
ক োভিড-১৯ এর ক্ষভি র প্রিোব কেক  প্রভিবন্ধী বযভিকের 

সুরক্ষোর আহবোন 

 

ক োভিড-১৯ এর িয়োবহ পভরভিভিতি ভবতের প্রভিটি মোনুষ উভিগ্ন। ভিন ভিন পভরভিভির অবনভি হতে। এই 
িোইরোতে আক্রোন্ত হতয় ভবতে এখন পর্যন্ত কিড় লক্ষোভি  মোনুষ মৃিুুবরন  তরতে। েোমতন আতরো ভ  হতি র্োতে 
িো অনুমোন  রোটো  ঠিন।  ক োভিড-১৯ এ টি স্বোিু ভবষয়  জরুরী পভরভিভি হতলও এর আর্য-েোমোভজ  
কনভিবোচ  প্রিোবটোও স্পষ্ট। বোাংলোতিশেহ পৃভর্বীর প্রোয় প্রভিটি কিশই অর্যননভি  ক্ষভির মুতখ পতড়তে, েোমতন 
আতরো  ঠিন পভরভিভি অতপক্ষো  রতে।  

 

পভরভিভি কমো োতবলোয় বোাংলোতিশ ের োর িোর েতবযোচ্চ েোমর্য ভিতয় প্রতচষ্টো চোভলতয় র্োতে। বোাংলোতিশ ের োতরর 
মোননীয় প্রিোনমন্ত্রী কশখ হোভেনোর বভলষ্ঠ কনিৃতে ের োরী কবের োরী কর্ৌর্ প্রতচষ্টো এবাং জনগতনর েভিভলি 
অাংশগ্রহতনর মিু ভিতয় বোাংলোতিশ এই  ঠিন চুোতলঞ্জ কমো োতবলোয় েফল হতব বতল আমোতির ভবেোে।   
 

েঠি  পভরোংখুোন নো র্ো তলও ভবে স্বোিু োংিোর ভহতেব অনুর্োয়ী বোাংলোতিতশ কমোট জনোংখুোর শি রো ১৫ 
িোগ প্রভিবন্ধী বুভি। ক োভিড-১৯ িতূর্যোতগ েবতচতয় ঝুভ তি আতে এই প্রভিবন্ধী বুভিরো। ভনম্নভলভখি  োরতে 
প্রভিবন্ধী বুভিতির ঝুভ র মোত্রো অনুতির কচতয় কবশী- 

 
১. প্রভিবভন্ধিো েম্পভ য ি  োরতনই অতন  প্রভিবন্ধী বুভির আতগ কর্ত ই স্বোিুগি িবূযলিো রতয়তে। এে ল 
বুভি র্ভি ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত হন, িোহতল িোরো জটিল স্বোিু ঝুভ র মতিু পড়তবন এবাং মৃিুুর মুতখোমুভখ 
হতি পোতরন।  
 

২. ক োভিড-১৯ কর্ত  েুরক্ষোর জনু র্র্োেমতয় প্রতয়োজনীয় ির্ুপ্রোভি েবতচতয় গুরুেপেূয। ভ িোতব এই িোইরোেটি 
েড়োয়, ভনতজত  েুরভক্ষি রোখোর উপোয় এবাং এই করোতগর পরীক্ষো ও ভচভ ৎেো েম্পভ য ি ির্ু েোড়োও ল ডোউন 
ও অনুোনু ের োরী ক োষনোর ির্ু এই মূহুতিয  খুবই জরুরী। এে ল ির্ু প্রচোতর প্রভিবন্ধী বুভিতির উপতর্োভগিো 
ভবতবচনো নো  রোয় অতন  প্রভিবন্ধী বুভিই র্র্োেমতয় এে ল ির্ু পোননো। 
 

৩. অতন  প্রভিবন্ধী বুভি আতেন র্োরো দিনভিন জীবন র্োপতন অতনুর উপর ভনিয রশীল র্োত ন। ক োভিড-
১৯ কর্ত  েুরক্ষোয় প্রতয়োজনীয় েোমোভজ  িরূে বো ক োয়োতরভিন বো আইতেোতলশতন র্ো ো এে ল প্রভিবন্ধী বুভির 
কক্ষতত্র েম্ভব নয়। ফতল প্রভিবন্ধী বুভিটি এবাং িোর েহোয়িো রী উিয়ই ঝুভ র মতিু আতেন। ফতল এ েমতয় 
পভরচর্যো োরীর অিোব কিখো কর্তি পোতর। ভনয়ভমি পভরচর্যো োরীর অনুপভিভিতি প্রভিবন্ধী নোরীরো অতনুর 
েহতর্োভগিো ভনতি ভগতয় কর্ৌন ভনর্যোিতনর ভশ োর হতি পোতরন। কেতক্ষতত্র িোরো োংক্রমন ঝুুঁ ভ তি পড়তবন এবাং 
আক্রোন্ত হতল মৃিুু ঝুুঁ ভ ও কবতড় র্োতব। এেোড়োও পভরচর্যো োভরর অিোতব িোরো অেুি হতয় কর্তি পোতরন এবাং 
িোতির ভচভ ৎেো বুহি হতি পোতর।   
 

