‘আর্ার ওয়াকে গ প্রততবন্ধী আকে ৪০ জন তকন্তু কাে গ পাকি ৫ জকন, কারণ বাতকরা প্রততবন্ধী হওয়া েকিও 

তারা েরকার কতৃগক তিতিত না হওয়ার কারকণ প্রততবন্ধী কাে গ পাকি না ফকল তাকদর েরকাতর সুতবিা তদকত পাতর 

না। এোড়া সদখা িায় অকনক প্রততবন্ধী স্বিল হওয়া েকিও প্রততবন্ধী ভাতা পাকি অন্যতদকক অকনক অস্বিল প্রততবন্ধী 

ভাতা পাকি না সেই কারকণ অস্বিল কো বাদ তদকয় েকল প্রততবতন্ধকদরকক ভাতার আওতায় তনকয় আেকত হকব’।  

বতগর্াকন পবা উপকজলায় ৬০% প্রততবন্ধীকদর ভাতার আওতার্ভি করা হকয়কে। এোড়া শতভার্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর 

েহায়তা সদয়া েম্ভব হয় তন। এই েম্পককগ উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা বকলন- 

‘সর্াট ৬৫০০ প্রততবন্ধী ব্যতির র্কধ্য ৪২৮১ জন প্রততবন্ধী ব্যতি প্রততবন্ধী ভাতা পাকিন; প্রততবন্ধী তশক্ষা 

উপবৃতি পাকিন ৯১ জন; িতদ েকল প্রততবন্ধীকদর সেবা প্রদান করকত িায় তাহকল উপকজলা অতফকে একটি ওয়ান 

স্টপ োতভ গে সেন্টার এর র্াধ্যকর্ সেবা প্রদান করকত হকব’।   

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য প্রদি েরকাতর ও সবেরকাতর সেবা সকন্দ্রগুকলাকত তবতভন্ন িরকণর িযাকলকঞ্জর েম্মুখীন হকত 

হয়। প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্কধ্য অকনক প্রততবন্ধী বকলন সি সেবা সদয়া হয় তা প্রকয়াজকনর তুলনায় অকনক নর্ন্য এবাং 

এই অল্প সেবা সনয়ার জন্য সি পতরর্াণ ের্য়, খরি, িাতায়াকতর দরকার হয়, সে পতরর্াণ সুতবিা পাওয়া িায় না। 

এোড়া েকল প্রততবন্ধীকদর ভাতার আওতায় তনকয় আো উতিত। আকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর আড়াল ককর রাখত 

পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যবৃন্দ তকন্তু িখন েরকার প্রততবন্ধীকদর জন্য তবতভন্ন সুতবিা সদওয়া শুরু ককরকে তখন সেকক 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর ঘকরর বাইকর তনকয় আেকতকে। এখন প্রততবন্ধীকদরকক সবাঝা র্কন ককর না বরাং প্রততবন্ধী ভাতা 

পাওয়ার জন্য েহায়তা করার র্কনাভাব সৃতষ্ট হকয়কে।  

‘সি েকল সুতবিা েরকাকরর পক্ষ সেকক প্রততবন্ধীকদর জন্য সদওয়া হকি তকন্তু েরকাতর সেবা সকন্দ্রগুকলাকত 

সেই পতরর্াণ অবকাঠাকর্া সুতবিা, জনবল সুতবিা বৃতদ্ধ পাই তন। আকর্র সেই জনবল এবাং অবকাঠাকর্া তদকয় প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর সেবা তদকয় িাকি ফকল প্রততবন্ধীকদর জন্য েকন্তাষজনক সেবা প্রদান েম্ভব হকি না বকল জাতনকয়কেন- 

উপকজলা ের্াজকেবা কর্ গকতগা’।   

উি সফাকাে দল আকলািনা সেকক প্রততবন্ধীকদর োতব গক জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য সিেব সুপাতরশর্ালা প্রদান 

ককরকেন তা হকলা- 
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- হােপাতাকল প্রততবন্ধীকদর সেবা প্রদাকনর জন্য প্রততবন্ধী স্বাস্থয সেবা প্রকল্প িালু করকত হকব সিখাকন শুধুর্াত্র প্রততবন্ধী 

ব্যতিরা সেবা পাকবন এবাং প্রততবন্ধী তিতকৎেককর জন্য আলাদা অকে গর বরাি রাখা। উপকজলা স্বাস্থয কর্কেেকক 

তবকশষাতয়ত তিতকৎেক (র্ানতেক ব্যাতি তনণ গকয়র জন্য) রাখকত হকব। উপকজলা স্বাস্থয কর্কেকে গুকলাকত র্ানতেক 

ব্যাতি তনণ গকয়র জন্য তবকশষজ্ঞ োিাকরর অভাব রকয়কে ফলশ্রুততকত র্ানতেক ব্যাতি আক্রান্ত অকনক প্রততবন্ধী ের্স্যা 

তিতিত না হওয়ার কারকণ অেবা তনি গাতরত ফরকর্ উপকজলা স্বাস্থয কর্কেকের তিতকৎেককর স্বাক্ষকরর অভাকব ভাতা 

পাওয়া সেকক বতঞ্চত হকিন; 

- রাস্তাঘাকট িলািকলর জন্য উপকজলা পি গায় পি গন্ত আলাদা সলকনর ব্যবস্থা করকত হকব িাকত প্রততবন্ধী ব্যতিরা েহকজ 

এক জায়র্া সেকক অন্য জায়র্ায় সিকত পাকর। বাকে, পাককগ, সহাকটকল তবতভন্ন স্থাকন প্রততবন্ধীকদর জকন্য আলাদা 

আেকনর ব্যবস্থা করা ও োংরক্ষণ করকত হকব। অতফে/আদালত/তশক্ষা প্রততষ্ঠান/ভবনগূকলার অবকাঠাকর্া তনর্ গাকনর 

সক্ষকত্র প্রততবন্ধীকদর িলািকলর উপকিার্ী ককর তততর করকত হকব; 

- আত্মকর্ গোংস্থাকনর জকন্য েহজশকতগ ও তকতস্তকত ঋকণর ব্যবস্থা করা, সোট সোট ব্যবোর সুকিার্ ককর সদয়া, স্থানীয় 

হাট বাজাকর বা র্াককগকট অেবা অন্য সকান জায়র্ায় প্রততবন্ধীকদর জন্য সদাকান বরাদ্ধ রাখা;  

- প্রততবন্ধীকদর র্াত্রা, সেণী, বয়ে, আে গ-োর্াতজক অবস্থা অনুিায়ী আলাদা আলাদা সেবার ব্যবস্থা করা; এবাং  

- প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধর পাশাপাতশ মৃদু ও র্াঝারী প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য প্রতশক্ষণ ও কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা 

করা এবাং তীব্র প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা আবাতেক পুনব গােন সকন্দ্র স্থাপন করা।    
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৬.৯.২ সকে স্টাতে উপস্থাপন  

সকে স্টাতে-০১ 

বাদশা তর্য়া (েদ্ম নার্) ৬০ বের বয়কের একজন শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতি। 

তততন র্য়র্নতোংহ েদকরর ঘার্ড়া ইউতনয়কন বেবাে ককরন। তার পতরবাকর 

২ সেকল ও ৩ সর্কয় সর্াট ৫ েদকস্যর পতরবার। ২০১০ োকল সট্রন দূঘ গটনায় 

তার দুই পা সককট সপলকত হয় এবাং তখন সেকক সে প্রততবন্ধী। দূঘ গটনার 

আকর্ সে সপৌরেভার অতফকে িাকতর করত। প্রততবন্ধী হওয়ার পর িাকুতর 

িকল িায়। এখন র্য়র্নতোংহ েদকর তভক্ষা ককর তার োংোর িালায়। তভক্ষা 

ককর তদকন ৪০০-৫০০ টাকা আয় হয়। ঐ টাকা তদকয় োংোর িালাকনা আর্ার 

পকক্ষ অকনক কঠিন। এলাকার সর্ম্বাকরর কাে সেকক ৫ বের আকর্ 

ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধীকদর জন্য ভাতা সদয়া হয় তার েম্পককগ জানকত পাতর। এখন আর্ার র্য়র্নতোংহ 

েদর ের্াজকেবা অতফকের োকে তনয়তর্ত সিার্াকিার্ আকে এবাং তততন বকলন- 

‘আতর্ এখন প্রততবন্ধী ভাতা পাতি প্রায় ৫ বের িকর। এই প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় আতর্ আর্ার তদনতন্দন 

জীবকন সিেব ঔষিপত্র লাকর্ সেগুকলা তকনকত পাতর। তকন্তু বড় সকান তিতকৎোর জকন্য েরকাতর হােপাতাল সেকক 

প্রততবন্ধী তহকেকব সেই সুকিার্ সুতবিা পায় না। অকনক েরকাতর হােপাতাকল তিতকৎো তনকত সর্কল হয়রাতনর তশকার 

হকত হয়। কর্ গিারী-কর্ গকতগা তবরি হয়। েরকাতর হােপাতাকল প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা সকান সুকিার্ নাই ফকল 

তিতকৎো তনকত ের্স্যা হয়’।   

তার পতরবার েম্পককগ বলকত তর্কয় তততন উকেখ ককরন- 

‘তার পতরবাকরর ততন সর্কয়র তবকয় হকয় সর্কে। তারা তাকদর োংোর তনকয় ব্যস্ত োকক। একটা সেকল তাকক 

সেকড় বউ তনকয় আলাদা বাো তনকয় োকক। এখন আতর্ আর্ার স্ত্রী এবাং এক েন্তান তনকয় জীবন িাপন ককর িাতি। 

তভক্ষা ককর সি টাকা পায় তা তদকয় তার োংোর িকল। সেকলর পড়াশুনা পতরবাকরর খাওয়া দাওয়া েব তর্তলকয় প্রতত 

র্াকে ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা লাকর্। প্রততবন্ধী ভাতার টাকা োংোকরর জন্য তকছুটা হকলও উপকাকর আকে’। 

এোড়া তততন আকরা বকলন- 
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‘এই প্রততবন্ধী ভাতা তদকয় তকছু ঔষিপত্র তকনকত পাতর তকন্তু োংোকর বড় সকান অবদান রাখকত পাতর না। 

িতদ েরকার এই প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধ করকত পাকর তাহকল আর্ার র্ত প্রততবন্ধীকদর তভক্ষা ককর োংোর 

িালাকনার প্রকয়াজন হকব না’।     

 বাদশা তর্য়া এখন কাকঠর তততর দুইটি উপকরণ তনকয় হাকতর উপর ভর তদকয় িলাকফরা ককর। এটা তার জকন্য অকনক 

সবশী ককষ্টর। গ্রীষ্ম ও বষ গা কাকল িলাকফরা ককর তভক্ষা করা তার জকন্য কষ্টকর। এই কষ্ট সেকক বাঁিার জকন্য 

ের্াজকেবা অতফে সেকক একটি হুইলকিয়ার বা কৃতত্রর্ পাকয়র জন্য অকনকতদন িকর সিার্াকিার্ করকে। িতদ এই 

কৃতত্রর্ পাকয়র ব্যবস্থা করা হকতা তাহকল তার অকনক উপকার হকব। এ প্রেকি তততন জানান- 

 ‘িারা প্রততবন্ধী ভাতা পায়, তারা নাতক অন্য সকান সুতবিা পায় না। এই জকন্য তাকক ঢাকা তর্কয় এই উপকরণ 

(হুইলকিয়ার বা কৃতত্রর্ পা) সুতবিা তনকয় আেকত হকব তকন্তু তার কাকে পি গাপ্ত টাকা নাই ঢাকা িাওয়ার এবাং তাকক 

তনকয় িাওয়ার জন্য সকান সলাক নাই। এই কৃতত্রর্ পা বা হুইলকিয়াকরর অভাকব তার জীবনিাপন দুতব গষহ হকয় িাকি’।  

এোড়া তততন আকরা বকলন-  

 ‘আর্াকক িতদ একটি হুইলকিয়ার বা কৃতত্রর্ পাকয়র ব্যবস্থা করা হয় তাহকল আর্ার িলাকফরার জন্য অকনক 

সবশী উপকার হকব। িতদ ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধীকদর জন্য ভাতার পাশাপাতশ উপকরণ সুতবিাও প্রদান 

করার ব্যবস্থা করা হয় তাহকল তাকদর জন্য অকনক সবশী উপকার হকব’।  

ের্াজকেবা অতফে সেকক শুরু ককর শহকরর সিেব জায়র্ায় তভক্ষা ককর সেেব জায়র্ায় তার একটি পতরতিতত হকয় 

সর্কে। প্রততবন্ধী ভাতা পাওয়ার ফকল পতরবাকর তার একটা গ্রহণকিাগ্যতা আকে এবাং পতরবাকরর েকল কাকজর তেন্ধান্ত 

তততন তার স্ত্রীর োকে পরার্শ গ ককর তনকয় োকক। পতরবাকরর দুই সর্কয়র তবকয় তততন প্রততবন্ধী হওয়ার আকর্ তদকয়কেন 

তকন্তু আকরকজকনর তবকয় তদকয়কেন প্রততবন্ধী হওয়ার পর। তার পতরবাকরর আকশপাকশ ের্াকজও তার অকনক অবদান 

রকয়কে। তার বাতড়র পাকশ অকনকগুকলা পতরবার রকয়কে তাকদর জন্য তততন সপৌরেভার সিয়ারম্যাকনর কাকে আকবদন 

ককর একটি নলকূকপর ব্যবস্থা ককরকেন। ফকল তার পতরবাকরর পাশাপাতশ এলাকার সলাকজন তনরাপদ পাতন পান 

করকত পারকে। তততন আকরা বকলন- 

 ‘ের্াকজ তার একটি পতরতিত আকে এই জকন্য তভক্ষা করকত আর্ারও ভাকলা লাকর্ না, কারণ েবাই 

সনততবািকভাকব সদকখ। আর্াকক িতদ েরকাকরর পক্ষ সেকক একটি সদাকাকনর ব্যবস্থা ককর সদন তাহকল আতর্ 

েম্মাকনর েতহত জীবন িাপন করকত পারব এবাং আর্ার পতরবার উপকৃত হকব’। 
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তততন প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ বৃতদ্ধর জন্য দাতব জানান। তততন আকরা বকলন 

িারা সর্াটামুটি শারীতরক প্রততবন্ধী তাকদর পুনব গােকনর জন্য কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করা এবাং একই প্রততবন্ধী ব্যতি 

িাকত প্রততবন্ধী ভাতার পাশাপাতশ উপকরণ সুতবিাও সপকত পাকর তা তনতশ্চতকরণ করার জন্য েরকাকরর কাকে 

অনুকরাি ককরন।  

সকে স্টাতে-০২  

সর্ারকশদ আলর্ (েদ্ম নার্) ২৯ বের বয়েী এক যুবক। িার দুই পা অিল 

হকয় এখন একজন শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতি। তততন র্য়র্নতোংহ েদকর 

বেবাে ককরন। দুই সর্কয় ও এক সেকল তনকয় সর্াট ৫ েদকস্যর পতরবার। 

ততন সেকল সর্কয় সলখাপড়া ককর। তনকজর একটা সোট িাকয়র সদাকান 

আকে। সকান রকর্ োংোর িালাকত পাকর। পাশাপাতশ ের্াজকেবা অতফে 

সেকক প্রততবন্ধী ভাতা পায়। তততন বকলন- 

 ‘প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় সেকল সর্কয়কদর প্রাইকভট পড়ায়। প্রাইকভট 

পড়াকনার জন্য প্রততর্াকে ১০০০ টাকা প্রকয়াজন। তনকজর তপেকন খরি 

করকত না পারকলও, অন্তত সেকলকর্কয়কদর সলখাপড়া করাকত পারতে প্রততবন্ধী ভাতার র্াধ্যকর্ এটাই আর্ার বড় 

প্রাতপ্ত’। 

তততন তার শারীতরক প্রততবতন্ধতা েম্পককগ বলকত তর্কয় জানান- 

‘আর্ার এই শারীতরক প্রততবতন্ধতা জকন্মর ককয়ক বের পর সেকক। সপাতলও টিকা না সদওয়ার কারকণ আজকক 

আর্ার এই অবস্থা। সোটকবলা ভাকলা তেলার্, আকস্ত আকস্ত দুই পা অিল হকয় িায়। অকনক োিার সদখাকনার পরও 

ভাকলা হকলা না। ফকল োরাজীবন পঙ্গুত্ব তনকয় সেঁকি োককত হকব। তকব েরকাতর ের্াজকেবা অতফকের এই প্রততবন্ধী 

ভাতার কারকণ তকছুটা হকলও োংোকর অবদান রাখকত পারতে’।  

এোড়া তততন বকলন- 

 ‘বতগর্াকন আর্ার একটি সর্কয় থ্যালাকেতর্য়া সরাকর্ আক্রান্ত। প্রতত র্াকে তার তপেকন অকনক টাকার এবাং 

রকির প্রকয়াজন হয়। আর্ার আকয়র র্াধ্যকর্ এই সরাকর্র তিতকৎো করাকনা আর্ার পকক্ষ েম্ভব নয়। একতদকক আর্ার 

প্রততবতন্ধতা অন্যতদকক আর্ার সর্কয় জটিল সরাকর্ আক্রান্ত হকয় করুন অবস্থায় তদন পার করতে। আতর্ জানকত সপকরতে 



 

 
181 

 

সি, ের্াজকেবা অতফে সেকক থ্যালাকেতর্য়া সরার্ীকদর জন্য েরকাকরর আতে গক েহায়তা রকয়কে। িতদ এই টাকা 

পাওয়া িায় তাহকল আর্ার অকনক উপকার হকব’। 

আকর্ আতর্ হুইল সিয়াকর িলাকফরা করতার্ তকন্তু হুইল সিয়ার তদকয় েব জায়র্ায় িলািল করা িায় না। প্রততবন্ধীকদর 

জন্য েব জায়র্ায় িলািকলর জন্য আলাদা ককর ব্যবস্থা করার কো প্রততবন্ধী আইকন উকেখ োককলও এখনও েব 

জায়র্ায় এই সুতবিা পাওয়া িায় না ফকল প্রততবন্ধীকদর িলািকল প্রততবন্ধকতা সৃতষ্ট হয়। একতদন আর্াকক প্রততবন্ধী 

কতর্উতনটি সেন্টার নাকর্ এক এন তজ ও র্য়র্নতোংহ সেকক সফান ককর আর্ার িাবতীয় তথ্য সনয়। পকরর েপ্তাকহ 

তারা আর্ার জন্য দুইটি ক্রাি তনকয় আকে িাকত আতর্ ভাকলাভাকব িলািল করকত পাতর। এখন ক্রাকির র্াধ্যকর্ েব 

জায়র্ায় িলািল করকত পাতর। র্াকঝর্কধ্য তাকদর এই এন তজ ও সেকক তবতভন্ন িরকণর প্রতশক্ষণ, কর্ গশালা এবাং 

অনুষ্ঠাকন দাওয়াত সদয়।  

আর্ার িাকয়র সদাকাকন তদকন ৭০০-৮০০ টাকা তবতক্র হয়। এই টাকা তদকয় োংোর িাতলকয় সেকল সর্কয়কদর পড়াশুনা 

