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প্রেি বিজ্ঞবিকর োনো সনোক্তক

র ক্ো েক্সমূরে প্রতিবন্ধক ব্যতক্তরে জন্য পৃথক লোইরন ব্যবস্থো গ্রের

আেবোন

আজ সকোল ১১.৩০ টোয় অনলোইরন জোিকয় মোনবোতিকো কতমশরন প্রতিবতন্ধ ব্যতক্ত এবং অটিজম তবষয়ক তথরমটিক কতমটি সভো
অনুতিি েয়। সভোরতিত্ব কর ন কতমশরন েেয়ো ম্যোন নোতিমো েবগম, এনতিতস। সভোয় অংশগ্রে কর ন কতমশরন সেস্য তমজোনু
েমোন খোন, ি. েমোোঃ আরনোয়ো উল্ল্যোে, ব্যবস্থোরনো রত েোলক, তনউর ো েিরভলররমন্টোল প্রতিবন্ধক সু ্ো ট্রোস্ট, বোংলোরেশ, মনসু
আেরমে েেৌধু ক, সেস্য, তিসএতবতলটি কোউতিল ইন্টো ন্যোশনোল, এ এইে এম েনোমোন খোন, তনব বোেক রত েোলক, েসন্টো ফ তিসএতবতলটি
ইন েিরভলররমন্ট (তসতিতি), খন্দকো জহুরুল আলম, তনব বোেক রত েোলক, েসন্টো ফ সোতভবরসস এন্ড ইনফ রমশন অন তিসএতবতলটি
(তসএসআইতি), আশ োফুন্নোেো তমতি, তনব বোেক রত েোলক, উইম্যোন উইথ তিসএতবতলটিস এন্ড েিরভলররমন্ট ফোউরন্ডশন, ফত েো
ইয়োসতমন, তনব বোেক রত েোলক, তিসএতবতলটি ত সোে বএন্ড ত েযোতবতলরটশন এরসোতসরয়শন (তিআ আ এ)। আরলোেনো উরল্ল্খর োগ্য তসদ্ধোন্ত
সমূে তিল1. কর োনো সনোক্তক র ক্ো েক্সমূরে র ক্ো জন্য নমুনো তেরি তগরয় েকর্ ব সময় লোইরন অরর্ো ক ো প্রতিবন্ধক
ব্যতক্তরে রর্ সম্ভব নয় বরল কতমটি মরন কর । এমন বোস্তবিোয় িোরে জন্য প্রতিটি েকর্ পৃথক স্থোন বো লোইন োখো এবং উক্ত
লোইরন একজন প্রতিবন্ধক ব্যতক্তও তে উরতস্থি েন েসর্রে অগ্রোতিকো তভতিরি িো নমুনো সংগ্রে ক ো সুরোত শ ক ো েয়।
2. কতভি-১৯ আক্রোন্ত প্রতিবন্ধক ব্যতক্তরে মরে োরে অন্য কোর ো সের োতগিো একোন্ত প্রর োজন, েসর্রে েোসরোিোরল
অন্তি ১ জন সের োগকরক (attendant) –প্ররয়োজনকয় সু ্ো সোমগ্রক ব্যবস্থো োখোসে েোসরোিোরল অবস্থোরন অনুমতি প্রেোরন
ব্যোরোর কতমটি সুরোত শ কর ।
3. সভো স কোর সোমোতজক তন োরিো কমবসূেক আওিোয় প্রেি অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধক ভোিো তিরসম্ব , ২০১৯ িোত খ র বন্ত
রত রশোি ক ো েরয়রি মরমব কতমটিরক অবতেি ক ো েরল জোনুয়োত , ২০২০ েথরক জুন, ২০২০ র বন্ত ভোিো টোকো উরকো রভোগকরে
তনকট থোশকঘ্র েরৌৌঁিোরনো ব্যবস্থো গ্রের সুরোত শ ক ো েয়।
উরল্ল্তখি তবষর জোিক মোনবোতিকো কতমশন সংতিি কর্তবর্ ব োবর রে/ সুরোত শ েপ্র
িন্যবোেোরন্ত,

ফারহানা িাঈদ
জনিংয াগ কমমকতমা
জাতীয় মানিাবিকার কবমশন, িাংলাযদশ

ক রব।