৪. প্রভিবন্ধী বুভিতির মতিু এ টি বড় অাংশই িোভরদ্র েীমোর ভনতচ বেবোে  তরন এবাং অতনত  আতগ কর্ত ই 
 মযহীন। ক োভিড-১৯ পভরভিভির  োরতে কিতশর অতন  নোগভরত র মতিো আয়মলূ   তময ভনর্ুি প্রভিবন্ধী 
বুভিরোও  মযহীন হতয় পতড়তেন। পভরবভিয ি পভরভিভিতি  িভিতন ও ভ িোতব এে ল প্রভিবন্ধী বুভি  তময 
ভফরতি পোরতবন, কেটোও অভনভিি। 
 

৫. ক োভিড-১৯ পভরভিভিতি প্রভিবন্ধী ভশশুরো বহুমূখী ঝুভ র মতিু আতে। স্বোিু, ভশক্ষোেহ িোতির জনু 
প্রতয়োজনীয় পভরচর্যো ও কেবো প্রোভি এেমতয় বুহি হতে। বন্ধ ভশক্ষো প্রভিষ্ঠোতনর ভব ল্প ভহতেতব প্রোর্ভম  ও 
মোিুভম  পর্যোতয়র ভশক্ষোর্ীতির জনু কটভলভিশতনর মোিুতম কর্ িরূভশক্ষন  োর্যক্রম শুরু হতয়তে িো অতন  



প্রভিবন্ধী ভশশুরই অাংশগ্রহতনর জনু উপতর্োগী নয়। িোেোড়ো ক োভিড-১৯ জভনি েম্ভবু িোভরতদ্রর  োরতে 
িভবষুতি প্রভিবন্ধী ভশশুতির ভবিুোলয় কর্ত  ঝতড় পড়োর ঝুভ  দিভর হতয়তে।  
 

৬. প্রভিবন্ধী নোরীতির জনু ক োভিড-১৯ জটিল পভরভিভি দিভর  রতি পোতর। িোতির প্রভি কর্ৌন েভহাংেিো 
বোড়তি পোতর, প্রজনন স্বোিু কেবো বোিোগ্রস্ত হতি পোতর এবাং িোতিরত  আতরো কবশী ভনিয রশীল  তর িুলতি 
পোতর। এমভনতিই নোরীরো অর্যননভি িোতব এখতনো ভপভেতয় রতয়তে এবাং প্রভিবন্ধী নোরীতির কক্ষতত্র কেটো আরও 
প্র ট। কেতক্ষতত্র এই েমতয় পভরবোতর িোতির চোভহিোর প্রভি গুরুে কিয়ো আতগর িুলনোয় আরও  তম কপতি পোতর।  
 

৭. ক োভিড–১৯ িতূর্যোগ োভলন েময় গুরুির প্রভিবন্ধী মোনুষ, ভবতশষ  তর প্রভিবন্ধী নোরী র্োতির িী যতময়োিী 
জটিলিো রতয়তে কর্মন – মোেকুলোর ভডস্ট্রফী, ভনউতরো কডতিলপতমিোল, শ্রবে-িভৃষ্ট প্রভিবন্ধী মোনুষ এই েমতয় 
িোতির ভচভ ৎেো কেবো পোওয়োর কক্ষতত্র জটিলিো কিখো ভিতি পোতর। আভর্য , খোিুদ্রবুেোমগ্রী, আভর্য  েহতর্োভগিো, 
েুোভনটোইজোর, গ্লোিে ইিুোভি গ্রহতের কক্ষতত্র এই পভরভিভিতি কবর হতি নো পোরোর  োরতে প্রভিবন্ধী নোরীরো 
বভিি হতি পোতরন।   
 
সোমভি  পভরভিভি ভবকবচনোয় প্রভিবন্ধী বযভিকের সরুক্ষোর লকক্ষয অভি দ্রুি ভনম্নভলভিি বযবিো িহকনর জনয 
সর োকরর প্রভি আমরো আহবোন জোনোভি-  
 