এবাং তিতকৎো করাকনা আর্ার পকক্ষ অকনক কঠিন। এই িাকয়র সদাকাকনর জন্য আবার তকছু টাকা ঋণ সনওয়া আকে 

িা প্রততর্াকে তকতস্তকত পতরকশাি করকত হয়। এই সক্ষকত্র তততন বকলন- 

 ‘িতদ শারীতরক প্রততবন্ধীকদর জন্য েরকাতর পক্ষ সেকক কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করা িায় অেবা েহজ শকতগ 

ঋণ প্রদাকনর র্াধ্যকর্ সকান আয়বি গনমূলক কাকজ তনযুি করা িায় তাহকল আর্াকদর জীবনিাপন করা অকনক েহজ 

হয়’। 

পতরবাকর তেন্ধান্ত সনওয়ার সক্ষকত্র সর্াটামুটি েব আতর্ তনকয় োতক, তকব র্াকঝর্কধ্য আর্ার স্ত্রীর পরার্শ গ তনকয় োতক। 

সির্ন আর্ার সর্কয়র তিতকৎোর ব্যাপাকর আর্রা দুইজন তর্কল পরার্শ গ ককর তেন্ধান্ত সনয়। ের্াজকেবা অতফে সেকক 

সি প্রততবন্ধী ভাতা সদয় তা প্রকয়াজকনর তুলনায় খুবই কর্। তততন বকলন- 

‘দ্রব্যমূকল্যর উদ্ধগর্ততর ফকল আর্াকদর জীবনিাপন ব্যয় অকনক বৃতদ্ধ সপকয়কে। িতদ প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ 

বৃতদ্ধ করা িায় তাহকল আর্াকদর জন্য অকনক সবশী উপকার হকব। প্রততবন্ধী ভাতার পাশাপাতশ অন্যান্য আয় বি গনমুলক 

প্রতশক্ষণ সুতবিা তদকল আর্াকদর পতরবাকরর জন্য কাকজ লার্ত’।      

আর্ার সর্কয় থ্যালাকেতর্য়া সরাকর্ আক্রান্ত হওয়ার আকর্ আর্ার পতরবার ভাকলাভাকব িলতেল। সি পতরর্াণ প্রততবন্ধী 

ভাতার টাকা সপতার্ এবাং আর্ার িাকয়র সদাকান সেকক সি আয় হত তাই তদকয় ভাকলার্ত োংোর িালাকনা সিত। 

তকন্তু আর্ার সর্কয়র থ্যালাকেতর্য়া আর্ার অে গননততক অবস্থা অকনক খারাপ ককর তদকয়কে। থ্যালাকেতর্য়া সরাকর্র 
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জন্য আর্ার অকনক টাকা ব্যয় হকয় োকক, প্রততবন্ধী ব্যতির পাতরবাতরক তিতকৎো ভাতার ব্যবস্থা িতদ করকতা তাহকল 

ভাকলা হকতা। এোড়া এন তজ ও বা েরকার সেকক এই সর্কয়র তিতকৎো ব্যয় িালাকতা বা তি ককর তদত তাকতও আতর্ 

তকছুটা স্বতস্ত সপতার্। োরাক্ষণ সর্কয়র তিতকৎোর তবষয়টি আর্াকক ভাতবকয় তুকল। একতদকক তনকজর পঙ্গুত্ব আবার 

অন্যতদকক সর্কয়র এর্ন সরার্ হকয়কে িা োরা জীবনব্যাপী তিতকৎো করাকত হকব। এটি আর্ার জীবকনর বড় িযাকলঞ্জ।  

সকে স্টাতে-০৩  

আলাল উতিন (েদ্ম নার্) বয়ে ৪৪ বের। িার সেকল ও সর্কয় তনকয় র্ফরর্াঁও 

উপকজলা, র্য়র্নতোংকহ বেবাে ককরন। তততন সপশায় একজন সলপ সতাশক 

তততর ককরন। তার তনকজর একটা সলপ সতাশককর সদাকান আকে। তবকয়র আকর্ 

সেকক সলপ সতাশককর সদাকাকন কাজ শুরু ককরন এবাং কাজ তশখকত তশখকত 

আজকক সে তনকজর একটা সলপ সতাশককর সদাকান তদকয়কে। তার সদাকাকন 

োিারণত নতুন সলপ সতাশক সেলাই, পুরাতন সলপ সতাশক সর্রার্তকরণ ককর 

োকক। শীকতর সর্ৌসুকর্ এই সদাকাকন সবশী তবতক্র হয় তকব প্রতততদন ৫০০-৬০০ 

টাকা আয় হয়। সে র্াঝারী িরকণর শারীতরক প্রততবতন্ধতার তশকার। োন পাকয় শারীতরক ের্স্যার কারকণ প্রততবন্ধী 

হকয় িায়। এই প্রেকি তততন বকলন- 

‘জকন্মর পর সেকক আর্ার একটি পা সোট। এইটার জন্য ঢাকার তবতভন্ন হােপাতাকল তিতকৎো কতরকয়তে 

এবাং তে আর তপ, োভাকর অকনক োিার সদতখকয়তে তকন্তু ভাল হইল না। হাটার ের্য় একটু ের্স্যা হয়। তারপরও 

আতর্ েব কাজ তনকজ তনকজ করকত পাতর’।  

তার এই প্রততবতন্ধতার জন্য ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধী ভাতা পাকি। পাশাপাতশ প্রততবন্ধীকদর জন্য সি ঋণ 

কাি গক্রর্ িলর্ান আকে সেই কাি গক্রকর্র োকে যুি আকেন। তার সলপ সতাশককর সদাকাকনর জন্য ের্াজকেবা অতফে 

সেকক ৪০,০০০ টাকা ঋণ সনয়। এই ঋকণর টাকা র্াকে র্াকে তকতস্তকত তততন পতরকশাি ককরন। ঋকণর টাকা তদকয় 

সলপ সতাশককর কাপড় তককন তনকয় নতুন সলপ সতাশক তততর কতর এবাং তবতক্র কতর। পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা সবশী 

হওয়ায় ব্যয় অকনক সবশী। পাশাপাতশ সেকল সর্কয়কদর পড়াশুনার জকন্যও অকনক টাকা খরি হয়। আর্ার দুই সর্কয়কক 

এলাকায় তবকয় তদকয়কেন এই সলপ সতাশককর আয় সেকক এবাং এক সেকল আর্ার োকে সদাকাকন কাজ ককর। এই 

েম্পককগ তততন বকলন- 
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‘েরকাকরর এই ঋণ েহায়তার কারকণ আতর্ আর্ার পতরবাকর ভাকলা একটি অবদান রাখকত পারতে। 

পতরবাকরর ভরণকপাষণ সেকক শুরু ককর তনকজর তিতকৎোও করাকত পারতে। তকব ঋকণর পতরর্াণ আকরা একটু বৃতদ্ধ 

করকল আর্ার সদাকাকন সবশী তবতনকয়ার্ করকত পারতার্’।   

আকর্ আর্ার পতরবাকর অকনক েম্পদ তেল এই েকল েম্পদ আর্ার পাকয়র তিতকৎোর জন্য ব্যয় করা হয় এবাং 

প্রতততদন ঔষকির তপেকন ও দুইশত টাকা খরি হয়। প্রততবন্ধী ভাতার র্াধ্যকর্ আতর্ এই তিতকৎোর ব্যয় বহন ককর 

োতক। এই েম্পককগ তততন বকলন- 

‘প্রততবন্ধী ভাতা আর্াকদর িাতহদার তুলনায় অকনক কর্, ফকল এই ভাতা তদকয় পতরবাকরর সকান একটি বড় 

ের্স্যা ের্ািান করা িায় না। তারপরও েরকাতর পক্ষ সেকক সি পতরর্াণ ভাতা তদকি তা তদকয় তিতকৎোর জন্য 

ঔষি তকনকত পাতর’।  

পূকব গ ের্াকজ আর্াকক প্রততবন্ধী বকল তবতভন্ন িরকণর বাকজ বা খারাপ শে ব্যবহার করত। এর্নতক পতরবাকরর অকনক 

েদস্যকদর কাে সেকক এই প্রততবতন্ধতা তনকয় আকজ বাকজ র্ন্তব্য শুনকত হকয়কে। িখন আর্াকক েরকাকরর পক্ষ সেকক 

প্রততবতন্ধতা কাে গ প্রদান করা হল। তখন সেকক আকশপাকশর র্ানুষ ভাকলা ব্যবহার করকত শুরু ককর এবাং ২০১৫ োল 

সেকক িখন আতর্ প্রততবন্ধী ভাতা পাইকত শুরু কতর তখন পতরবাকরর েদস্য সেকক শুরু ককর আত্মীয় স্বজন, ের্াকজর 

অন্যান্য সলাকজন েম্মান তদকত োকক।   

তনকজর জায়র্া জতর্ বলকত এখন তকছু নাই। তকব দুইটা র্রু আকে আর্ার স্ত্রী ঐগুকলার সদখা শুনা ককর োকক। 

প্রততবন্ধী ভাতা, েরকাতর ঋণ পাওয়ার ফকল পতরবাকর তেন্ধান্ত সনওয়ার ক্ষর্তা আকর্র সিকয় বৃতদ্ধ সপকয়কে। সর্কয়র 

তববাহ সদওয়ার সক্ষকত্র আর্ার র্তার্ত সবশী গ্রহণকিাগ্য তেল। গ্রাকর্র বাজাকর সর্কল র্াকঝ র্াকঝ তবষকম্যর তশকার 

হকত হকয়কে। প্রততবন্ধী বকল তবতভন্ন োর্াতজক ও রাজননততক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ করকত পাতর নাই। পকর ২০১৫ 

োকলর তদকক সিয়ারম্যাকনর র্াধ্যকর্ উপকজলা ের্াজকেবা অতফকে প্রততবন্ধী তহকেকব আর্ার নার্ অন্তর্ভ গি করা হয়। 

পকর এখন ের্াকজর অকনক র্ানুকষর কাকে পতরতিতত হকয়কে। েরকার সেকক সি পতরর্াণ প্রততবন্ধী ভাতা সদয়া হয় 

তার পতরর্াণ অন্তত প্রতত র্াকে ১০০০ টাকা করা উতিত বকল তততন র্কন ককরন। সি েকল প্রততবন্ধী কাজ করকত 

পাকর তাকদর জন্য আয় বি গনমূলক প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা। এই প্রেকি তততন বকলন- 

‘ের্াজকেবা অতফে িতদ আর্ার জন্য সলপ সতাশক তততরর সকান প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা ককর তাহকল আতর্ 

আকরা ভাকলা সলপ সতাশক তততর করকত পারব। এবাং আর্াকক েরকাতর হােপাতাকল তি তিতকৎোর ব্যবস্থা ককর 
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তদকল অন্তত তিতকৎোর ব্যয়ভার হ্রাে সপত। প্রততবন্ধীকদর জন্য ককর্ গর ব্যবস্থা করা জরুতর একত প্রততবন্ধী তহকেকব 

আতর্ আয় করকত পারকবা, পতরবাকর ও ের্াকজর কাকে েম্মান পাকবা। সকউ আর্াকক তনকয় অবজ্ঞা করকব না, আর্ার 

কাকে র্কন হয় েরকাতর বা সবেরকাতর োংস্থাগুকলা িতদ ককর্ গর ব্যবস্থা ককর সদন তাহকল আর্ার র্ত অকনক প্রততবন্ধী 

ব্যতির এবাং তার পতরবাকরর উপকার হকব’।  

সকে স্টাতে-০৪ 

রাতজয়া সুলতানা (েদ্ম নার্) ৩৭ বেকরর একজন প্রততবন্ধী নারী। সে 

র্য়র্নতোংহ সজলার র্ফরর্াঁও উপকজলার সপৌরেভার ততন নাং ওয়াকে গ দুই 

সর্কয় তনকয় বেবাে ককরন। সে এক তদক তদকয় সির্ন প্রততবন্ধী ঠিক সতর্তন 

অন্য তদকক তদকয় সে তবিবা। র্ত ৫ বের আকর্ স্বার্ী এক েড়ক দূঘ গটনায় 

মৃতুযবরণ ককরন। আকর্ স্বার্ীর আকয়র উপর তাকদর োংোর িলত এখন সে 

বাজাকর তবতভন্ন ের্য় তবতভন্ন িরকণর তপঠা তবতক্র ককর তার োংোর িালান। সে 

অকনক আকর্ সেকক প্রততবন্ধী ভাতা সপকয় আেতেল ের্াজকেবা অতফে সেকক। 

এখন তার স্বার্ী র্ারা িাওয়ার পর তবিবা ভাতাও পাকি। এই েম্পককগ তততন 

বকলন- 

‘ভাতার টাকা তদকয় আতর্ আর্ার তপঠার সদাকান পতরিালনা কতর। িতদ আতর্ প্রততবন্ধী ভাতা না সপতার্ 

তাহকল আর্ার োংোর িালাকনা অকনক কঠিন হকয় সিত’।  

প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্তর ফকল রাতজয়া সুলতানার অে গননততক েক্ষর্তা আকর্র সিকয় তকছুটা বৃতদ্ধ সপকয়কে। প্রততবন্ধী 

ভাতার পতরর্াণ অল্প হওয়ার কারকণ বড় সকান কাকজ লার্াকনা িায় না। তাই তার ইিা েরকার িতদ এই ভাতার 

পতরর্াণ তকছুটা বৃতদ্ধ ককর তাহকল তার পতরবাকরর জন্য অকনক উপকার হকব। পতরবাকরর বড় সর্কয় তার োকে তপঠার 

সদাকাকন কাজ ককর এবাং সোট সর্কয় র্ফরর্াঁও েরকাতর প্রােতর্ক তবদ্যালকয় তৃতীয় সেণীকত পকড়। তপঠার সদাকান 

সেকক সে তদকন ৩০০-৪০০ টাকা আয় ককর তার োংোর িকল। র্াকঝ র্কধ্য ের্াজকেবা অতফে সেকক তবতভন্ন োহায্য 

েহায়তা সপকয় োকক। পাশাপাতশ ইউতনয়ন পতরষদ সেকক ত্রাণ েহায়তা পায়। র্ফরর্াঁও উপকজলায় প্রততবন্ধী তনকয় 

সকান এন তজ ও কাজ না করায় তততন সকান িরকণর েহায়তা পান নাই। েরকাতর েহায়তার র্াধ্যকর্ আর্ার পতরবার 

সকান রকর্ তদনাততপাত করকে। এই প্রেকি তততন বকলন- 
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‘প্রততবন্ধী কাে গ করকত আর্ার অকনক ঝাকর্লা হকয়তেল এবাং অকনক ের্কয়র প্রকয়াজন তেল কারণ 

প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর জন্য আর্াকদর উপকজলায় োিার তেল না পকর র্য়র্নতোংহ েদকর তর্কয় োিাকরর কাে 

সেকক প্রততবতন্ধতা শনািকরণ ককর প্রততবন্ধী কাে গ করা হয়। প্রততবন্ধী কাে গ না হকল প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্ত সেককও 

বতঞ্চত হতার্’।  

আর্ার স্বার্ী র্ারা িাওয়ার পর েরকাকরর এই সেবা প্রাতপ্তর ফকল আর্ার জীবকন বড় িরকণর ভূতর্কা রাখকতকে 

বতগর্াকন পতরবাকরর েকল কাকজর তেন্ধান্ত আতর্ তনকজ তনকয় োকক। স্বার্ী র্ারা িাওয়ার আকর্ সিই েকল তেন্ধান্ত 

আর্রা সিৌেভাকব তনতার্। এখর্ আতর্ আর্ার সর্কয়র পড়াশুনা সেকক শুরু ককর স্কুকল ভততগ করাকনা ইতযাতদ কাকজ 

তনকজর তেন্ধাকন্ত তদকয় োতক। এই প্রততবন্ধী ভাতা প্রাতপ্তর ফকল আর্ার কাকরা কাকে হাত পাতকত হকি না, সকান 

তভক্ষাবৃতি করকত হকি না বরাং েম্মাকনর োকে তনকজর আয় তদকয় োংোর িাতলকয় তনতি। এই প্রেকি তততন বকলন- 

‘ের্াজকেবা অতফে সেকক িতদ সকান ঋকণর টাকা সপতার্ তাহকল আতর্ আর্ার সদাকাকন আকরা তবতনকয়ার্ 

করতার্। তকন্তু ের্াজকেবা কর্ গকতগা বকলকেন একজন প্রততবন্ধী েরকাকরর একটি সেবা তনকত পারকব সেই কারকণ সে 

ঋণ পাকি না’। এখন সে তিন্তা করকে সকান এন তজ ও সেকক ক্ষুদ্র ঋণ তনকয় সদাকাকন আকরা তবতনকয়ার্ করকবন তকন্তু 

র্াতেক তকতস্তর কো তিন্তা ককর এখকনা ঋণ সনন নাই’।  

আর্ার এই প্রততবন্ধী ের্স্যা জন্মর্তভাকব এই কারকণ অকনক তিতকৎো করাকনার পরও ভাকলা হকলা না। এই 

প্রততবতন্ধতা তনকয় আর্ার পতরবাকর এবাং শশুরবাতড়কত অকনক কটু কো শুনকত হকয়কে। েরকাতর সুতবিা পাওয়ার 

আকর্ প্রততবশীকদর কাে সেককও অকনক িরকণর বাকজ কো শুনকত হকয়কে সিটা আতর্ মুখ বুকঝ েকয় সর্তে। িখন 

সপৌরেভার কাউতেলর অতফকে ইউতনয়ন ের্াজকর্ী একে আর্ার প্রততবন্ধীতা েম্পককগ জানকত পারকলন এবাং 

উপকজলা ের্াজকেবা অতফকে সিার্াকিার্ করকত বলকলন তখন সেকক আকশপাকশর র্ানুষ তকছুটা হকলও বুঝকত 

সপকরকেন প্রততবন্ধী ব্যতিরা ের্াকজর সবাঝা নয় তারাও অন্যান্য োিারণ র্ানুকষর র্ত র্ানুষ। এই েম্পককগ তততন 

বকলন- 

‘প্রততবতন্ধতার তিতকৎো করাকত তর্কয় আর্ার এবাং পতরবাকরর সি পতরর্াণ টাকা খরি হকয়কে সেই টাকা 

িতদ খরি করকত না হত তাহকল আর্ার জীবকন আকরা ভাকলা তকছু করকত পারতার্। েরকার িতদ এই প্রততবতন্ধতার 

তিতকৎোর জন্য প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তি তিতকৎোর ব্যবস্থা ককর সদয় তাহকল একজন প্রততবন্ধী ব্যতির অকনক উপকার 

হয় পাশাপাতশ ঐ পতরবাকরর বড় িরকণর আতে গক ক্ষতত সেকক সেঁকি িায়’।  



 

 
186 

 

আর্ার তবকয়র সক্ষকত্রও এই প্রততবতন্ধতা তনকয় অকনক ের্স্যা হকয়তেল। আর্ার পতরবার সেকক অকনক টাকা সিৌতুক 

তদকয় এই তবকয় হকয়তেল। র্াকঝ র্াকঝ আর্ার স্বার্ী আর্ার প্রততবতন্ধতা তনকয় কো শুনাত। তকন্তু প্রততবন্ধী ভাতা 