১. ক োভিড-১৯ কমো োতবলোয় ে ল পর্যোতয়র  ভমটি ও  োর্যক্রতম প্রভিবন্ধী বুভি এবাং প্রভিবন্ধী বুভি োংগঠতনর 
প্রভিভনভিে ভনভিি  রো। 
     

২. ক োভিড-১৯ কমো োতবলোয় ে ল প্রচোরেো  োর্যক্রতম প্রভিবন্ধী বুভিতির উপতর্োভগিোর (ইশোরো িোষো, 
ওতয়বেোইতটর ির্ু ইউভনত োতড প্র োশ ইিুোভি)ভবষয়টি ভবতবচনো  রো। 
 

৩. আউট কপতশি ভডপোটয তমি এর ভচভ ৎে  এবাং ক োভিড-১৯ কমো োতবলোয় ভনতয়োভজি স্বোিু মী ও অনুোনু 
কপশোজীভবতির প্রভশক্ষতে প্রভিবন্ধী বুভিতির েুভনভিযষ্ট চোভহিো ও পভরভিভির ভবষয়েমূহ অন্তিূয ি  রো। 
  

৪.  ভবতশষ বুবিোয় প্রভিবন্ধী বুভিতির জনু ভনয়ভমি স্বোিুতেবোেমহূ চোল ুরোখো। গুরুির, বহুমোভত্র , নোজ ু 
প্রভিবন্ধী বুভিতির প্রতয়োজন অনুর্োয়ী স্বোিুতেবো অগ্রোভি োর ভিভিতি প্রিোন ভনভিি  রো। 
  

৫. গুরুির প্রভিবন্ধী বুভি, িোতির পভরচর্যো োরী, প্রভিবন্ধী নোরী এবাং ভবিুোলয় কর্ত  প্রভিবন্ধী ভশশুতির েম্ভবু 
ঝতর পড়ো করোতি িোতির পভরবোতরর জনু ভবতশষ েুরক্ষো িোিোর বুবিো  রো।  
 

৬. ের োরী কবের োরী ত্রোন ও পুনবযোেন  োর্যক্রতম প্রভিবন্ধী প্রভিবন্ধী বুভিতির অগ্রোভি োর প্রিোন  রো।    
  

৭. কবের োরী োংগঠনেমূহ িোতির ত্রোন ও পুনবযোেন  োর্যক্রম েম্পভ য ি কর্ প্রভিতবিন ের োতরর ভন ট জমো 
কিয় কেখোতন েভুবিোপ্রোি প্রভিবন্ধী বুভিতির পৃর্  িোভল ো কপশ  রোর বোিুবোিু িো আতরোপ  রো।    
 

৮. প্রভিবন্ধী বুভিতির উপতর্োগী মতনোেোমোভজ  পভরচর্যোত  উৎেোভহি  রো।  
 

৯. প্রভিবন্ধী বুভিতির ঝুুঁ ভ , অভিভরি বুয়, কব োরেেহ েোমভগ্র  পভরভিভি ভবতবচনোয় প্রভিবন্ধী বুভিতির 
জনু েুভনভিযষ্ট ও নুোর্ু অর্য বরোদ্দ  রো। 
 

১০. ক োভিড আক্রোন্ত বুভিতির কক্ষতত্র ভলঙ্গ, বয়ে এবাং প্রভিবভন্ধিো ভবিোভজি উপোি োংগ্রহ ও িো প্র োশ  রো।  
 

১১. প্রভিবন্ধী নোরীেহ ে ল নোরীতির জনু পর্যোি পোভন, েোবোন এবাং মোভে  বুবিোপনো েোমগ্রী েরবরোহ 
ভনভিি  রো। গুরুির প্রভিবন্ধী নোরী বো ভ তশোরী প্রভিবন্ধী কর্মন-অটিজম, ডোউন ভেনতরোম, বভুি প্রভিবন্ধী, 
মোনভে  প্রভিবন্ধী, কেভরব্রোল পলভে,  শ্রবে ও বো  প্রভিবন্ধী এবাং শ্রবে-িভৃষ্ট প্রভিবন্ধী নোরীর প্রজনন স্বোিুতেবো 
অগ্রোভি োর ভবতবচনোয় ভনভিি  রো। 
 



১২. নোরীতির জনু েুভনভিযষ্ট কর্ত োন  োর্যক্রতম প্রভিবন্ধী নোরীতির অগ্রোভি োর প্রিোন  রো।  
 

১৩.  তরোনো িোইরোে েম্পভ য ি ে ল োংবোি েতিলন/ ির্ু প্রিোতনর েময় ইশোরো িোষোর কিোিোষীর বুবিো 
রোখো র্োতি  তর কিতশর শ্রবে ও বো  প্রভিবন্ধী বুভিরো  তরোনো িোইরোে োংক্রোন্ত ির্ু বুঝতি পোতরন। 
 