প্রাতপ্তর পর সেকক এই প্রততবতন্ধতা তনকয় কো বকল তন। কারণ এই প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় পতরবাকরর তকছু না 

তকছু কাজ করা হত। সর্কয়র পড়াশুনার খরি অেবা আর্ার তিতকৎোর টাকা সদয়া ইতযাতদ কাজ করা হকয়কে ফকল 

আর্ার শশুরবাতড় সেকক আর সকান িরকণর বাকজ কো বকলন তন আর্ার প্রততবতন্ধতা তনকয়।   

সকে স্টাতে-০৫ 

সর্াোম্মৎ তপাংতক খাতুন (েদ্ম নার্) ২৩ বের বয়কের একজন সর্কয় প্রততবন্ধী। সে রাজশাহী সজলার, তাকনার 

উপকজলার, তাকনার ইউতনয়কনর, হাতববনর্র ওয়াকে গ বেবাে ককরন। তার প্রততবতন্ধতা বলকত সে মৃদু প্রততবন্ধী, ঘাকড় 

ের্স্যার কারকণ র্াো োিারকণর সিকয় একটু সোট। এই প্রততবতন্ধতা তার জন্মর্তভাকব। সে রাজশাহী েরকাতর 

ককলকজ তেগ্রীকত পড়াশুনা ককর এবাং র্াকঝ র্াকঝ ের্াজকেবা অতফকের তবতভন্ন প্রতশক্ষকণ অাংশগ্রহণ ককর োকক। 

পতরবাকর বাবা, র্া এবাং সবান তনকয় িার েদকস্যর র্কধ্য সে বড়। সে প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতির র্াধ্যকর্ তার পড়াশুনার 

খরি িাতলকয় োকক। পাশাপাতশ এই বৃতি সেকক তকছু টাকা জতর্কয় তনকজর প্রকয়াজকন তকছু সকনা সকটা ককর োকক। 

তততন বকলন- 

‘আতর্ প্রতত ততন র্াে পর পর ৩০০০ টাকা সপকয় োতক। এই প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি না সপকল হয়তবা 

আর্ার পড়াশুনা করা েম্ভব হত না’।     

আর্ার বাবা একজন কৃষক। এই কৃতষ কাজ ককর আর্ার পতরবাকরর খরি সর্টাকনা এবাং আর্ার সোট সবাকনর পড়াশুনা 

ইতযাতদ কাকজ ব্যয় হয়। অন্যতদকক আর্ার র্া গৃতহণী হওয়ায় সকান িরকণর আয় করকত পাকর না ফকল আর্ার এই 

তশক্ষা উপবৃতির টাকা না হকল আর্ার পকক্ষ পড়াশুনা করা েম্ভব হত না। এোড়া তততন আকরা জানান- 

‘পড়াশুনা সশষ ককর একটি িতদ িাকুতর পায় তাহকল আর্ার আর সকান কষ্ট োককব না। েরকার িতদ 

প্রততবন্ধীকদর জন্য আলাদা পরীক্ষা তনকয় িাকুতর সদয় অেবা প্রততবন্ধী স্কুলগুকলাকত তনকয়ার্ তদকয় সদয় তাহকল 

আর্াকদর জন্য অকনক উপকার হয়। কারণ আর্াকদর োিারণ তশক্ষােীকদর োকে প্রততকিাতর্তা ককর পরীক্ষা তদকয় 

িাকুতর পাওয়া েম্ভব নয়’।  
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ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রাপ্ত উপবৃতির েম্পূণ গ টাকা তশক্ষা খাকত ব্যয় হয় তকন্তু র্াকঝ র্াকঝ আর্ার শারীতরক 

প্রততবতন্ধতার জন্য তিতকৎোর প্রকয়াজন হয় অে গাৎ ঔষিপত্র তকনকত হয়। তকন্তু এই তিতকৎোর ব্যয় বহন করকত পাতর 

না এবাং েরকাতর হােপাতাল সেকক সকান িরকণর তিতকৎো েহায়তা পান না। এই প্রেকি তততন বকলন- 

‘েরকার িতদ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য তি তিতকৎোর ব্যবস্থা ককর সদন তাহকল একজন প্রততবন্ধী ব্যতির 

তিতকৎো বাবদ সি ব্যয় হয় তার েব টাকা প্রততবন্ধী ব্যতি তার অন্যান্য কাকজ লার্াকত পারত তাই প্রততবন্ধী ব্যতির 

জন্য তি তিতকৎোর ব্যবস্থা করা সহাক’।  

তশক্ষা উপবৃতি পাওয়ার ফকল তশক্ষা েম্পতকগত িাবতীয় তেন্ধান্ত সে তনকজ তনকয় োকক। পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যকদর 

োকে পরার্শ গ ককর তক িাকুতর করকব এবাং সকান তবষয় তনকয় পড়াশুনা করকব ইতযাতদ সক্ষকত্র তেন্ধান্ত গ্রহণ ককর 

োকক। পাশাপাতশ তনকজর তবকয়র সক্ষকত্রও তনকজ তেন্ধান্ত তনকবন তকন্তু তততন বকলন- 

‘প্রততবন্ধী হওয়ার কারকণ তততন এখকনা অতববাতহত, পড়াশুনা প্রায় সশকষর তদকক এখনও তবকয় হয় নাই। 

অকনক তবকয়র প্রস্তাব আকে িখন সদকখ আর্ার একটু শারীতরক ের্স্যা আকে তখতন তবকয় করকত িায় না। আবার সি 

েকল পাত্র তবকয় করকত িায় তারা আবার অকনক সবশী সিৌতুক দাবী ককর িা আর্ার পতরবাকরর পকক্ষ েম্ভব নয় 

ফকল এই তবষয়টা তনকয় র্াকঝ র্াকঝ হতাশ হকয় িায়’।  

এই প্রততবতন্ধতা তনকয় প্রততকবশীকদর কাে সেকক তবতভন্ন কো শুনকত হয় তবকশষ ককর আর্ার তবকয় তনকয়। আবার 

অকনক প্রততকবশী আর্ার তবকয় সভকি সদওয়ার জন্য পাকত্রর কাকে তর্কয় নাতলশ ককর আর্ার প্রততবতন্ধতা তনকয়। এই 

ের্স্যার কারকণ র্াকঝ র্াকঝ দুতশ্চন্তা হয়, হতাশ হকয় িায়, আত্মহতযা করকত ইকি ককর। এোড়া তততন বকলন- 

‘এই প্রততবতন্ধতা আর্ার তনকজর তততর না আোহ আর্াকক সিভাকব সৃতষ্ট ককরকেন সেইভাকব জন্ম হকয়কে 

তকন্তু এই প্রততবতন্ধতার জন্য িতদ ের্াকজর র্ানুকষর কাে সেকক খারাপ ব্যবহার পায় তখন তনকজর কাকে অকনক কষ্ট 

লাকর্ একতদকক প্রততবতন্ধতা অন্যতদকক র্ানুকষর কটু কো শুনকত হয়’।  

েরকার প্রততবন্ধীকদর পড়াশুনার জন্য সি তশক্ষা উপবৃতি প্রদান করকে তার জন্য আতর্ েরকাকরর কাকে অকনক সবশী 

কৃতজ্ঞ। এই তশক্ষা উপবৃতি না সপকল হয়ত আর্ার পকক্ষ এত পড়াশুনা করা েম্ভব হত না। এর্নতক আর্ার র্া বাবাও 

পড়াকতন না। এখন আর্ার তিন্তা হকি পড়াশুনা সশষ ককর িতদ একটা িাকুতর না পায় তাহকল পড়াশুনার তপেকন সি 

খরি তা েম্পূণ গ বৃো িাকব। তাই েরকার িতদ আর্াকদর র্ত িারা প্রততবন্ধী পড়াশুনা ককরকেন তাকদর জন্য িাকুতরর 

ব্যবস্থা ককরন তাহকল আর্াকদর অকনক উপকার হয়। িতদ িাকুতর তদকত না পাকর তাহকল আর্াকদর আয়বি গনমূলক 
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প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা করা সহাক। সিই প্রতশক্ষকণর র্াধ্যকর্ আর্রা আয় করকত পারব। এই প্রতশক্ষণ িাকত কাকজ লার্াকত 

পাতর তার জন্য কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা ককর সদওয়া এবাং েহজ শকতগ ঋকণর সিার্ান সদওয়া। এোড়া েরকাকরর ভাতার 

পতরর্াণ আকরা একটু বৃতদ্ধ করা িাকত প্রততবন্ধী ব্যতির প্রকয়াজনীয় িাতহদা সর্টাকনার জন্য দুতশ্চন্তা করকত না হয়। 

এোড়া তততন আকরা বকলন- 

‘প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িাতায়াত একটা বড় ের্স্যা তবকশষ ককর সর্কয় বা র্তহলা প্রততবন্ধীর সক্ষকত্র। এই 

প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য িাতায়াত ব্যবস্থার উন্নত করা এবাং তবনামূকল্য প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িাতায়াকতর জন্য েকল 

িানবাহকনর র্াতলককদর তনকদ গশ সদওয়া’।   

সকে স্টাতে-০৬ 

সর্াহাম্মদ সর্াখতার (েদ্ম নার্) ৩৩ বের বয়কের একজন শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতি। সে সপশায় একজন নরসুন্দর। 

তততন রাজশাহী সজলার, রাজশাহী তেটি ককপ গাকরশকনর, ১৯ নাং ওয়াকে গর, তেকরাল ককলাতনকত বাবা, র্া, ভাই, স্ত্রী, 

সেকল তনকয় বেবাে ককরন। সে ভাড়া সদাকাকন নরসুন্দকরর কাজ ককর োংোর িালায় পাশাপাতশ তার সোট ভাই ও 

একটি িাকয়র সদাকান ককর তার পতরবাকর োহায্য ককর োকক। তাকদর র্াতেক ১০,০০০-১৫,০০০ টাকার র্ত এবাং 

ব্যয় প্রতত র্াকে ২০,০০০ টাকার র্ত লাকর্। এই বাতক পাঁি হাজার টাকা েরকাকরর তবতভন্ন সেবা েহায়তা সেকক 

ব্যবস্থা করা হয়। তততন বকলন- 

‘আতর্ প্রতত ততন র্াকে ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধী ভাতা বাবদ ২২৫০ টাকা পাই। এই টাকা তদকয় 

পতরবাকরর তবতভন্ন প্রকয়াজনীয় িাতহদা সর্টায় তবকশষ ককর আর্ার বাবা র্ার তিতকৎোর তপেকন খরি হয় সবশী র্াকঝ 

র্াকঝ আর্ার তিতকৎোর জন্য খরি কতর’।  

আর্ার প্রততবতন্ধতার িরণ র্াঝারী হওয়ার কারকণ প্রততবন্ধী ভাতা োড়া আতর্ ের্াজকেবা অতফে সেকক মুতি ও 

সেলুকনর উপর একটি প্রতশক্ষণ সপকয়তে। ঐ প্রতশক্ষকণর উপর তভতি ককর আতর্ এখন নরসুন্দকরর কাজ ককর িাতি। 

এোড়া সেলুকন তবতনকয়ার্ করার জন্য ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধী ঋণ বাবদ ৩০,০০০ টাকা তনকয়তে। এই 

টাকা তদকয় একটি সেলুকনর সদাকান শুরু ককরতে। এখন এই সেলুকনর টাকা তদকয় আর্ার োংোর এবাং ঋকণর টাকা 

পতরকশাি ককর িাতি। এই প্রেকি তততন বকলন- 

‘ের্াজকেবা অতফকের এই েহায়তা না সপকল হয়ত আর্াকক তভক্ষা ককর সখকত হত, তকন্তু এখন আতর্ তনকজ 

আয় ককর আর্ার োংোর পতরিালনা করতে একত আর্ার োর্াতজক র্ি গাদা আকর্র সিকয় সবশী বৃতদ্ধ সপকয়কে’।  
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আকর্ সেলুকন কাজ করার আকর্ সবকার তেলার্ তবতভন্ন র্ানুকষর কো শুকনতে আর্ার প্রততবতন্ধতা তনকয় এর্নতক 

তবকয়র ের্য় অকনক তবকয় সভকি সর্কে আর্ার শারীতরক প্রততবন্ধীতা তেল বকল। পাকয় োর্ান্য শারীতরক প্রততবতন্ধতা 

োকার কারকণ র্ানুকষর কাে সেকক তবতভন্ন িরকণর অবজ্ঞা, অবকহলা, কটূতি শুনকত হকয়কে। তকন্তু এখন র্ানুষ তকছু 

বকল না কারণ এখন আতর্ আর্ার তনকজর আকয় পতরবাকরর বড় অবদান রাখতে। এোড়া প্রততবন্ধী ভাতা বাবদ সি 

টাকা সপতার্ সেটাও পতরবাকরর তবতভন্ন কাকজ ব্যয় হকয় িায়। এোড় তততন আকরা বকলন- 

‘আর্ার সেলুকনর সদাকাকনর জন্য এলাকার এন তজ ও সেকক ঋণ তনকয়তে এবাং প্রতত র্াকে তকতস্তকত পতরকশাি 

কতর। আকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সকান িরকনর ঋণ সদওয়া হত না তকন্তু েরকাকরর প্রততবন্ধী কাে গ পাওয়ার পর সি 

সকান এন তজ ও সেকক শুরু ককর ব্যাাংক পি গন্ত ঋণ তদকত বাধ্য’।    

প্রততবন্ধী হওয়ার কারকণ ের্াজকেবা অতফে সেকক সি েব আয় বি গনমূলক প্রতশক্ষণ সপকয়তেলার্ তা এখন ভালর্ত 

কাকজ লার্কে। ঐ প্রতশক্ষকণর সর্য়াদ তেল ৬ র্াে। প্রতশক্ষকণর ঐ জ্ঞান ও দক্ষতা কাকজ লাতর্কয় এখন আতর্ আয় 

করকত পারতে। তকন্তু কাজ করার আকর্ আর্াকক ের্াকজর তবতভন্ন র্ানুকষর কাে সেকক কটু কো শুনকত হকয়কে। এই 

কর্ গোংস্থাকনর ফকল ের্াকজ আর্ার র্ি গাদা আকর্র সিকয় অকনক সবশী বৃতদ্ধ সপকয়কে। আর্ার এই শারীতরক 

প্রততবতন্ধতার জন্য বহু তিতকৎো ককরতে। তে আর তপ সেকক বহু তিতকৎো বা সেরাতপ সনওয়া হকয়কে তকন্তু সকান 

িরকণর উন্নতত হয় নাই কারণ এই প্রততবতন্ধতা জন্মর্ত। তে আর তপ সত তিতকৎোর জন্য আর্ার প্রতততদন ২০০-৩০০ 

টাকা খরি হত। তততন বকলন- 

‘েরকার িতদ এই প্রততবতন্ধতার তিতকৎোর ব্যয়ভার বহন ককর তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতির তদনতন্দন খরকির 

খাত অকনক ককর্ িাকব। প্রততবন্ধী ব্যতির আকয়র অকি গক টাকা তিতকৎোর জন্য ব্যয় হকয় িায় ফকল অন্যান্য 

প্রকয়াজনীয় িাতহদা সর্টাকনা েম্ভব হয় না’।   

েরকাতর ের্াজকেবা অতফে সেকক বহু োহায্য েহায়তা তততন সপকয়কেন। এই সেবা তনকত তর্কয় সকান িরকণর 

হয়রাতনর তশকার হন তন। ের্য়র্ত েব সুতবিা তততন সপকয়কেন। পতরবাকরর েদস্য োংখ্যা বৃতদ্ধ পাওয়ার োকে োকে 

খরকির পতরর্াণও তদন তদন বৃতদ্ধ পাকি। আর্ার সেলুকনর সদাকাকনর জন্য প্রতত র্াকে ভাড়া তদকত হয়। তাই তততন 

বকলন- 
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‘েরকার িতদ েক্ষর্ প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা ককর সদন অেবা আয়বি গনমুলক কাকজর 

োকে জতড়ত ককরন তাহকল প্রততবন্ধী ব্যতি অন্যান্য োিারণ ব্যতির র্ত তনকজর আয় তনকজ ককর তনকত পারকব এর 

জন্য একটু েরকাতর েহায়তা দরকার’।  

তনকজর িতদ একটি সেলুকনর সদাকান োকত তাহকল সদাকান ভাড়া বাবদ টাকা অকনক জর্া হত। এোড়া তততন র্কন 

ককরন প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ আকর্র সিকয় একটু বৃতদ্ধ করা অকনক সবশী জরুতর।  

সকে স্টাতে-০৭ 

আব্দুর রহর্ান (েদ্ম নার্) শারীতরকভাকব প্রততবন্ধী একজন কাপড় ব্যবোয়ী। সে 

ভযাকন ককর তবতভন্ন জায়র্ায় কাপড় তবতক্র ককর তার োংোর িালায়। তার বয়ে 

এখন ৩৭ বের। সোটকবলায় সপাতলও সরাকর্র কারকণ দুই পা পঙ্গু হকয় িায় এরপর 

সেকক সে হাকত ভর তদকয় তবতভন্ন জায়ার্ায় িলাকফরা ককর। এখনও পি গন্ত দুই হাকত 

কাকঠর উপর ভর ককর িলািল ককর োকক। এই েম্পককগ তততন বকলন- 

‘এখনও পি গন্ত সকান েরকাতর এবাং সবেরকাতর এন তজ ও আর্াকক হুইল সিয়াকরর 

ব্যবস্থা ককর সদয় নাই ফকল আর্াকক কাকঠর উপর তনভ গর ককর িলাকফরা করকত হয়’।  

সে রাজশাহী সজলার, পবা উপকজলায় বেবাে ককরন। তার দুই সেকল ও স্ত্রী তনকয় ভাড়া বাোয় োককন। উপকজলার 

তবতভন্ন জায়র্ায় ভযাকন ককর কাপড় তবতক্র ককর র্াকে ১০০০০ টাকা আয় ককর োকক। সেই আয় সেকক পতরবাকরর 

খরি, সেকলর সলখাপড়া এবাং তনকজর তিতকৎো ককর োককন। উপকজলা ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধী কাে গ 

করার পর সেকক প্রততবন্ধী ভাতা পাওয়া শুরু ককরন। এই প্রেকি তততন বকলন- 

‘এই প্রততবন্ধী ভাতার টাকা তদকয় তনকজর োিার খরি ও ঔষকির খরকির জন্য কাকজ লার্ায়। তারপরও 

তিতকৎোর তপেকন প্রতত র্াকে ৩০০০-৪০০০ টাকা লাকর্ সিখাকন প্রততবন্ধী ভাতার র্াধ্যকর্ খরি তর্ঠাকনা েম্ভব নয়। 

তাই প্রততবন্ধী ভাতার পতরর্াণ আকরা বৃতদ্ধ করকত হকব িাকত অন্তত তিতকৎোর ব্যয় সর্ঠাকত পাতর’।  

আতর্ সি ভযান তনকয় কাপকড়র ব্যবো কতর সেটি আর্ার এলাকার তরী ফাউকেশন নাকর্র একটি এন তজ ও সেকক 

পাওয়া। আকর্ আতর্ এক জায়র্ায় বকে কাপড় তবতক্র করতার্ একত আর্ার তবতক্র কর্ হত তদতনক ৩০০-৪০০ টাকা 