১৪. স্বোিু মন্ত্রেোলয়, স্বোিু অভিিির ও আইইভডভেআর এর ওতয়বেোইট প্রভিবন্ধী বুভিতির জনু েম্পূেয প্রতবশগমু 
 রোর বুবিো  রো, র্োতি  তরোনো িোইরোে োংক্রোন্ত র্োবিীয় ির্ু প্রভিবন্ধী বুভি ভবতশষ  তর িভৃষ্ট প্রভিবন্ধী 
ও শ্রবে প্রভিবন্ধী বুভিরো অবগি হতি পোতরন। 
 

১৫. কর্েব িোতন প্রোভিষ্ঠোভন  ক োয়োতরিোইন বুবিো  রো হতে, কেেব িোতন প্রভিবন্ধী বুভিতির জনু উপতর্োগী 
ও প্রতবশগমু বুবিো রোখো। 
 

১৬. ক োভিড-১৯ এর  োরতে প্রভিবন্ধী বুভিরো র্োতি চো ভর নো হোরোয় কে ভবষতয় কবের োভর ভনতয়োগিোিো 
এবাং ভনতয়োগিোিো প্রভিষ্ঠোতনর এতেোভেতয়শনত  ের োতরর পক্ষ কর্ত  এ টি ভনতিযশনো জোভর  রো। 
 

১৭. কর্তহিু ক োভিড-১৯ এর প্রিোতব অতন  প্রভিবন্ধী বুভি  মযহীন হতয় র্োওয়োর েম্ভোবনো রতয়তে কেতক্ষতত্র 
িোতির বুবেো পুনরোয় শুরু  রোর জনু অর্য প্রিোন োরী প্রভিষ্ঠোনেমহূ  িৃয   স্বল্প েুতি ঋতের বুবিো  রো। 
 

১৮. প্রভিবন্ধী বুভিতির োংগঠন এবাং প্রভিবন্ধী বুভিতির জনু  মযরি োংগঠনেমূতহ েোতর্ পরোমশযক্রতম 
ক োভিড-১৯ এর বিয মোন ও িভবষুৎ পভরভিভিতি প্রভিবন্ধী বুভিতির েোমভগ্র  েুরক্ষোয় েুভনভিযষ্ট নীভিমোলো 
দিভর  তর িো বোস্তবোয়তনর প্রতয়োজনীয় পিতক্ষপ গ্রহন  রো।  
 

 

আহবোন োরী সংগঠনসমূহ (বর্ণক্রম অনুসোকর): 
 

অুো তেে বোাংলোতিশ ফোউতেশন 

ইমপুোক্ট ফোউতেশন 

ইয়াং পোওয়োর ইন কেোশোল এুো শন (ইপেো) 

উইতমন উইর্ ভডতজভবভলটিজ কডিলপতমি ফোউতেশন 

এভডভড ইিোরনুোশনোল বোাংলোতিশ 

ওয়োর্ল্য  ভিশন বোাংলোতিশ 

টোভনযাং পতয়ি ফোউতেশন 

ভডতজবর্ল্ ওতয়লতফয়োর কেোেোইটি 

ভডতজবর্ল্ চোইর্ল্ ফোউতেশন 

নুোশনোল  োউভিল অব ভডতজতবর্ল্ উইতমন 

প্রভিবন্ধী নোগভর  োংগঠতনর পভরষি (ভপএনএেভপ) 

বোাংলোতিশ কেোেোইটি ফর িুো কচঞ্জ এে অুোডতিোত ভে কনক্সোে (ভব-স্ক্ুোন) 

ভিভজয়ুুোভল ইমতপয়োডয  ভপপল’ে কেোেোইটি (ভবভিপে) 

মোনুতষর জনু ফোউতেশন 

েোইটতেিোেয বোাংলোতিশ  োভি অভফে 

ভেভবএম  োভি ক োঅভডয তনশন অভফে 

কেিোর ফর ভডতজভবভলটি ইন কডতিলপতমি (ভেভডভড) 

কেিোর ফর ভি ভরহুোভবভলতটশন অব ভি পুোরোলোইেড (ভেআরভপ) 

কেিোর ফর েোভিয তেে এে ইনফরতমশন অন ভডেএুোভবভলটি(ভেএেআইভড) 

হুোভে ুোপ ইিোরনুোশনোল 

ভডতজভবভলটি অুোলোতয়ি অন এেভডভজে বোাংলোতিশ-এর অনুোনু েিেু োংিোেমূহ  