হত এখন ভযাকন কাপড় তবতক্র করার ফকল আর্ার তদতনক ৫০০-৬০০ টাকা আয় হয়। আর ভযাকন ককর কাপড় তবতক্র 

করকত আর্ার সকান কষ্ট হকি না। আকর্ র্রকর্ কাপড় তবতক্র করা এবাং বষ গাকাকল কাপড় তবতক্র করা কঠিন হত। 
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আতর্ রাজশাহী শহর সেকক কাপড় তককন একন গ্রাকর্ গ্রাকর্ তবতক্র ককর সবড়ায়। আর্ার এই কাপকড়র ব্যবো শুরু 

করার জন্য ব্রাক এন তজ ও সেকক ৩০,০০০ টাকা ঋণ তনকয়তে। এখন র্াকে র্াকে তকতস্তকত পতরকশাি কতর। তততন 

বকলন- 

‘এনতজও-র কাে সেকক সি ঋণ সনয়া হকয়কে সেই ঋকণ অকনক সবশী সুদ তদকত হয় এবাং তকতস্ত তদকত হয় 

অল্প ের্কয়র র্কধ্য এই জকন্য আর্ার তকতস্ত তদকত র্াকঝ র্াকঝ ের্স্যা হয়। েরকাতর ের্াজকেবা অতফে িতদ আর্ার 

র্ত প্রততবন্ধীকদর েহজশকতগ ঋকণর ব্যবস্থা ককর সদয় তাহকল িারা মৃদু ও র্াঝারী প্রততবন্ধী তারা আয় ককর তনকজরা 

স্বাবলম্বী হকত পারকব’।  

এনতজও-র পক্ষ সেকক িত দ্রুত েহায়তা সপকয়তে েরকাতর ের্াজকেবা অতফে সেকক অত েহকজ সেবা পায় নাই। এই 

ভযান না হকল আর্ার ব্যবো করা েম্ভব হত না। এই ব্যবো করার কারকণ ের্াকজ আর্ার একটা েম্মান ও র্ি গাদা 

পূকব গর তুলনায় দুইটায় বৃতদ্ধ সপকয়কে। এই ব্যবো না করকল হয়ত তভক্ষা ককর োংোর িালকনা লার্ত একত আর্ার 

পতরবাকরর এবাং েন্তাকনর েম্মাকনর ক্ষতত হত। তাকদর েম্মাকনর তদকক তাতককয় তনকজর ইিায় এই কাপকড়র ব্যবো 

শুরু কতর। তততন বকলন- 

‘েরকার িতদ আর্াকদর জন্য একটি কাপকড়র সদাকাকনর ব্যবস্থা ককর সদন তাহকল আর্ার ভযাকন ককর গ্রাকর্ 

গ্রাকর্ কাপড় তবতক্র করকত হকব না একত আর্ার শারীতরক পতরের্ তকছুটা কর্ হকব’। 

ব্যবো শুরু করার আকর্ র্ানুষ খারাপ সিাকখ সদখত র্কন করকত প্রততবন্ধী র্ানুষ তকছু োহায্য েহায়তা করকত হকব 

অে গাৎ র্াকঝ র্াকঝ প্রততকবতশরা এতড়কয় সিত। এখন ব্যবো শুরু করার পর সেকক খারাপ সিাকখ সদকখ না। আর্ার 

পতরবাকর সিকহতু েকল দাতয়ত্ব আতর্ তনকজ পালন কতর সে কারকণ পতরবাকর তেন্ধান্ত সনওয়ার সক্ষকত্র আর্ার তেন্ধান্ত 

চূড়ান্ত োকক তকব র্াকঝ র্াকঝ বউকয়র পরার্শ গ তনকয় কাজ কতর। দুই সেকলর সলখাপড়া তনকয় তেন্ধান্ত সনয়া, ভতবষ্যকত 

তক কাজ করব ইতযাতদ তবষয় তনকয় তনকজ তেন্ধান্ত তনকয় োতক। আর্ার বাো ভাড়া এবাং তিতকৎোর তপেকন অতিকাাংশ 

টাকা খরি হকয় িায়। সি অল্প তকছু টাকা প্রততবন্ধী ভাতা তহকেকব পায় সেই টাকা অল্প তকছু ঔষি তককন সশষ হকয় 

িায়। তততন র্কন ককরন-  

‘এনতজও-র সেবা সিভাকব তাড়াতাতড় সপকয়কেন িতদ েরকাতর সেবা কাি গক্রর্ও দ্রুত পাওয়া সিত তাহকল 

প্রততবন্ধী ব্যতির কষ্ট, ের্য় তকছুটা লাঘব হত’।  
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প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য প্রততবতন্ধবান্ধব িানবাহকনর ব্যবস্থা না োকায় তাকদর িলািল করকত অকনক ের্স্যার 

েম্মুখীন হকত হয়। অকনক িানবাহকন তাকদর তনকত িাই না ফকল অতততরি ভাড়া তদকয় অেবা প্রাইকভট র্াতড় ব্যবহার 

ককর তনকজকদর কাজ করকত হয় একত তাকদর িাতায়াত খরি অকনক সবশী হকয় িায়। েরকার িতদ প্রততবন্ধীকদর 

জন্য িানবাহকনর ব্যবস্থা অেবা সি েকল িানবাহন আকে তাকত তি িাতায়াকতর ব্যবস্থা করকল প্রততবন্ধীকদর জন্য 

অকনক উপকার হয়। এোড়া তততন আকরা বকলন- 

‘প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য প্রততবতন্ধতার িরণ অনুিায়ী েহায়তা প্রদান করা অে গাৎ সি েকল 

প্রততবন্ধী তীব্র র্াত্রার তাকদর জন্য আবাতেক পুনব গােন সকন্দ্র ককর েহায়তা প্রদান করা এবাং ভাতার পতরর্াণ বাতড়কয় 

সদওয়া অন্যতদকক িারা র্াঝারী ও মৃদু প্রততবন্ধী তাকদর জন্য প্রতশক্ষকণর র্াধ্যকর্ কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করা এবাং 

তশক্ষার্ত সিাগ্যতা অনুিায়ী িাকুতরর ব্যবস্থা করা’।  

সকে স্টাতে-০৮ 

 তবউটি সবর্র্ (েদ্ম নার্) তততন একজন প্রততবন্ধী তশশুর অতভভাবক। তার বয়ে ২৬ 

বের। তার সর্কয়র বয়ে ৭ বের। তশশুটি জন্ম সেকক প্রততবন্ধী এবাং তীব্র র্াত্রার 

প্রততবন্ধী। তশশুটির র্াো অস্বাভাতবকভাকব সর্াটা িার কারকণ েহকজ িলািল করকত 

পাকর না। সে সর্কয়র প্রততবন্ধী কাে গ করার জন্য ের্াজকেবা অতফকে সিার্াকিার্ 

করকেন। সে আলীর্ড় পুব গ পাড়া গ্রার্, পবা উপকজলা, রাজশাহী সজলায় বেবাে 

ককরন। তার স্বার্ী গ্রাকর্ র্রু োর্কলর ব্যবো ককরন। সর্কয়র তিতকৎোর জন্য বহু 

োিাকরর োকে সিার্াকিার্ ককরতে এবাং অকনক টাকা খরি ককরতে। আর্ার 

এলাকার সর্ম্বাকরর র্াধ্যকর্ জানকত পারলার্ উপকজলা ের্াজকেবা অতফে সেকক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য ভাতা 

সদয়া হয়। এই জকন্য ের্াজকেবা অতফকে প্রততবন্ধী কাে গ করার জন্য আকবদন ককরতে। তততন বকলন- 

‘প্রততবন্ধী কাে গ হকয় সর্কল তাহকল তততন প্রততবন্ধী ভাতা পাকবন। এই প্রততবন্ধী ভাতা তদকয় সর্কয়র তিতকৎো 

বা ঔষি পত্র তকনার পতরকল্পনা আকে। তকন্তু তততন বকল এই প্রততবন্ধী কাে গ করকত তর্কয় অকনক সদৌড়াকদৌতড় করকত 

হকয়কে এবাং অকনক ের্কয়র প্রকয়াজন হকি’।    

সর্কয় এখনও সোট োকায় তাকক তনকয় তবতভন্ন জায়ার্ায় িলািল করকত পাতর তকন্তু বয়ে বাড়ার োকে োকে তার 

ওজন ও বৃতদ্ধ পাকি একত আর্ার পকক্ষ তার িত্ন তনকত কষ্ট হকি। এখনও আর্াকক কাপড় পতরিান করাকনা, 
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খাওয়াকনা, টয়কলট করাকনা, সর্ােল করাকনা ইতযাতদ কাজ করকত হকি। পাশপাতশ োিাকরর কাকে আনা সনয়া করা 

অকনক কঠিন র্কন হয়। তততন বকলন- 

‘এই িরকণর তীব্র প্রততবন্ধীকদর জন্য িতদ আলাদা আবাতেক সককন্দ্রর ব্যবস্থা করা সিত তাহকল 

অতভভাবককদর এবাং প্রততবন্ধী ব্যতির কষ্ট কর্ হত। এই আবাতেক সককন্দ্র প্রততবন্ধী ব্যতির তিতকৎো সেকক শুরু 

ককর িাবতীয় প্রকয়াজনীয় িাতহদা পূরকণর ব্যবস্থা োককত হকব’।   

 

৬.১০ র্কবষণায় তাতিক তভতির প্রততফলন  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর সক্ষকত্র সি তবতভন্ন িরকণর র্কেল বা একপ্রাি রকয়কে সেকক্ষকত্র প্রাপ্ত র্কবষণার তকথ্যর আকলাকক 

তিতকৎো র্কেল, োর্াতজক র্কেল, এবাং অতিকার তভতিক র্কেল তবকশষভাকব প্রকয়ার্কিাগ্য। তিতকৎো র্কেল সকান 

ব্যতির প্রততবতন্ধতা তাঁর শারীতরক অবস্থার িারা তনি গাতরত হয় এবাং িকর সনয়া হয় সি প্রততবতন্ধতা একজন ব্যতির 

শারীতরক অক্ষর্তাকক হ্রাে ককর। ফলশ্রুততকত তাঁর কাকজর েক্ষর্তা তকছুটা হকল ককর্ িায় অন্যতদকক প্রততবতন্ধতাকক 

ব্যতির ের্স্যা বকল তিতিত করা হকয়কে, এটি ের্াকজর ের্স্যা নয়। কাকজই ব্যতিকক ের্াকজর োকে খাপ খাইকয় 

িলার জকন্য তবতভন্ন িরকণর তিতকৎো ও ইন্টারকভশকনর উপর সজার সদয়া হকয়কে। তিতকৎো র্কেকলর তবপরীতির্ী 

অবস্থাকন আকে োর্াতজক র্কেল। এখাকন ব্যতির শারীতরক বা অন্য সকান ত্রুটি বা েীর্াবদ্ধতার সিকয় োর্াতজক ও 

পতরকবশর্ত প্রততবতন্ধকতাকক সবশী সজার সদয়া হকয়কে। োর্াতজক র্কেকল ব্যতির ের্স্যাগুকলা োর্াতজক 

প্রততবন্ধকতা সেকক সৃতষ্ট হকয়কে এবাং োর্াতজক প্রততবন্ধকতার পতরণতত তহকেকব একজন প্রততবতন্ধ স্বাভাতবক 

জীবনিাপন করকত পাকর না। ের্াকজর সনততবািক দৃতষ্টভতি, কাঠাকর্ার্ত ত্রুটি, অবকাঠাকর্ার্ত ও প্রাততষ্ঠাতনক 

েীর্াবদ্ধতা একজন প্রততবতন্ধ ব্যতিকক স্বাভাতবক র্ানুকষর র্ত তবকতশত হকত সদয়া হয় না। একক্ষকত্র তবষম্য 

ের্াজকাঠাকর্াকত, অতিকার বঞ্চনা, অে গননততক পরতনভগরশীলতা ব্যতিকক আকরা সবশী ককর পরতনভগরশীল ককর র্কড় 

সতাকল। র্কবষণা সেকক প্রাপ্ত তথ্য তবকেষকণ সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধীকদর উপযুি সুকিার্ সুতবিা না োকা, তিতকৎো 

না পাওয়া, পরতনভগরশীলতা, সভৌত অবকাঠাকর্ার্ত সুকিার্ সুতবিার অভাব, প্রকবশর্ম্যতার অভাব, পি গাপ্ত কর্ গসূিীর 

অভাব, কর্ গোংস্থাকনর ও তশক্ষা প্রততষ্ঠাকনর অভাব, তিতকৎো সক্ষকত্র বাড়তত সুকিার্ সুতবিা না োকা, তবতভন্ন িরকণর 

োইককাকেরাতপ ও তফতজওকেরাতপ, িীি সেরাতপ, তবকশষজ্ঞ তিতকৎেক না োকার কারকণ প্রততবন্ধী ব্যতিরা জীবকন 

তিগুণ প্রততবন্ধকতার েম্মুখীন হকি। একক্ষকত্র োর্াতজক র্কেল অনুিায়ী বতগর্ান েরকাকরর োম্প্রততক প্রততবন্ধীকদর 

জকন্য প্রততবন্ধী ভাতা, তশক্ষা উপবৃতি, আইন, কর্ গসুিী, নীততর্ালা ইতযাতদ োর্াতজক র্কেকলর প্রততফলন। উি 
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ব্যবস্থাগুকলা তাৎপি গপুণ গ ও অে গবহ এবাং কাি গকরী করকত হকল ের্াকজর েব গস্তকর দৃতস্টভতির্ত; পতরকবশর্ত ও 

প্রাততষ্ঠাতনক প্রততবন্ধকতা অপোরণ করার ব্যবস্থা করকত হকব। প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর েকল সক্ষকত্র প্রকবশর্ম্যতা এবাং 

অে গননততক পরতনভগরশীলতা কতর্কয় আনার জকন্য িোিে ব্যবস্থা গ্রহণ করকত হকব অে গাৎ কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা 

করকত হকব, োকে োকে তিতকৎো ও স্বাস্থয সেবার উপর সজার তদকত হকব।  

জাততোংঘ কতৃগক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অতিকার র্ানব অতিকার তহকেকব স্বীকৃত সদয়া হকয়কে। ের্তা, তবষম্যহীনতা, 

ের্-অাংশগ্রহণ, একীভূতকরণ করা হকি অতিকার তভতিক একপ্রাকির মূল বিব্য িা তকনা সর্ৌতলক র্ানবাতিকার 

নীততর্ালার উপর তভতি ককর র্কড় উকঠকে। প্রততবতন্ধ ব্যতিরা ের্াকজ তনগৃহীত, অপাাংকিয়, সশাতষত এোড়া প্রায়শ 

তাকদর অতিকার লতিত হকি, তনি গাতকনর তশকার হকি তবকশষ ককর নারী প্রততবন্ধীরা। ের্াকজ প্রততটি ব্যতির র্ি গাদা 

বা অতিকার প্রাতপ্তর সুকিার্ রকয়কে। সুতরাাং বাাংলাকদকশর োংতবিাকন প্রততটি ব্যতির মুল্য, র্ি গাদা, স্বািীনতা, এবাং 

অতিকার সদয়া হকয়কে। সেই সপ্রতক্ষকত প্রততবন্ধী ব্যতিকদর উন্নয়কনর জকন্য ের্র্ি গাদা এবাং ের্-অতিকার প্রদাকনর 

জকন্য অতিকারতভতিক একপ্রািটি তবকবিয এবাং গুরত্বপূণ গ। উপকরাি ততনটি র্কেল তিতকৎো র্কেল, োর্াতজক র্কেল 

এবাং অতিকার তভতিক র্কেকলর ের্িকয় Sustainable Livelihood Approach এবাং 

Holistic and Comprehensive Approach সক প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর উন্নয়কনর জকন্য র্কবষক 

ব্যবহার করার সুপাতরশ করা হকলা।  
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তিত্র নাং ৬.১০.১ োকস্টইকনবল লাইভতলহুে একপ্রাি 

 

িযাকলঞ্জেমূহ  

 অে গননততক (আয়, ব্যয়, 

প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান 

ইতযাতদ) 

 োর্াতজক (তবতিন্নতা, 

োর্াতজক র্ি গাদা, ের্-

অতিকার, োর্াতজক 

অনুষ্ঠাকন দাওয়াত ইতযাতদ) 

 তশক্ষা োংক্রান্ত (তশক্ষার 

উপকরণ, পদ্ধতত, 

প্রকবশর্ম্যতা, েহকিাতর্তা 

ইতযাতদ)  

 স্বাস্থয ও তিতকৎো (ের্ান 

সুকিার্, অতততরি ব্যয়, 

তিতকৎো স্বল্পতা ইতযাতদ) 

 োাংস্কৃততক ও রাজননততক 

(কর্ অাংশগ্রহণ, 

প্রকবশর্ম্যতা, তবকনাদকনর 

স্বল্পতা ইতযাতদ)   

লাইভতলহুে েম্পদ  

 

- র্ানব েম্পদ 

- োর্াতজক 

েম্পদ 

প্রাকৃততক 

েম্পদ 

- আতে গক 

েম্পদ 

বস্তুর্ত 

 

 ফলাফল 

- অতিক আয় 

- সুস্থভাকব 

জীবন িাপন 

- জীবনর্ান 

উন্নয়ন  

- সর্ৌতলক 

িাতহদা পূরণ  

- পুনব গােন  

 

 

েরকাতর উকদ্যার্  

নীততর্ালা, আইন, 

অতে গন্যাে, 

নানামূখী কর্ গসূিী 

 

সবদরকাতর প্রততষ্ঠান, 

আন্তজগাততক োংর্ঠন, 

র্ন্ত্রণালয়, এনতেতে ট্রাস্ট, 

তব এন এে েতব্লউ, তে, ই 

আর তে তপ এইি 

কতর্উতনটি 

তভতিক ব্যবস্থা  
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তিত্র নাং ৬.১০.২ প্রততবতন্ধ ব্যতির প্রাতন্তকতা এবাং নাজুকতার তবতভন্ন োংকেষক 

 

অে গননততক  নাজুকতা  

কর্ আয়, দাতরদ্রয, ব্যয় সবশী, 

কর্ গোংস্থাকনর অভাব, প্রতশক্ষণ স্বল্পতা, 

স্বল্প েম্পদ, েঞ্চয় নাই,ঋকণর অভাব 

োর্াতজক দুদ গশা 

োর্াতজক র্ি গাদার অভাব, সনততবািক 

দৃতষ্টভতি, োর্াতজক অনুষ্ঠাকন দাওয়াত 

না পাওয়া, তববাকহ ের্স্যা, তেন্ধান্ত গ্রহকণ 

ের্স্যা, প্রকবশাতিকাকর তবষম্য  

স্বাস্থয ও তিতকৎোর অপ্রতুলতা   

তিতকৎো সুতবিার অভাব, ব্যয়বহুল, 

োিার, নাে গ এর স্বল্পতা, উপকরণ স্বল্পতা 

োাংস্কৃততক ও রাজননততক নাজুকতা  

তবকনাদকনর সুতবিার অভাব, প্রকবশর্ম্যতার 

স্বল্পতা, কর্ অাংশগ্রহণ, সনততবািক দৃতষ্টভতি 

র্নস্তাতিক নাজুকতা  

আত্ম-র্ি গাদাহীনতা, হতাশা, একাকীত্ব, 

তবষণ্ণতা, অপরািকবাি, মুল্যহীনতা 

তশক্ষা োংক্রান্ত নাজুকতা  

প্রকবশর্ম্যতা, েহপাঠীকদর েহকিাতর্তার 

অভাব, অদক্ষ তশক্ষক, আতে গক ের্স্যা, 

উপকরণ স্বল্পতা, তবকশষ তশক্ষা ব্যবস্থার 

েীর্াবদ্ধতা  

- প্রকয়াজনীয় আইন, নীততর্ালা ও কর্ গসূিী েীর্াবদ্ধতা   

- প্রকয়াজনীয় োাংর্াঠতনক কাঠাকর্ার অভাব 

- জনবকলর অভাব  

- তবকশষজ্ঞ তিতকৎেক ও আতে গক ব্যবস্থার েীর্াবদ্ধতা 

 

প্রততবতন্ধ ব্যতি  

 

ফলাফল 

প্রাতন্তকতা, নাজুকতা, দাতরদ্রয, দুদ গশাগ্রস্থতা  
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তিত্র নাং ৬.১০.৩ োর্তষ্ঠক ও োর্তগ্রক র্কেল (Integrated/Holistic and Comprehensive Approach।; র্কবষক কতৃগক উদ্ভাতবত 

 

অে গননততক  

আয়বি গনমুলক কাি গক্রর্  

কাতরর্তর ও বৃতিমূলক প্রতশক্ষণ 

ঋণ সুতবিা  

েম্পকদর র্ততশীলতা 

ভাতা বৃতদ্ধকরণ  

বাজারজাতকরণ  

র্জুতর তবষম্য দূরীকরণ  

সুস্থ কর্ গপতরকবশ  

সকাটা পূরণ  

োর্াতজক তবষয় োংক্রান্ত  

ইততবািক দৃতষ্টভতি, েকিতনতা সৃতষ্ট, 

প্রকবশর্ম্যতা তনতশ্চতকরণ, অন্তর্ভ গতিকরণ, 

োর্াতজক অাংশগ্রহণ, োর্াতজক র্ি গাদা 

তনতশ্চতকরণ, পতরোংখ্যাতনক তথ্য  

তশক্ষা  োংক্রান্ত  

প্রকবশর্ম্যতা তনতশ্চতকরণ 

উপকরণ েরবরাহ  

প্রততবতন্ধবান্ধব তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন অবকাঠাকর্া  

ইততবািক দৃতষ্টভতি  

কাতরকুলার্ েমৃদ্ধকরণ  

তবকশষ তবদ্যালয় প্রততষ্ঠা এবাং তশক্ষককদর প্রতশক্ষণ  

কাতরর্তর ও বৃতিওমূলক তশক্ষার উপর সজার প্রদান  

স্বাস্থয ও তিতকৎো োংক্রান্ত  

তবকশষ জনকর্াষ্ঠীর জন্য স্বাস্থয কণ গার স্থাপন, 

তবনামূকল্য তিতকৎো ও ঔষি, তবকশষজ্ঞ োিার 

ও নাে গ তনকয়ার্, সেরাতপর ব্যবস্থা করা, 

কাউকেতলাং, সোশায়ল ওযাকগার তনকয়ার্  

 

োাংস্কৃততক ও রাজননততক 

স্বতন্ত্র তবকনাদকনর ব্যবস্থা, রাজনীততকত 

অাংশগ্রহণ তনতশ্চতকরণ, সভাটাতিকার, 

ের্ানতিকার, োাংস্কৃততক কর্ গকাকে  

অাংশগ্রহণ 

প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর 

ের্তিত ও 

োর্তগ্রক একপ্রাি   

পুনব গােন োংক্রান্ত  

কযাটার্তর ও িাতহদা অনুিায়ী খাদ্য, আেয়, 

তশক্ষা, তিতকৎো, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, 

সেরাতপ ও কাউকেতলাং, তবকনাদকনর 

ব্যবস্থােহ পুনব গােন সকন্দ্র স্থাপন  

ক্ষর্তায়ন এবাং মূলকরাতিারায় 

অন্তর্ভ গতিকরণ  

 

প্রকয়াজনীয় 

েরকাতর এবাং 

সবেরকাতর 

কাি গক্রর্ 

(নীততর্ালা, আইন, 

োংর্ঠন, কর্ গসূিীকত 

জনবল ও আতে গক 

বরাি বৃতদ্ধ করা    
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েপ্তর্ অধ্যায়ঃ র্কবষণার োর্তগ্রক সুপাতরশর্ালা এবাং উপোংহার 

 

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তনকয় বতগর্ান েরকাকরর তবতভন্ন িরকণর কর্ গসূিী এবাং আইন প্রণয়ন ককরকে িাকত প্রততবন্ধীকদর 

অতিকার ও র্ি গাদা প্রততষ্ঠা হয় এবাং ের্াকজ তাকদর প্রতত ইততবািক র্কনাভাব সৃতষ্ট হয়। এরই র্কধ্য জাতীয় প্রততবন্ধী 

নীততর্ালা ১৯৯৫; প্রততবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১; জাতীয় প্রততবন্ধী কাি গক্রর্ নীততর্ালা ২০০৬; প্রততবন্ধী ব্যতির 

অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩; তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল প্রততবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩; তনউকরা-

সেকভলপকর্ন্টাল প্রততবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট-২০১৩; জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউকেশন; এবাং েব গকশষ ের্াজকল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় কতৃগক োরাকদকশ প্রততবন্ধী তিতিতকরণ েম্পতকগত জতরপ প্রভৃতত উকদ্যার্েমূহ উকেখকিাগ্য। এোড়া প্রততবন্ধী 

ব্যতির অতিকার েম্পতকগত জাততোংকঘর সঘাষণাপত্র ১৯৭৫ প্রততবন্ধী ব্যতির অতিকার েম্বতলত আন্তজগাততক 

কনকভনশন ESCAP কতৃগক প্রততবন্ধী ব্যতির দশক (১৯৯৩-২০০২) আন্তজগাততক উকদ্যাকর্র োকে বাাংলাকদশ 

েরকার েহর্ত সপাষণ ককরকেন িাকত ককর প্রততবন্ধী ব্যতি জাতত, ির্ গ, বণ গ, তনতব গকশকষ অন্যেব র্ানুকষর র্কতা 

স্বাভাতবকভাকব র্ি গাদার োকে সবকি োককত পাকর। পি গাপ্ত স্বাস্থয, তিতকৎো, তশক্ষা, অে গননততক তনরাপিা, এবাং সশাষণ 

সেকক রক্ষা পাওয়ার অতিকার তনতশ্চত করা হকয়কে। উন্নয়কনর মূলকরাতিারায় প্রততবন্ধীকদর েম্পৃিতা উিকরাির 

বৃতদ্ধ এবাং জাততোংঘ কতৃগক সঘাতষত ের্অতিকার, ের্সুকিার্ এবাং ের্অাংশগ্রহণ তনতশ্চত করাকত বাাংলাকদশ েরকার 

প্রততশ্রুতবদ্ধ। এজকন্য ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালকয়র অিীকন জাতীয় ের্াজকেবা অতিদপ্তকরর অিীকন প্রততবন্ধী ভাতা, 

তশক্ষা উপবৃতি, জাতীয় তবকশষ তশক্ষা কাি গক্রর্, শারীতরক প্রততবন্ধীকদর জন্য প্রতশক্ষণ ও পুনব গােন সকন্দ্র, সব্রইল সপ্রে 

ও কৃতত্রর্ অি উৎপাদন সকন্দ্র, পঙ্গু ও পুনব গােন হােপাতাল, র্ানতেক হােপাতাল তকথ্যর তবস্তার জনেকিতনতা 

সিার্াকিার্ ও প্রকবশাতিকার, কর্ গোংস্থান ও পুনব গােন সকন্দ্র এবাং শারীতরক প্রততবন্ধীকদর প্রতশক্ষণ ও পুনব গােন কর্ গসূিী 

বাস্তবাতয়ত হকি। এোড়া সবেরকাতর ের্াজকল্যাণ োংস্থা, স্থানীয় সস্বিাকেবী োংস্থা এবাং অন্যান্য আন্তজগাততক 

প্রততষ্ঠানগুকলা েীতর্ত পি গাকয় প্রততবন্ধীকদর আতে গক েহায়তা, তিতকৎো েহায়তা, পুনব গােন সেবা, প্রকবশাতিকার, 

জনেকিতনতা, প্রতশক্ষণ ও েহায়ক িন্ত্রপাতত উপকরণ েরবরাহ এবাং তশক্ষা বৃতি ও উপকরণেহ বহুতবি কর্ গসূিী 

েীতর্ত পি গাকয় বাস্তবায়ন করকে।  

তবশ্ব স্বাস্থয োংস্থার র্কত সর্াট জনোংখ্যার ১০% র্ানুষ সকান না সকানভাকব প্রততবতন্ধতার তশকার। সেই তহকেকব 

বাাংলাকদকশর প্রায় ১.৮০ সকাটির সবশী প্রততবন্ধী ব্যতি রকয়কে। পৃতেবীর অকনক সদকশর জনোংখ্যা এই োংখ্যার সিকয় 

কর্ জনোংখ্যা রকয়কে। প্রততবন্ধী ব্যতির োংখ্যা, িরণ, অবস্থা, প্রততবতন্ধতার কারণ, র্াত্রা ইতযাতদ তবষকয় োতব গক 
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সকান েঠিক পতরোংখ্যাণ সনই। বতগর্াকন ের্াজকেবা অতিদপ্তর কতৃগক েরকার প্রততবন্ধী শনািকরণ জতরপ পতরিালনা 

করকেন সিখাকন প্রততবতন্ধতার র্াত্রা, িরণ, কারণ উকেখ করা হকয়কে। র্কবষণালি তকথ্য সদখা িাকি সি, েরকাতর 

এবাং সবেরকাতর পি গাকয় বাস্তবাতয়ত কর্ গসূিীেমূহ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িাতহদা পূরণ আতে গক অবস্থার উন্নয়ন, তিতকৎো 

ও স্বাস্থযকেবা তনতশ্চত করা, র্ি গাদা ও অতিকার প্রততস্থাকরণ, েকল সক্ষকত্র ের্ অাংশগ্রহণ তনতশ্চতকরণ, তবষম্য 

সনততবািক র্কনাভাব দূরীকরণ, তনি গাতন ও সশাষণ সরািকরণেহ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর োতব গক উন্নয়কন বাস্তবাতয়ত 

কর্ গসূিী েমূহ িকেষ্ট নয় এককবাকর েীতর্ত পি গাকয়র এেকল কর্ গসূিী বাস্তবাতয়ত হকি একর্াত্র প্রততবন্ধী ভাতা ও 

তশক্ষা উপবৃতি ব্যততত। বতগর্াকন প্রততবন্ধী ব্যতি েক্ষর্ দাতরদ্রয, সবকারত্ব, তবষম্য, সনততবািক দৃতষ্টভতি, অতিকার 

বতঞ্চত, োর্াতজক কর্ গকাকে অাংশর্রহণ, পাতরবাতরক ও ব্যতির্ত জীবন র্ঠকন ের্স্যা স্বাস্থয ও তিতকৎো সেবা 

িানবাহন োংক্রান্ত ের্স্যা প্রতশক্ষণ ও দক্ষতার অভাব, ককর্ গ সুকিাকর্র অভাব এবাং েকব গাপতর উন্নয়কনর মুলকরাতিারায় 

অন্তর্ভ গতিকরকন নানাতবি ের্স্যায় জজগতরত। উি ের্স্যাবলী ের্ািান ককর প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জীবনর্ান উন্নয়কন 

এবাং অন্যান্য র্ানুকষর র্ত অতিকার ও র্ি গাদা তনকয় সেঁকি োকার জকন্য তনকন্মাি সুপাতরশর্ালা উপস্থাপন করা হল-

িা ভতবষ্যৎ প্রততবন্ধী োংক্রান্ত নীতত ও কর্ গসূিী বাস্তবায়কন তদক তনকদ গশনা প্রদান করকব বকল আর্াকদর তবশ্বাে।  

োর্াতজক তদক তবকবিনাঃ    

পতরোংখ্যাতনক তথ্য েম্পতকগত  

 প্রের্ত, প্রততবন্ধী ব্যতিকদর েঠিক পতরোংখ্যাতনক তকথ্যর জন্য জাতীয় র্ণশুর্াতরকত প্রততবন্ধীকদর আলাদা 

শীট োককব সিখাকন প্রততবন্ধী ব্যতির বয়ে, িরণ, র্াত্রা, প্রকৃতত, কারণ ইতযাতদ োিারণ তথ্যাবলী তলতপবদ্ধ 

োককব। তিতীয়ত, প্রততবন্ধীকদর বতগর্ান অবস্থা, ের্স্যা, িাতহদা, সপশা, আয়, তশক্ষা, েম্পদ, ইতযাতদ তনকয় 

স্বতন্ত্র পতরোংখ্যাতনক তথ্য েম্পতকগত প্রততকবদন তততরর জকন্য জাতীয় প্রততবন্ধী উন্নয়ন ফাউকেশন, জাতীয় 

ের্াজকেবা অতিদপ্তর এবাং তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল ট্রাস্ট ফাউকেশকনর অিীকন পতরোংখ্যাতনক সেল র্ঠন 

করা সিকত পাকর। তৃতীয়ত, েরকাতর এবাং সবেরকাতর কতৃগক প্রকদয় সেবামূলক কর্ গসূতির লক্ষযর্ভি 

জনকর্াষ্ঠী, উপকৃকতর োংখ্যা, এলাকাতভতিক, কর্ গসূতি, বাকজট বরাি, সেবা প্রদান ও সেবা গ্রহকনর ব্যবিান 

ইতযাতদ োংক্রান্ত তথ্যাবলী তলতপবদ্ধকরকণর ব্যবস্থাকরণ।  
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অবকাঠাকর্ার্ত উন্নয়ন েম্পতকগত  

 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য হােপাতাকল, তিতনকক, তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন, অতফে, আদালত, আতে গক প্রততষ্ঠান, 

লাইকব্রতর, পাকগ, সরলকস্টশকন, বাে টাতর্ গনাল, পি গটন সকন্দ্র অে গাৎ েকল িরকণর পাবতলক স্থাকন িলািল 

উপকিার্ী স্বতন্ত্র ব্যবস্থা োককব এবাং সুকপয় পাতনর এবাং প্রততবন্ধী বান্ধব টয়কলকটর ব্যবস্থা করা িাকত অকন্যর 

োহায্য েহকিাতর্তা োড়ায় প্রকবশাতিকাকরর সুকিার্ পায়। প্রকয়াজকন ঐ েকল এলাকায় বাড়তত জনবকলর 

ব্যবস্থা করা।  

 নারী, তশশু, বয়স্ক প্রততবন্ধীকদর জকন্য েতবকশষ গুরুত্বাকরাপ করকত হকব। প্রততবতন্ধতা এর্তন একটি ের্স্যা 

তাঁর র্কধ্য িতদ সে হয় নারী বা তশশু বা বয়স্ক তাহকল ের্স্যার সবাঝা তিগুন হকয় পকড়। প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর 

র্কধ্য েবকিকয় প্রাতন্তক ও বঞ্ছনার তশকার নারী প্রততবন্ধীরা। নারী প্রততবন্ধী একই িরণ ও র্াত্রায় পুরুষ 

প্রততবন্ধী ব্যতির সিকয় সবশী র্াত্রায় বঞ্ছনার ও তবষকম্যর তশকার হয়। পাতরবাতরক জীবন র্ঠন তবকশষ ককর 

তববাহ ও েম্পতির অতিকারেহ অকনক োিারণ প্রতযশাই পূরকণর েম্ভবনা একজন পুরুষ প্রততবন্ধী ব্যতির 

সিকয় নারী প্রততবন্ধী বঞ্ছনার তশকার সবশী হকয় োকক। সতর্তনভাকব প্রবীণ প্রততবন্ধী ব্যতিরাও ের্াকজ প্রাতন্তক 

জনকর্াষ্ঠীর র্কধ্য অন্যতর্। তশশু প্রততবন্ধীকদর প্রতত তবকশষ নজর না তদকল তারাও তবকাকশর সক্ষকত্র বািাগ্রস্থ 

হকয় োকক-এই তবকশষ সেণীর প্রততবন্ধী জনকর্াষ্ঠীর জকন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থােহ অনুকুল পতরকবশ তততরর ওপর 

েতবকশষ গুরুত্ব তদকত হকব।     

তশক্ষা োংক্রান্তঃ  

তশক্ষা হকি র্ানুকষর সর্ৌতলক র্ানতবক অতিকার। বাাংলাকদকশর অন্ধ, েবণ, বাক প্রততবন্ধীকদর জকন্য তবকশষ তবদ্যালয় 

রকয়কে এবাং এনতেতের আওতায় েরকাতর ও সবেরকাতর পি গাকয় ৭৪ টি তবদ্যালয় পতরিাতলত হকি। তকন্তু তৃণমূল 

পি গাকয় এেকল স্কুকলর সতর্ন দৃশ্যর্ান এবাং র্ানেম্মত নয়। িােরুর্, তশক্ষক, প্রতশক্ষণ, অবকাঠাকর্ার্ত উন্নয়ন ও 

প্রততবন্ধীবান্ধব তশক্ষা পতরকবশ, কাতরর্তর প্রতশক্ষনেহ তশক্ষা উপকরকণর আধুতনকীকরকণর িকেস্ট অভাব রকয়কে। 

অন্যতদকক োিারণ তশক্ষা প্রততষ্ঠাকনর োকে মৃদু ও র্াঝাতর র্াত্রায় প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অন্তর্ভ গতিমূলক ব্যবস্থার সক্ষকত্র 

ের্িকয়র িকেস্ট অভাব রকয়কে। একক্ষকত্র সিেব তবষকয়র তদকক গুরত্ব তদকত হকব তা হকি- 

 প্রিতলত তবদ্যালয়গুকলাকত প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য পি গাপ্ত িােরুকর্র ব্যবস্থাকরণ করকত হকব; 

 প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর জন্য স্বতন্ত্র কযাতরকুলার্, তশক্ষণ প্রতক্রয়া ও পাঠ্যসূিী প্রণয়ন করকত হকব; 
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 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তশক্ষা তনতশ্চকতর জন্য অবকাঠাকর্ার্ত সুতবিা, িলািকলর জন্য পতরবহন এবাং 

প্রকবশাতিকার েহজীকরণ করকত হকব; 

 স্কুলগুকলাকত প্রততবন্ধী ব্যতিকদর প্রতত ইততবািক োর্াতজক পতরকবশ তততর করকত হকব, প্রকয়াজকন 

স্কুলগুকলাকত সফস্টুন, ব্যানার, সেতর্নার, ও আকলািনা েভার আকয়াজন করা;  

 তশক্ষক, কর্ গকতগা, কর্ গিারীকদর ও েহপাঠীকদর প্রততবন্ধী োংকবদনশীলতার জন্য প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা 

করকত হকব;  

 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তশক্ষা েহায়ক তেভাইকের ব্যবস্থা করা;  

 প্রততবন্ধী তশশুকদর েহতশক্ষা কাি গক্রর্ ও োাংস্কৃততক কাি গক্রকর্ অাংশগ্রহকণর সুকিার্ সৃতষ্ট করা;  

 প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতির পতরর্াণ বৃতদ্ধ করা সিকত পাকর ও পি গাপ্ত তশক্ষা উপকরণ প্রদান করা; 

 প্রততবন্ধীকদর জন্য তবকশষ প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত তশক্ষক, কর্ গকতগা, কর্ গিারী তনকয়ার্ তদকত হকব িারা প্রততবন্ধী 

ব্যতিকদর ভাকলাভাকব পড়াকত পাকর; 

 কাতরর্তর ও বৃতিমূলক তশক্ষার উপর তবকশষ গুরুত্বাকরাপ করকত হকব িাকত পড়াশুনা সশষ করার োকে 

োকে ককর্ গ জতড়ত হকত পাকর; 

 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর িারা উৎপাতদত দ্রব্য বাজারজাতকরকনর র্াধ্যকর্ তাকদর তশক্ষার জন্য আতে গক 

েহায়তা সদয়া সিকত পাকর। 

স্বাস্থয ও তিতকৎোকেবা োংক্রান্তঃ  

প্রততবন্ধী ব্যতিকদর স্বাস্থয এবাং তিতকৎো সেবা জনর্কণর সদৌরকর্াড়ায় সপৌুঁকে সদয়ার ব্যবস্থাকরণ। কারণ প্রততবন্ধীকদর 

িলািকল প্রততবন্ধকতা োকায় প্রিতলত হােপাতালগুকলাকত তিতকৎো সেবা গ্রহকণ নানামুখী ের্স্যার েম্মুখীন হকত 

হয়। সেই েকল ের্স্যা ের্ািাকনর তনকন্মাি সুপাতরশর্ালা গ্রহণ করা সিকত পাকর- 

 প্রততটি উপকজলা স্বাস্থয কর্কেে/তিতনক এবাং সজলা পি গাকয়র সর্তেককল ককলজ ও হােপাতালগুকলাকত 

স্বতন্ত্র একটি ইউতনট িালু করা সিকত পাকর িার নার্ হকব “তবকশষ িাতহদা েম্পন্ন ব্যতিকদর তিতকৎো 

কণ গার” সিখাকন প্রততবন্ধী ব্যতিরা েহকজ তিতকৎোকেবা তনকত পারকব; 

 “তবকশষ িাতহদা েম্পন্ন ব্যতিকদর তিতকৎো কণ গার” এর জন্য তবকশষাতয়ত োিার, নাে গ, কর্ গকতগা, কর্ গিারী 

তনকয়াকর্র ব্যবস্থা করকত হকব িাকত প্রততবন্ধী ব্যতিরা দ্রুততার োকে তিতকৎো সেবা তনকত পাকর; 
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 প্রততবন্ধী ব্যতিকদর অতিকাাংশ টাকা খরি হয় তিতকৎো ব্যয় বাবদ তাই প্রততবন্ধীকদর জন্য তবনামূকল্য বা 

স্বল্প মূকল্য তিতকৎো ও ঔষকির ব্যবস্থা করা; 

  প্রততটি উপকজলা পি গাকয় প্রততবন্ধীকদর জন্য তফতজওকেরাতপস্ট, িীি সেরাতপস্ট, অকুকপশনাল সেরাতপস্ট, 

োইককা সেরাতপস্ট তনকয়ার্ প্রদান; 

 োইককা সোশ্যাল কাউতেলর, তিতনকযাল সোশ্যাল ওয়াকগার তনকয়াকর্র র্াধ্যকর্ তাকদর র্নস্তাতিক ের্স্যা 

দূরীকরকণর সেবা প্রদান করা পাশাপাতশ অতভভাবক, সকয়ার তর্ভার েহ পতরবাকরর অন্যান্য েদস্যকদর 

প্রকয়াজন অনুিায়ী কাউকেতলাং এর ব্যবস্থা করা।  

অে গননততক তদক তবকবিনাঃ  

র্কবষণালি তকথ্যর তভতিকত সদখা িাকি সি, প্রততবন্ধী পতরবাকরর প্রায় ৮০% দাতরদ্রয েীর্ার তনকি বেবাে করকে। 

সর্ৌতলক িাতহদাগুকলা অপূরণ রকয় িায় অকনক পতরবাকরর, েম্পকদর র্াতলকানা অতযন্ত নর্ন্য এবাং আবােন ব্যবস্থা 

ও নার্তরক সুতবিা (পয়ঃতনস্কাশন প্রনালী, তবশুদ্ধ পাতনর ব্যবস্থা, অন্যান্য সুকিার্ সুতবিা) অতযন্ত তনন্মর্াকনর িা 

প্রততবতন্ধবান্ধব নয়। এই অবস্থার জকন্য মূলত দায়ী তাকদর অে গননততক অিল অবস্থা। িতদ প্রততবন্ধীকদর 

আত্মতনভগরশীলতার র্াধ্যকর্ তাকদর জীবনর্াকনর উন্নয়ন করা িায় তাহকল তাকদর আত্মেম্মানকবাি বৃতদ্ধ পায় এবাং 

পতরবাকরর কাকেও তাঁর মূল্য র্ি গাদা বৃতদ্ধ পায়। প্রততবন্ধীকদর েক্ষর্তার তনয়ার্ক শতিই হকি কর্ গোংস্থাকনর র্াধ্যকর্ 

তাঁর অে গননততক অবস্থার উন্নয়ন। একক্ষকত্র সি েকল তবষয় তবকবিনা করা সিকত পাকর তা হকলা- 

 েরকার কতৃগক তনি গাতরত ১০% প্রততবন্ধীকদর জকন্য োংরতক্ষত সকাটা পূরকণর জকন্য তশক্ষার্ত সিাগ্যতা 

তশতেল করা এবাং েরােতর এলাকাতভতিক তাকদর তনকয়াকর্র ব্যবস্থা করা; 

 সবেরকাতর পি গাকয় তবতভন্ন প্রততষ্ঠাকন েক্ষর্ প্রততবন্ধীকদর জকন্য স্বতন্ত্র নীততর্ালা ও সকাটা োংরক্ষকনর 

র্াধ্যকর্ তনকয়াকর্র ব্যবস্থা করা; 

 অক্ষর্ প্রততবন্ধী পতরবাকরর েদস্যকদর জকন্য কর্ গোংস্থাকনর ব্যবস্থা করা অেবা েহজ শকতগ ঋণ সুতবিা, 

প্রতশক্ষণ সুতবিােহ ক্ষুদ্র ব্যবো বাতণকজযর ব্যবস্থা করা; 

 প্রততবতন্ধতার র্াত্রা ও িরণ অনুিায়ী বৃতিমূলক ও কাতরর্তর প্রতশক্ষকণর তভতিকত েরকাতর উকদ্যাকর্ 

আয়বি গনমূলক কাকজর ব্যবস্থা করা, তাকদরকক তবতভন্ন িরকণর সট্রকের ব্যবস্থা করা এবাং তাকদর উৎপাতদত 

পণ্য বাজারজাতকরকণর ব্যবস্থা করা, অেবা তবকশষ িাতহদা েম্পন্ন ব্যতিকদর জন্য সট্রে সেন্টার ও প্রতশক্ষণ 

সকন্দ্র স্থাপন করা; 
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 কর্ গকক্ষকত্র প্রততবন্ধী ব্যতিরা অকনক ের্য় তবষকম্যর তশকার হয় তবকশষ ককর নারী প্রততবন্ধী। সুতরাাং 

কর্ গকক্ষকত্র প্রততবন্ধী ব্যতিকদর র্জুতর তবষম্য দূরীকরকণর ব্যবস্থা করা তাোড়া নারী প্রততবতন্ধবান্ধব কর্ গ 

পতরকবশ তততর করা পাশাপাতশ প্রততবন্ধীকদর জন্য কর্ গ ঘণ্টা কতর্কয় আনা; 

 প্রততটি উপকজলা/সজলা পি গাকয় প্রততবন্ধীকদর জন্য আবাতেক প্রতশক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন করা পাশাপাতশ অন্যান্য 

প্রতশক্ষণ সকন্দ্রগুকলাকত প্রততবন্ধীকদর প্রতশক্ষকণর জন্য অগ্রাতিকার প্রদান করা; 

তবকনাদন ও োাংস্কৃততক কর্ গকাে োংক্রান্তঃ   

 প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর প্রকবশর্ম্যতা অনুিায়ী সখলার র্াঠ, োাংস্কৃততক সকন্দ্র ও পাককগর ব্যবস্থা করা সিখাকন 

প্রততবতন্ধ ব্যতিরা অন্যান্য োিারণ র্ানুকষর র্ত আনন্দ ও তবকনাদন করকত পারকব;  

 প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর র্ানতেক অশাতন্ত দূরীকরকণর তনতর্কি সটতলতভশন, ও অন্যান্য প্রিার র্াধ্যর্গুকলাকত 

োাংস্কৃততক অনুষ্ঠান েম্প্রিার করা সিখাকন প্রততবন্ধীকদর অাংশগ্রহকণর সুকিার্ োককব; 

 জাতীয় ও আন্তজগাততক তবতভন্ন তদবে উদিাপকনর সক্ষকত্র প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর অগ্রাতিকার প্রদান ককর নানা 

িরকণর োাংস্কৃততক অনুস্থাকনর আকয়াজন করা সিখাকন প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর অাংশগ্রহকন অনুষ্ঠান পতরিাতলত 

হকব।  

পুনব গােনমুলক সুপাতরশঃ  

প্রাততষ্ঠাতনক (Institution Based Rehabilitation) 

 তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল বা অটিজর্েহ তীব্র র্াত্রার শারীতরক ও র্ানতেক প্রততবন্ধীকদর জন্য আবাতেক 

পুনব গােন সকন্দ্র স্থাপন করা সিখাকন প্রততবন্ধীকদর জন্য খাদ্য, তিতকৎো, তশক্ষা, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, 

কাউকেতলাং, সেরাতপ ইতযাতদ েকল প্রকার সেবার ের্িকয় োর্তগ্রক পুনব গােকনর ব্যবস্থা করা।  

 এই পুনব গােন সককন্দ্র উচ্চ তবি পতরবাকরর জন্য অকে গর তবতনর্কয় সেবা এবাং দতরদ্রয ও অেহায়কদর জকন্য 

তবনামূকল্য পুনব গােকনর ব্যবস্থা করা সিকত পাকর।   

োর্তষ্ঠক (Community Based Rehabilitation) 

 প্রততবন্ধী ব্যতির অতভভাবক বা অন্যান্য েদস্যকদর কাউকেতলাং এবাং অে গননততক কর্ গকাকের ব্যবস্থা করার 

র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর পুনব গােকনর সুকিার্ সদয়া;  
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প্রশােতনক তবষয় েম্পতকগতঃ  

প্রততবতন্ধ ব্যতিকদর জকন্য তনউকরা-সেকভলপকর্ন্টাল তেেে গার ট্রাষ্ট, জাতীয় প্রততবতন্ধ উন্নয়ন ফাউকেশন, ের্াজকেবা 

অতিদপ্তর েবকিকয় সবশী কর্ গসূিী বাস্তবায়ন করকে। এই েকল প্রততষ্ঠাকন প্রকয়াজনীয় জনবকলর অভাব রকয়কে। আবার 

তবষয়তভতিক এবাং কর্ গসূিীতভতিক তবকশষকজ্ঞর অভাব পতরলতক্ষত হয়। সির্ন-উপকজলা ের্াজকেবা অতফকে একজন 

ের্াজকেবা কর্ গকতগা িারা প্রততবতন্ধ েম্পতকগত েকল কাজ েম্পাদন করা হয় এোড়া অন্যান্য োর্াতজক তনরাপিা 

কর্ গসূিী, আন্তজগাততক োংস্থার প্রকল্প েম্পতকগত কাজ, এবাং প্রশােতনক তবতভন্ন কাকজর বাস্তবায়ন করকত হয়। এইজকন্য 

অতফেগুকলাকত জনবল বাড়াকনা জরুতর। এোড়া সি েকল সুপাতরশ গ্রহণ করকত হকব তা হকলা- 

 তেতজটাল প্রতক্রয়ায় কর্ গসুিী (ভাতা ও উপবৃতি) বাস্তবায়ন করকত হকল ইন্টারকনট ব্যবস্থা শতিশালী করকত 

হকব িাকত ভাতা েমূহ েহকজ সপকত পাকর; 

 সিেব েকল প্রততবতন্ধ অক্ষর্/অতশতক্ষত/অটিতজর্/র্ানতেক তবকারগ্রস্থ তাকদরকক েরােতর কর্ীর র্াধ্যকর্ 

বাোয় তর্কয় সেবা সপৌুঁকে সদয়া িাকত প্রততবতন্ধ সেবা প্রাতপ্তকত সকান িরকণর তবলম্ব না হয়; 

 েরকাতর এবাং সবেরকাতর োংস্থার কর্ গসূতির র্কধ্য ের্িয় োিন করা িাকত সেবা প্রাতপ্তর সক্ষকত্র সকান িরকণর 

পুনরাবৃতি না হয়।    
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তথ্যসূত্র 

 

অষ্টর্ পঞ্ছবাতষ গকী পতরকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), বাাংলাকদশ পতরকল্পনা কতর্শন, র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ 

েরকার।  

আদর্শুর্াতর প্রততকবদন (২০১১); বাাংলাকদশ পতরোংখ্যান বুযকরা, র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ েরকার। 

জাতীয় প্রততবন্ধী নীততর্ালা (১৯৯৫); ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ েরকার।  

প্রততবন্ধী তশক্ষােীকদর জন্য তশক্ষা উপবৃতি প্রদান কর্ গসূিী বাস্তবায়ন নীততর্ালা (২০১৩), ের্াজকেবা অতিদপ্তর, 

ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ েরকার। 

প্রততবন্ধী ব্যতির তথ্য উপাি ব্যহার নীততর্ালা (২০১৯), ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ েরকার। 

অেিল প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জন্য ভাতা প্রদান কর্ গসুিী বাস্তবায়ন নীততর্ালা (২০১৩), ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, 

র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ েরকার। 

মুহাম্মদ তনজার্ উতিন খান (২০০৫), ‘শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর অবস্থাঃ তে আর তপ তভতিক ের্ীক্ষা’ 

ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয়, িাকা-১২০৫, বাাংলাকদশ।  

‘ঢাকা শহকর শারীতরক প্রততবন্ধী তশশুকদর অবস্থাঃ একটি ের্ীক্ষা’ (২০০০), তরোে গ র্কনাগ্রাফ, ের্াজকল্যাণ ও 

র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয়, িাকা-১২০৫, বাাংলাকদশ।  

‘শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জীবনিাত্রার িরণ ও প্রকৃতত- একটি ের্ীক্ষা’ (২০১৮), র্কবষণা প্রততকবদন, 

ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয়, িাকা-১২০৫, বাাংলাকদশ।  

ের্াজকেবা অতিদপ্তর (http://www.dss.gov.bd/) 

বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ (http://www.bnswc.gov.bd/) 

বাাংলাকদশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (https://bangladesh.gov.bd/index.php) 

Akhtar, Tahmina (1997) Physically Disabled in Bangladesh-An Overview. The 

Journal of Social Development, Volume-12, Institute of Social Welfare and 

Research, University of Dhaka. 

Arefin, Md. Sadequl; Hossain, Md. Delwar; and Karim, Rabiul (2010). ‘Children 

with Disabilities in Bangladesh: Rights and Realities’ Journal of the Institute of 

Bangladesh Studies, Vol.33. Dhaka, Bangladesh.  

Creamer, D. (2009). Disability and Christian Theology: Embodied limits and 

constructive possibilities. Oxford University Press, Oxford   

http://www.dss.gov.bd/
http://www.bnswc.gov.bd/
https://bangladesh.gov.bd/index.php


 

 
206 

 

Disability in Bangladesh: A Situation Analysis. World Bank. Retrieved 20 April 

2016.  

Henderson, G. & Bryan, W. (2011). Psychosocial Aspects of Disability, Charles C. 

Thomas, Springfield, Ltd.  

Islam, Sk. Tauhidul Islam (2012), ‘Participation of Physically Disabled Women in 

Socio-economic Development of Bangladesh: A Study in Dhaka Division’, Institute 

of Social Welfare and Research, University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh.  

Kofi Amponsah-Bediako (2013). ‘Relevance of disability models from the 

perspective of a developing country: An analysis’, Journal of Developing Country 

Studies, Volume-3, Page 121-132.  

Mannan, Bashira (1996). Family and Social Life of Disables. Jatiya Grantha 

Prokashan, Dhaka.  

Niemann, S. (2005). ‘Person with Disabilities’, In M. Burke, J. Chauvin & J. Miranti 

(eds.), Religious and Spiritual Issues in Counselling: Applications Across Diverse 

Populations. PP. 105-134, Brunner Routledge, New York.  

Rahman, S. & Akter, S. (2010). Determinants of livelihood security in poor 

settlements in Bangladesh: International Working Paper Series, 21 10 (01). 

University of Plymouth, UK   

Smart, J. F. (2009). The power of models of disability. Journal of Rehabilitation, 75, 

3-11. 

Statistical Pocket Book (2011), Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the 

People’s Republic of Bangladesh.  

Sustainable Development Goals and Disability, United Nations (2021) 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/aboutus/sustainable-

development-goals-sdgs-and-disability.html 

The Financial Express- 04 November 2021  

The Daily Star- 10 May 2022  

 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/aboutus/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/aboutus/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html


 

 
207 

 

পতরতশষ্ট 

 

োক্ষাৎকার অনুসূিী 

র্কবষণার তশকরানার্ঃ প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধী ব্যতি বা 

প্রততবতন্ধতার ঝুঁতককত োকা ব্যতিবর্ গকক সেবা প্রদান  

 

পতরিালনায়ঃ অধ্যাপক তাহতর্না আখতার, ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয়, 

ঢাকা-১২০৫ 

অে গায়কনঃ বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ, ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, ২২৪/১ তনউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০ 

[েরকার কতৃগক প্রদি প্রততবন্ধী ব্যতির জকন্য তবতভন্ন িরকণর সেবামূলক কাি গক্রর্ পতরিাতলত হকি। এইেব কাি গক্রর্ 

প্রততবন্ধী ব্যতির আে গ-োর্াতজক, োাংস্কৃততক, র্নস্তাতিক ও অন্যান্য সক্ষকত্র কতটুকু প্রভাব সফলকে, তাকদর িাতহদা 

তনরূপণ, এবাং সেবা সনওয়ার সক্ষকত্র তক িরকণর ের্স্যার েম্মুখীন হকি তা তিতিত করার উকিকশ্য বতগর্ান র্কবষণাটি 

বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ অে গায়কন পতরিাতলত হকি। িা তকনা ভতবষ্যৎ কম্পগতরকল্পনা, নীততর্ালা, ও 

কর্ গসূিী প্রণয়কনর সক্ষকত্র েহায়ক ভূতর্কা পালন করকব। এই উকিকশ্য আপনার বা আপনার পতরবাকরর কাকে তকছু 

প্রশ্ন করা হকব। উি োংগৃতহত তথ্যাবলী শুধু র্কবষণার কাকজ ব্যবহৃত হকব এবাং িাবতীয় সর্াপনীয়তা োংরক্ষণ করা 

হকব।] 

উিরদাতার নার্ঃ 

উিরদাতা তক খানা প্রিান হযাঁ=১ না=২ 

উির িতদ না হয়, তাহকল খানা প্রিাকনর োকে তার েম্পকগ বাবা=১, র্া=২, স্ত্রী=৩, সেকল=৪, সর্কয়=৫, অন্যান্য (তনতদ গস্ট 

করুন) =৬ 

সর্াবাইল নম্বর (উির দাতা)  

োক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নার্, তাতরখ ও সর্াবাইল নাম্বারঃ 

 

১। উিরদাতার পাতরবাতরক ও জনতর্ততক তথ্যাবলীঃ 

১.১ উিরদাতার অবস্থান 

গ্রার্/ওয়াে গ ইউতনয়ন উপকজলা সজলা তবভার্ 
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১.২ উিরদাতা ও উিরদাতার পতরবাকরর তথ্যাবলী 

ক্রতর্ক 

নাং 

পতরবাকরর েদস্যকদর নার্ খানা 

প্রিাকনর 

োকে 

েম্পকগ 

বয়ে সপশা 

(তনকির সকাে 

তলখুন) 

তলি 

(পুরুষ=১, 

র্তহলা=২) 

ির্ গ 

(ইেলার্=১ 

তহন্দু=২ 

তিস্টান=3 

সবৌদ্ধ=৪ 

অন্যান্য 

(তনতদ গস্ট 

করুন) =৫ 

তববাতহক অবস্থা 

অতববাতহত=১ 

তববাতহত=২ 

তালাকপ্রাপ্ত=৩ 

তবিবা/তবপতত্নক=৪ 

তবকিদ=৫ 

অন্যান্য (তনতদ গস্ট 

করুন) =৬ 

 

তশক্ষার্ত 

সিাগ্যতা 

(তনকির সকাে 

তলখুন) 

পতরবাকরর 

তনভ গরশীল েদস্য 

োংখ্যা 

বয়ে োংখ্যা 

১         ০-১০  

২         ১১-২০  

৩         ২১-৩০  

৪         ৩১-৪০  

৫         ৪১-৫০  

৬         ৫১-৬০  

৭         ৬১-70 

তকদাদ্ধগ 

 

প্রততবন্ধী ব্যতির তথ্যাবলী 

১           

২           

কৃতষ= ১, গৃতহণী=২, তদন র্জুর (তনতদ গস্ট করুন) =৩, িাকতরজীবী (েরকাতর/সবেরকাতর) =৪, বাঁশ/সবকতর কাজ=৫, রাজতর্তস্ত্র=৬, কার্ার=৭, তাঁতত=৮, ড্রাইভার/সহলপার =৯, সবকার=১০, 

অবেরপ্রাপ্ত=১১, কুটির তশল্প/হস্ত তশল্প=১২, োত্র=১৩, কাঠতর্তস্ত্র=১৪, ব্যবোয়ী (বৃহৎ/র্াঝাতর/ক্ষুদ্র) =১৫, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =১৬ 

সর্াট 

োংখ্যা 

 

তনরক্ষর=১, স্বাক্ষর করকত পাকর=২, পড়কত পাকর=৩, প্রােতর্ক স্তর পি গন্ত=৪, সজএেতে=৫, র্াধ্যতর্ক/এেএেতে=৬, উচ্চ র্াধ্যতর্ক/এইিএেতে=৭, স্নাতক=৮, স্নাতককাির=৯, অন্যান্য 

(তনতদ গস্ট করুন) =১০ 
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১.৩ উিরদাতার প্রততবতন্ধতা েম্পতকগত তথ্যাবলী 

প্রততবতন্ধতার িরণ শারীতরক প্রততবন্ধী র্ানতেক প্রততবন্ধী ইতন্দ্রয়র্ত ক্ষততগ্রস্থতা অন্যান্য 

িরকণর তববরণ     

কারণ     

র্াত্রা- সকাে ব্যবহার 

করুন 

(তীব্র=১, 

র্াঝার্াতঝ=২, 

মৃদু=৩) 

    

 

১.৪ উিরদাতার আবােস্থল েম্পতকগত তথ্যাবলী 

বােস্থাকনর িরণ কাঁিা=১, সেতর্ পাকা=২, পাকা=৩ 

বােস্থাকনর র্াতলকানা তনজেব=১, ভাড়া=২, েরকার কতৃগক প্রদি=৩, এন তজ ও কতৃগক প্রদি=৪, 

অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৫ 

পাতনর ব্যবস্থা টিউবওকয়ল=১, পুকুর=২, নদী=৩, খাল=৪, তবল=৫, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৬ 

তবদুযৎ সুতবিা তবদুযততক লাইন=১, সজনাকরটর=২, সোলার তেকস্টর্=৩, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) 

=৪, তবদুযৎ সুতবিা নাই=৫ 

টয়কলট সুতবিা ব্যতির্ত=১, োিারণ=২, উন্মুি=৩ 

 

২। উিরদাতার আে গ-োর্াতজক অবস্থা েম্পতকগত তথ্যাবলীঃ 

২.১ উিরদাতার ও উিরদাতার পতরবাকরর আয়, ব্যয়, েঞ্চয়, ঋণ ও েম্পদ েম্পতকগত তথ্যাবলী 

আয় ও ব্যকয়র উৎে েমূহ (একাতিক উির) পতরবাকরর (টাকায়) প্রততবন্ধী ব্যতির 

(টাকায়) 

 

 

 

 

আয় 

১। কৃতষ কাজ (র্ৎস্য িাষ, র্রু-োর্ল-শুকর পালন, র্াে তবতক্র, 

হাে-মুরর্ী পালন, ফল-মূল তবতক্র, শাক-েবতজ তবতক্র) 

২। সপাশাক তততর 

৩। িাকুতর (েরকাতর অেবা সবেরকাতর) 

৪। ক্ষুদ্র ব্যবো (মুতদ সদাকান/ িাকয়র সদাকান) 

৫। সদাকান ভাড়া 

৬। তদন র্জুর (তনতদ গস্ট করুন) 

৭। তভক্ষা বৃতি 
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৮। ভাতা 

৯। কুটির তশকল্পর কাজ 

১০। অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) 

…………………………. 

সর্াট আয়   

 

 

 

 

ব্যয় 

১। খাদ্য 

২। সপাশাক-পতরিদ 

৩। ঘর তততর/সর্রার্ত/আেবাবপত্র ক্রয় 

৪। তশক্ষা 

৫। তিতকৎো সেবা ও ঔষি 

৬। উৎেব ও তবকনাদন আপ্যায়ন 

৭। পতরবহণ ও িাতায়াত বাবদ 

৮। তবদুযত+গ্যাে+পাতন+জ্বালাতন 

৯। সর্াবাইল সফান+ইন্টারকনট 

১০। ভাড়া (জতর্/বাো/িানবাহন) 

১১। অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) 

…………………………. 

  

সর্াট ব্যয়   

েঞ্চয় ও ঋকণর উৎে েমূহ 

(একাতিক উির) 

েঞ্চয় (সকাে ব্যবহার করুন) 

(হাকত নর্দ=১, ব্যাাংকক=২, এনতজও=৩, 

আত্মীয়স্বজন=৪, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) 

=৫ 

ঋণ (সকাে ব্যবহার করুন) 

(ব্যাাংক=১, এনতজও=২, আত্মীয় স্বজন=৩, 

র্হাজন=৪, েতর্তত=৫, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) 

=৬ 

সর্াট   

েম্পকদর উৎে েমূহ 

(একাতিক উির) 

নর্দ অে গ=১, ভূতর্=২, র্হনা (সোনা/রুপা) =৩, র্বাতদ পশু (হাঁে মুরতর্/র্রু/োর্ল/র্তহশ) =৪, 

র্াে=৫, সদাকান=৬, আেবাবপত্র=৭, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৮ 

সর্াট  
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২.২ উিরদাতার তশক্ষা, প্রতশক্ষণ, কর্ গোংস্থান, স্বাস্থয-তিতকৎো ও পুনব গােন, তিি তবকনাদন েম্পতকগত তথ্যাবলী 

 

 

 

 

 

 

তশক্ষা 

আপনার পতরবাকরর প্রততবন্ধী ব্যতি স্কুকল িায় 

তকনা? 

হযাঁ =১, না=১ 

উির হযাঁ হকল সকান িরকণর স্কুল েরকাতর প্রােতর্ক তবদ্যালয়= ১, র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়= ২, 

র্হাতবদ্যালয়=৩, র্াদ্রাো=৪, সকতজ স্কুল=৫, 

এনতজও/িযাতরটি স্কুল=৬, কাতরর্তর স্কুল= ৭, তবকশষ স্কুল 

=৮, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৯ 

উির না হকল তক কারকণ স্কুকল িায় না? িলািকল প্রততবন্ধকতা=১, েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা=২, 

তশক্ষককদর তবকশষ িকত্নর অভাব=৩, আতে গক ের্স্যা=৪, 

পড়াশুনার উপকরকণর স্বল্পতা ও অভাব=৫, সনততবািক 

র্কনাভাব=৬, তবকশষ পদ্ধততর স্বল্পতা=৭, অন্যান্য (তনতদ গস্ট 

করুন) =৮ 

আপতন বা আপনার পতরবাকরর সকউ তশক্ষা 

উপবৃতি পান তকনা? 

হযাঁ =১, না=২ 

উির হযাঁ হকল সকান িরকণর? তনয়তর্ত=১, র্াকঝ র্কধ্য=২, অতনয়তর্ত=৩ 

 

 

প্রতশক্ষণ, 

দক্ষতা ও 

কর্ গোংস্থান 

আপতন বা আপনার পতরবাকরর েদস্য সকান 

িরকণর প্রতশক্ষণ সপকয়কেন তকনা? 

হযাঁ= ১, না=২ 

উির হযাঁ হকল তক িরকণর? আত্ম-কর্ গোংস্থানমূলক=১, আয় বি গনমূলক=২, কৃতষ 

মূলক=৩, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৪ 

আপনার বা আপনার পতরবাকরর প্রততবন্ধী 

ব্যতির সকান িরকণর কর্ গোংস্থাকনর সুকিার্ 

সুতবিা সপকয়কেন তকনা? 

হযাঁ= ১, না=২ 

উির হযাঁ হকল তক িরকণর? েরকাতর িাকুতর=১, সবেরকাতর িাকুতর=২, 

আত্মকর্ গোংস্থাকন েহায়তা=৩, প্রতশক্ষকণর ব্যবস্থা=৪, 

অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৫ 

 

 

স্বাস্থয, 

তিতকৎো 

ও 

পুনব গােন 

তকভাকব আপতন বা আপনার পতরবাকরর েদস্য 

প্রততবন্ধী সেটা লক্ষয করকলন? 

ব্যতির্ত অতভজ্ঞতা=১, োিাকরর র্াধ্যকর্=২, আত্মীয় 

স্বজকনর দৃতস্টকত=৩, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৪ 

প্রততবতন্ধতা শনািকরকণর পরপরই তক 

তিতকৎো সদয়া হকয়তেল তকনা? 

হযাঁ =১, না=২ 

উির হযাঁ হকল তক িরকণর তিতকৎো সদয়া 

হকয়তেল? 

োিারণ হােপাতাল=১, প্রততবন্ধী হােপাতাল=২, 

একলাপ্যাতে=৩, সহাতর্ওপ্যাতে=৪, আয়ুকব গদী=৫, তাতবজ, 

কব্জ, ও পাতন পড়া=৬, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৭ 
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আপনার বা আপনার পতরবাকরর প্রততবন্ধী 

েদস্যকদর তিতকৎোর জকন্য েরকাতর সকান 

িরকনর েহায়তা সপকয়কেন? 

তবনা মূকল্য তিতকৎো=১, তবনা মূকল্য ঔষি =২, স্বাস্থয 

পরীক্ষার ব্যবস্থাকরণ=৩, পি গাপ্ত োিার ও নাকে গর 

ব্যবস্থাকরণ=৪, এমু্বকলকের ব্যবস্থা=৫, আতে গক 

েহায়তা=৬, তিতকৎো উপকরকণর ব্যবস্থা=৭, অন্যান্য 

(তনতদ গস্ট করুন) =৮ েহায়তা পাই নাই=৯ 

প্রততবতন্ধতার জকন্য েরকার আপনার বা 

আপনার পতরবাকরর েদকস্যর পূনব গােকনর জকন্য 

তক িরকণর ব্যবস্থা তনকয়কেন? 

প্রযুতি মূলক পুনব গােন=১, বৃতিমূলক=২, োর্াতজক 

পুনব গােন=৩, িাকুতরর ব্যবস্থাকরণ=৪, প্রতশক্ষণ প্রদান=৫, 

অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৬, সকান পূনব গােন ককর তন=৭ 

 

 

তিি 

তবকনাদন 

আপনার বা আপনার পতরবাকরর প্রততবন্ধী 

েদস্যর জকন্য তক িরকণর তিি তবকনাদকনর 

ব্যবস্থা রকয়কে? 

সটতলতভশন সদখা=১, সখলা ধুলা করা=২, ঘুরকত িাওয়া=৩, 

র্ল্প করা=৪, বই পুস্তক পড়া (সব্রইল পদ্ধততর) =৫, আড্ডা 

সদওয়া=৬, র্ান শুনা=৭, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৮ 

 

২.৩ েরকাতর সেবা ব্যবহাকরর সক্ষত্র এবাং প্রভাব েম্পতকগত তথ্যাবলী। 

সেবা প্রাতপ্তর 

িরণ 

 

পতরর্াণ 

(টাকায়) 

সেবা ব্যবহাকরর সক্ষত্র েমূহ (একাতিক 

উির) 

জীবনর্াকনর উপর 

প্রভাব 

সেবার্াকনর উপর 

েন্তুতষ্টর প্রভাব 

প্রততবন্ধী 

ভাতা 

 পতরবাকরর তদনতন্দন কাকজ=১, তিতকৎোর 

কাকজ=২, আয় বি গনমূলক কাকজ=৩, 

কৃতষ কাকজ=৪, ব্যবোর কাকজ=৫, ঋণ 

পতরকশাকি=৬, খাবাকরর জন্য=৭, েঞ্চয় 

কতর=৮, সকান কাকজ ব্যবহার কতর 

না=৯, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =১০ 

অকনক সবশী=১, 

সবশী=২, 

সর্াটামুটি=৩, 

কর্=৪, অকনক 

কর্=৫ 

অকনক সবশী পি গাপ্ত=১, 

পি গাপ্ত=২, 

সর্াটামুটি=৩, কর্ 

পি গাপ্ত=৪, এককবাকর 

কর্=৫ 

প্রততবন্ধী 

তশক্ষা 

উপবৃতি 

 তশক্ষা উপকরন ক্রকয় (বই/কলর্/খাতা) 

=১, ভততগ কাি গক্রকর্=২, তশক্ষা 

প্রততষ্ঠাকনর র্াতেক সবতন প্রদাকন=৩, 

পতরবাকরর তদনতন্দন কাকজ=৪, র্কবষণার 

কাকজ=৫, তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন 

িাতায়াকত=৬, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) 

=৭ 

অকনক সবশী=১, 

সবশী=২, 

সর্াটামুটি=৩, 

কর্=৪, অকনক 

কর্=৫ 

অকনক সবশী পি গাপ্ত=১, 

পি গাপ্ত=২, 

সর্াটামুটি=৩, কর্ 

পি গাপ্ত=৪, এককবাকর 

কর্ পি গাপ্ত=৫ 

প্রততবন্ধী 

প্রতশক্ষণ 

 কৃতষ কাকজর প্রতশক্ষণ=১, হস্ত তশল্প=২, 

কাতরর্তর প্রতশক্ষণ=৩, হাে-মুরতর্ 

পালন=৪, কতম্পউটার প্রতশক্ষণ=৫, কুটির 

অকনক সবশী=১, 

সবশী=২, 

সর্াটামুটি=৩, 

অকনক সবশী পি গাপ্ত=১, 

পি গাপ্ত=২, 

সর্াটামুটি=৩, কর্ 
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তশকল্পর কাজ=৬, ড্রাইতভাং=৭, সর্াটর 

র্াতড় সর্রার্ত=৮, ইকলকতট্রক িন্ত্রপাতত 

সর্রার্ত=৯, কাপড় সেলাই=১০, নাে গাতর 

প্রতশক্ষণ=১১, বাঁশ ও সবকতর কাজ=১২, 

অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =১৩ 

কর্=৪, অকনক 

কর্=৫ 

পি গাপ্ত=৪, এককবাকর 

কর্ পি গাপ্ত=৫ 

সর্াট  

 

২.৪ উিরদাতার িাতহদা তনরূপণ েম্পতকগত তথ্যাবতল 

িাতহদা েমূহ িাতহদার র্াত্রা 

(খুবই তীব্র=১, তীব্র=২, 

সর্াটামুটি= ৩, কর্ তীব্র=৪, 

অকনক কর্ তীব্র=৫) 

িাতহদা েমূহ িাতহদার র্াত্রা 

(খুবই তীব্র=১, তীব্র=২, 

সর্াটামুটি= ৩, কর্ তীব্র=৪, 

অকনক কর্ তীব্র=৫) 

অে গননততক োাংস্কৃততক ও রাজননততক 

প্রতশক্ষণ  তিি তবকনাদন  

ঋণ  সখলা ধুলা  

দক্ষতা  রাজনীততকত অাংশগ্রহণ  

কর্ গোংস্থান  সভাকটর অতিকার  

অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন)  অন্যান্য (তনতদ গস্ট 

করুন) 

 

োর্াতজক র্নস্তাতিক 

তশক্ষা  ভাকলাবাো  

স্বাস্থয  েম্মান/ র্ি গাদা/েদ্ধা  

তিতকৎো  ইততবািক দৃতষ্টভতি  

পুনব গােন  অতিকার অজগন  

পতরবার, আত্মীয়স্বজন, 

ের্াকজর েহকিাতর্তা 

 ভতবষ্যৎ পতরকল্পনা  

োর্াতজক অনুষ্ঠাকন 

অাংশগ্রহণ 

 অাংশগ্রহণ  

অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন)  অন্যান্য (তনতদ গস্ট 

করুন) 
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২.৫ প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা েম্পতকগত তথ্যাবলীঃ 

প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর জন্য েরকাতর সকান 

পদকক্ষপ আকে তকনা? 

তকছু পদকক্ষপ আকে=১, পি গাপ্ত না=২, সর্াটামুটি=৩, 

পদকক্ষপ সনওয়া দরকার=৪, পদকক্ষপ নাই=৫ 

েরকাতর সেবা প্রাতপ্তর ফকল আপনার বা আপনার পতরবাকরর 

প্রততবন্ধী ব্যতির োর্াতজক র্ি গাদা তক রকর্ বৃতদ্ধ সপকয়কে? 

অকনক সবশী=১, সবশী=২, সর্াটামুটি=৩, কর্=৪, অকনক 

কর্=৫, আকর্র র্ত=৬ 

েরকাতর সেবা প্রাতপ্তর ফকল প্রততবন্ধী ব্যতির প্রতত োর্াতজক 

দৃতষ্টভতি পতরবতগকনর র্াত্রা? 

অকনক সবশী=১, সবশী=২, সর্াটামুটি=৩, কর্=৪, অকনক 

কর্=৫, আকর্র র্ত=৬ 

 

৩। প্রততবন্ধী ব্যতির জন্য েরকার কতৃগক প্রদি সেবার ের্স্যা এবাং সুপাতরশর্ালা েম্পককগ তথ্যাবলী 

প্রততবন্ধী ভাতা সক্ষকত্র প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতির 

সক্ষকত্র 

প্রততবন্ধী প্রতশক্ষকণর সক্ষকত্র অন্যান্য সক্ষকত্র 

অকনক ের্কয়র 

প্রকয়াজন= ১, দূনীতত=২, 

স্বজনপ্রীতত =৩, অল্প 

টাকা=৪, অন্যান্য 

(তনতদ গস্ট করুন) =৫ 

অকনক ের্কয়র প্রকয়াজন= ১, 

দূনীতত=২, স্বজনপ্রীতত =৩, 

অল্প টাকা=৪, অন্যান্য 

(তনতদ গস্ট করুন) =৫ 

অকনক ের্কয়র প্রকয়াজন=১, 

অকনক খরকির প্রকয়াজন=২ 

দূনীতত=৩, স্বজনপ্রীতত =৪, 

অল্প প্রতশক্ষণ কর্ গসূিী=৫, 

অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৬ 

 

তকভাকব উি ের্স্যাবলী ের্ািান করা সিকত পাকর বকল আপতন র্কন ককরন? 

১……………

…… 

২……………

… 

৩……………

… 

১………………

… 

২………………

… 

৩………………

… 

১…………………

… 

২…………………

… 

৩………………

…… 

১……………

…… 

২……………

… 

৩……………

… 

 

৩.১ বতগর্াকন প্রততবন্ধী ব্যতিকদর তক তক িযাকলকঞ্জর েম্মখুীন হকত হয় বকল আপতন র্কন ককরন? 

তদক িযাকলঞ্জেমুহ (সকাে ব্যবহার করুন) 

োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধ=১, ইততবািক র্কনাভাব সৃতস্ট=২, োর্াতজক অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ=৩, তববাকহর 

ের্স্যা=৪, তেন্ধান্ত গ্রহকণ=৫, োর্াতজক সুরক্ষার অপি গাপ্ততা=৬, োর্াতজক মূলিারায় 

অন্তর্ভ গতিকরকণ উকদ্যাকর্র অভাব=৭, পতরবাকরর অন্যান্য েদস্য গুরুত্ব সদয় না=৮, আত্মীয়স্বজন 

সনততবািক দৃতস্টভতি=৯, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =১০ 
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তশক্ষা িলািকল প্রততবন্ধকতা=১, েহপাঠীকদর অেহকিাতর্তা=২, তশক্ষককদর তবকশষ িকত্নর অভাব=৩, 

আতে গক ের্স্যা=৪, পড়াশুনার উপকরকণর স্বল্পতা ও অভাব=৫, সনততবািক র্কনাভাব=৬, 

তবকশষ পদ্ধততর স্বল্পতা=৭, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৮ 

স্বাস্থয ও তিতকৎো তিতকৎোর অভাব=১, ঔষি প্রাতপ্তকত ের্স্যা =২, স্বাস্থয পরীক্ষার ব্যবস্থাকরকণ েীর্াবদ্ধতা=৩, 

পি গাপ্ত োিার ও নাকে গর অভাব=৪, এমু্বকলকের স্বল্পতা=৫, আতে গক েহায়তার অভাব=৬, 

তিতকৎো উপকরকণর স্বল্পতা=৭, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৮ 

অে গননততক কর্ গোংস্থাকনর অভাব=১, প্রতশক্ষকণর অভাব=২, আয় করকত পাকর না=৩, েঞ্চয় করকত পাকর 

না=৪, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৫ 

র্নস্তাতিক আত্মর্ি গাদার অভাব=১, হীনর্ন্যতা=২, হতাশা=৩, একাকীত্ব=৪, ভতবষ্যৎ তিন্তা ভাবনা 

নাই=৫, মূল্যহীনতা=৬, উতিগ্নতা=৭, তবষণ্ণতা=৮, অপরািকবাি=৯, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) 

=১০ 

োাংস্কৃততক ও 

রাজননততক 

তবকনাদকনর অভাব=১, সখলাধুলার সুকিাকর্র েব্লপতা=২, তবকনাদকনর জায়র্ায় প্রকবশর্ম্যতার 

অভাব=৩, রাজনীততকত অাংশগ্রকন সুকিাকর্র অভাব=৪, তেন্ধান্ত গ্রহকণ অনীহা=৫, রাজননততক 

দকলর সনততবািক দৃতস্টভতি=৬, অন্যান্য (তনতদ গস্ট করুন) =৭ 

 

৪। আপনার বা আপনার পতরবাকরর প্রততবন্ধী ব্যতির পূনব গােন বা জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য তক তক সেবার প্রকয়াজন 

আকে বকল আপতন র্কন ককরন? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

 

 

(আপনাকক অকনক িন্যবাদ) 
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সকে স্টাতে তনকদ গতশকা  

র্কবষণার তশকরানার্ঃ প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধী ব্যতি বা প্রততবতন্ধতার 

ঝুঁতককত োকা ব্যতিবর্ গকক সেবা প্রদান  

পতরিালনায়ঃ অধ্যাপক তাহতর্না আখতার, ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা 

তবশ্বতবদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫ 

অে গায়কনঃ বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ, ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, ২২৪/১ তনউ ইস্কাটন, ঢাকা-

১০০০ 

[েরকার কতৃগক প্রদি প্রততবন্ধী ব্যতির জকন্য তবতভন্ন িরকণর সেবামূলক কাি গক্রর্ পতরিাতলত হকি। এইেব কাি গক্রর্ 

প্রততবন্ধী ব্যতির আে গ-োর্াতজক, োাংস্কৃততক, র্নস্তাতিক ও অন্যান্য সক্ষকত্র কতটুকু প্রভাব সফলকে, তাকদর িাতহদা 

তনরূপণ, এবাং সেবা সনওয়ার সক্ষকত্র তক িরকণর ের্স্যার েম্মুখীন হকি তা তিতিত করার উকিকশ্য বতগর্ান র্কবষণাটি 

বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ অে গায়কন পতরিাতলত হকি। িা তকনা ভতবষ্যৎ কম্পগতরকল্পনা, নীততর্ালা, ও 

কর্ গসূিী প্রণয়কনর সক্ষকত্র েহায়ক ভূতর্কা পালন করকব। এই উকিকশ্য আপনার বা আপনার পতরবাকরর কাকে তকছু 

প্রশ্ন করা হকব। উি োংগৃতহত তথ্যাবলী শুধু র্কবষণার কাকজ ব্যবহৃত হকব এবাং িাবতীয় সর্াপনীয়তা োংরক্ষণ করা 

হকব।] 

 

উিরদাতার নার্ঃ  

বয়েঃ  তলিঃ  

সপশাঃ  তববাতহক অবস্থাঃ  

সর্াবাইল নম্বর (উির দাতা) প্রততবতন্ধতার িরণঃ  

 

োক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নার্ঃ  

োক্ষাৎকার গ্রহকণর তাতরখঃ    

সর্াবাইল নম্বর (োক্ষাৎকার গ্রহুণকারী)  

 

১.১ উিরদাতার অবস্থান  

গ্রার্/ওয়াে গ  

ইউতনয়ন   

উপকজলা  

সজলা  

তবভার্  
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১.২ উিরদাতার পতরবাকরর তথ্যাবলী 

ক্রতর্ক 

নাং 

পতরবাকরর 

েদস্যকদর নার্ 

উিরদাতার 

োকে 

েম্পকগ 

বয়ে সপশা 

 

র্াতেক 

আয় 

র্াতেক 

ব্যয় 

তববাতহক 

অবস্থা 

 

তশক্ষার্ত 

সিাগ্যতা 

 

১         

২         

৩         

৪         

৫         

৬         

৭         

৮         

৯         

১০         

 

১.৩ আপতন বা আপনাকরর পতরবাকরর েদস্য প্রততবতন্ধতার জকন্য তক তক েরকাতর সেবা সপকয় োককন? 

(প্রততবন্ধী ভাতা, প্রততবন্ধী প্রতশক্ষণ, প্রততবন্ধী তশক্ষা উপবৃতি, ভাতার পতরর্াণ ইতযাতদ) 

 

 

 

 

১.৪ েরকাতর সেবা কাি গক্রকর্র ফকল আপনার জীবকন কী িরকনর প্রভাব সফকলকে?  

(ক) অে গননততক (সপশা, কর্ গোংস্থান, আয়, ব্যয়, েঞ্চয়, েম্পদ, পতরবাকরর তনভ গরশীলতা, আয় বি গনমুলক কর্ গকাকের 

উপর প্রতশক্ষণ, ঋণ, জতর্র র্াতলকানা, খাদ্য ও পুতষ্ট ইতযাতদ) 
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(খ) তশক্ষা, প্রতশক্ষণ ও কর্ গোংস্থান (তশক্ষার র্ান, তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন ভততগ, তশক্ষা উপকরণ প্রাতপ্ত, উপবৃতি প্রাতপ্ত, 

তশক্ষা প্রততষ্ঠাকন িাতায়াত, কর্ গোংস্থান, প্রতশক্ষণ প্রাতপ্ত, প্রতশক্ষকণর সর্য়াদ, দক্ষতা েম্পককগ ইতযাতদ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(র্) স্বাস্থয, তিতকৎো, ও পুনব গােন (তি তিতকৎো প্রাতপ্ত, তবনামূকল্য ঔষি প্রাতপ্ত, সরার্ তনণ গকয় েহায়তা, োিাকরর 

পরার্শ গ প্রাতপ্ত, র্ভগবতী র্াকয়র ও তশশুর সেবা প্রাতপ্ত, পতরবার পতরকল্পনা, টিকা গ্রহণ, তশশুর জন্ম তনবন্ধন, পুনব গােন 

ইতযাতদ) 

 

 

 

 

 

 

 

(ঘ) োংস্কৃতত ও রাজনীতত (তিি তবকনাদন, তবকনাদকনর জায়র্া, োর্াতজক অনুষ্ঠান, সখলা ধুলা, রাজনীততকত 

অাংশগ্রহণ, সভাট প্রদান, তনব গািন, তেন্ধান্ত গ্রহণ ইতযাতদ)  
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১.৫ আপনার পতরবাকর বা ের্াকজ ক্ষর্তায়ন বা োর্াতজক র্ি গাদা বৃতদ্ধর জন্য েরকার কতৃগক প্রদি সেবা কতটুকু 

প্রভাব সফকলকে?  

(আয়বি গনমূলক কাকজ অাংশগ্রহণ, েম্পদ-জতর্-র্বাতদপশু ক্রয় তবক্রকয়র সক্ষকত্র তেন্ধান্তগ্রহণ, পতরবার পতরকল্পনা 

সনওয়ার সক্ষকত্র, তশশুর তশক্ষা-তববাহ-িাকুতর সনওয়ার সক্ষকত্র, োর্াতজক তবষম্য ও েতহাংেতার তশকার, োর্াতজক 

তনরাপিামূলক কর্ গসূিী ইতযাতদ) 

 

 

 

১.৬আপনার দৃতষ্টকত েরকার কতৃগক প্রদি সেবার দুব গলতা/িযাকলঞ্জ/ের্স্যােমূহ।   

 

 

 

 

১.৭ বতগর্াকন আপনার সর্ৌতলক প্রকয়াজন পূরকণর জকন্য তক তক িাতহদা রকয়কে?  

 

 

 

১.৮ েরকাতর সেবামূলক কাি গক্রর্কক আকরা সবশী েমৃতদ্ধর র্াধ্যকর্ প্রততবন্ধী ব্যতিকদর জীবনিাত্রার র্াকনর 

উন্নয়কনর জন্য আপনার পরার্শ গ।  

 

 

 

 

আপনাকক অকনক িন্যবাদ)  
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সফাকাে দল আকলািনা তনকদ গতশকা  

র্কবষণার তশকরানার্ঃ প্রততবন্ধী সেবা ও োহায্য সকন্দ্র সেকক প্রততবন্ধী ব্যতি বা প্রততবতন্ধতার 

ঝুঁতককত োকা ব্যতিবর্ গকক সেবা প্রদান  

পতরিালনায়ঃ অধ্যাপক তাহতর্না আখতার, ের্াজকল্যাণ ও র্কবষণা ইনতস্টটিউট, ঢাকা 

তবশ্বতবদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫ 

অে গায়কনঃ বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ, ের্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, ২২৪/১ তনউ ইস্কাটন, 

ঢাকা-১০০০ 

[েরকার কতৃগক প্রদি প্রততবন্ধী ব্যতির জকন্য তবতভন্ন িরকণর সেবামূলক কাি গক্রর্ পতরিাতলত হকি। 

এইেব কাি গক্রর্ প্রততবন্ধী ব্যতির আে গ-োর্াতজক, োাংস্কৃততক, র্নস্তাতিক ও অন্যান্য সক্ষকত্র কতটুকু প্রভাব সফলকে, 

তাকদর িাতহদা তনরূপণ, এবাং সেবা সনওয়ার সক্ষকত্র তক িরকণর ের্স্যার েম্মুখীন হকি তা তিতিত করার উকিকশ্য 

বতগর্ান র্কবষণাটি বাাংলাকদশ জাতীয় ের্াজকল্যাণ পতরষদ অে গায়কন পতরিাতলত হকি। িা তকনা ভতবষ্যৎ 

কম্পগতরকল্পনা, নীততর্ালা, ও কর্ গসূিী প্রণয়কনর সক্ষকত্র েহায়ক ভূতর্কা পালন করকব। এই উকিকশ্য আপনার বা 

আপনার পতরবাকরর কাকে তকছু প্রশ্ন করা হকব। উি োংগৃতহত তথ্যাবলী শুধু র্কবষণার কাকজ ব্যবহৃত হকব এবাং 

িাবতীয় সর্াপনীয়তা োংরক্ষণ করা হকব।] 

 

সফাকাে দল আকলািনা োংক্রান্ত তথ্যঃ  

 

ইউতনয়ন  …………………………………………………………… 

োনা/উপকজলা …………………………………………………………… 

সজলা  …………………………………………………………… 

তাতরখ   …………………………………………………………… 
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অাংশগ্রহণকারীকদর পতরতিতত ও োংতক্ষপ্ত তববরণঃ  

ক্রতর্ক 

নাং 

নার্ বয়ে তলি  তশক্ষার্ত সিাগ্যতা সপশা  

১      

২      

৩      

৪      

৫      

৬      

৭      

৮      

৯      

১০      

 

১। প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জকন্য েরকাতর তক তক নীততর্ালা, আইন ও কর্ গসুিী আকে বকল আপনারা 

র্কন ককরন?  
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২। েরকাতর সেবামূলক কর্ গকাকের ফকল প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর সক্ষকত্র কতটুকু প্রভাব পকড়কে বকল 

আপনারা র্কন ককরন?  

ক) অে গননততক তদকঃ  

ইততবািক সনততবািক 

র্াতেক আয়-ব্যয়-েঞ্চয়-ঋণ, কর্ গোংস্থাকনর সুকিার্ সৃতষ্ট, 

বাতড়র র্াতলক হওয়া, ভূ-েম্পতির র্াতলক হওয়া, 

বােস্থাকনর িরকণর পতরবতগন, ব্যবো বাতণকজযর োকে 

জতড়ত হওয়া, তশল্প কারখানার র্াতলক হওয়া, র্বাতদ পশু 

লালন-পালন বৃতদ্ধ সপকয়কে, আত্মতনভগরশীল হওয়া, 

প্রতশক্ষণ, ের্ বাজার, খাদ্য তনরাপিা ইতযাতদ  

িক্রবৃতদ্ধ সুকদর র্কধ্য পকড় তনঃস্ব হকয় িাকি, ঋকণ জজগতরত 

হকি, দাতরদ্রয বৃতদ্ধ পাকি ইতযাতদ  

 

খ) তশক্ষা-প্রতশক্ষণ-তবকনাদন ও অন্যান্য োর্াতজক তদকঃ  

ইততবািক সনততবািক 

োক্ষরতার হার বৃতদ্ধ, তশক্ষার র্ান উন্নয়ন, তশক্ষার উপকরণ 

ও বৃতি প্রাতপ্ত, বাল্য তববাহ হ্রাে, ক্ষর্তায়ন, োর্াতজক 

অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহণ, জন্ম-মৃতুয-তববাহ-তালাক তনবন্ধন, 

নারী ও তশশু তশক্ষার প্রোর, প্রতশক্ষণ ব্যবস্থা, দক্ষতা বৃতদ্ধ, 

তবকনাদকনর ব্যবস্থা, োর্াতজক েকিতনতা সৃতষ্ট, োর্াতজক 

র্ি গাদা বৃতদ্ধ ইতযাতদ    

পাতরবাতরক ভাঙন বৃতদ্ধ সপকয়কে, োর্াতজক েম্পকগ হ্রাে 

পাওয়া, োর্াতজক তবশৃঙ্খলা বৃতদ্ধ পাওয়া, জ্ঞাতত েম্পকগ 

হ্রাে পাওয়া ইতযাতদ    

 

র্) স্বাস্থযকেবার তদকঃ  

ইততবািক সনততবািক 

আধুতনক তিতকৎো সেবা প্রাতপ্ত, মৃতুয হার হ্রাে, সরাকর্র 

প্রাদুভগাব হ্রাে সপকয়কে, খাবাকরর পুতষ্টর র্ান বৃতদ্ধ সপকয়কে, 

সরার্ তনণ গয় ও পরীক্ষা সুতবিা, ঔষি এবাং টিকা প্রাতপ্ত, 

এযামু্বকলে সুতবিা, পরার্শ গ সুতবিা ইতযাতদ 

পি গাপ্ত োিার ও নাে গ এর স্বল্পতা, তিতকৎোর ব্যয় বৃতদ্ধ 

সপকয়কে, নতুন সরাকর্র প্রাদুভগাব, তিতকৎো প্রাতপ্ত জটিল 

হকি, জটিল সরাকর্র তিতকৎো প্রাতপ্তকত অতনশ্চয়তা ইতযাতদ   
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ঘ) প্রততবন্ধীকদর জকন্য েরকাতর সেবা প্রদান কাি গক্রকর্ তক তক ের্স্যা/িযাকলঞ্জ আপনারা লক্ষয ককরকেন র্তার্ত 

প্রদান করুন।  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

 

ঙ) বতগর্াকন প্রততবন্ধীকদর তক তক িযাকলঞ্জ আকে বকল আপনারা র্কন ককরন?  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

  

(ি) প্রততবন্ধীকদর জীবনর্ান উন্নয়কনর জন্য েরকার আর তক তক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সিকত পাকর বকল আপনারা র্কন 

ককরন?  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  
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 (আপনাকদরকক অকনক িন্যবাদ)  

 

 

মডাজরটজরর নাম  

মডাজরটজরর স্বাক্ষর  

িাবরখ  

 

জরজপাটিয়াজরর নাম  

জরজপাটিয়াজরর স্বাক্ষর  

িাবরখ  

 

 

 




