
         

 

 

   RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb 

(2009 mv‡ji RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb AvBb Øviv cÖwZwôZ GKwU mswewae× ¯̂vaxb ivóªxq cÖwZôvb) 

বিটিএমবি ভিন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান িাজার, XvKv-121৫ 

B-‡gBjt info@nhrc.org.bd  
 
 

¯§viK bs: এনএইচআরবিবি/‡cÖm:weÁ:/ -২৩৯/১৩- ১১4                                                  তাবরখঃ 05 আগস্ট ২০২১ 

প্রেি বিজ্ঞবি-  

আজ সকাল ১১ টায় অনলাইনন জাতীয় মানবাধিকার কধমশননর মাননীয় চেয়ারম্যান নাধিমা চবগম এনধিধসর সভাপধতনে 

প্রধতবন্ধী ব্যধি ও অটিজম ধবষয়ক ধিনমটিক কধমটির সভা অনুধিত হয়। সভায় ঈনের ধবনশষ অনুিানমালায় েযাননল আইনত প্রোধরত 

‘ঘটনা সতয’ নাটক ধননয় তীব্র প্রধতধিয়া ব্যি হয়। প্রধতবধন্ধতা জীব ৈবধেনর্যেযর একটি অশশ। কি নাটনকর চশষ অশনশ প্রধতবন্ধী ধশুর 

জন্ম চনয়ানক মা-বাবার পানপর ফল ধহনসনব কনেখ করা হনয়নি, যা সম্পূর্ ণরূনপ, অববজ্ঞাধনক, ধভধিহীন, অনযৌধিক ও ভ্রান্ত িারর্াপ্রসূত। 

এ মন্তনব্যর মাধ্যনম প্রধতবন্ধী ব্যধি ও তাঁনের অধভভাবকনের অনুভূধতনত তীব্র আঘাত চেয়া হনয়নি। ধবধভন্ন সামাধজক মাধ্যনম এধবষনয়ে 

অনননকই তীব্র ধনন্দা জাধননয়ে প্রধতধিয়ো ব্যি কনরনিন। ইনতাপূনব ণও গনমাধ্যনম প্রোধরত অনুিানন প্রধতবধন্ধতানক চনধতবােকভানব 

কপস্থাপন করা হনয়েনি। প্রধতবানের চপ্রধিনত দুঃখ প্রকাশ এবশ িমা প্রাি ণনা োওয়ো হনয়েনি। এবারও নাটনকর সনে সশধিষ্ট পি চিনক 

দুঃখ প্রকাশ ও িমা োওয়া হনয়নি। তনব প্রধতবারই িমা ও একই ঘটনার পুনরাবৃধি কখননা কাম্য নয়। প্রধতবধন্ধতা সম্পনকণ এ িরনর্র 

চনধতবােক ও ধবরূপ বিব্য প্রোর ‘প্রধতবন্ধী ব্যধির অধিকার ও সুরিা আইন, ২০১৩’- এর ৩৭(৪) িারা অনুসানর একটি েণ্ডনযাগ্য 

অপরাি। সভায় ধনম্নধলধখত ধসদ্ধান্ত গৃহীত হয়ুঃ 

(ক) ইনলকট্রধনক ও ধপ্রন্ট ধমধিয়ায় প্রোধরত সকল কননটনন্ট প্রধতবন্ধী জননগাধির অধিকার ও ময ণাো সমুন্নত রাখার ধবষয়টি ধনধিনতর 

জন্য প্রনয়াজনীয় ধননে ণশনা জাধর করনত সশধিষ্ট কর্তণপিনক পর্যে চপ্ররর্; 

(খ) চকাধভি-১৯ টিকা কায ণিনম প্রধতবন্ধী ব্যধিনের অগ্রাধিকার প্রোননর সুপাধরশ জাধননয় সশধিষ্ট মন্ত্রর্ালনয় পর্যে চপ্ররর্; 

(গ) সকল গর্স্থাপনা ও চসবাসমূনহ প্রধতবন্ধী ব্যধিনের অধভগম্যতা ধনধিত করার লনিয একটি সাব ণজনীন অধভগম্যতা 

(Accessibility) আইননর খসড়া প্রস্তুত কনর সরকানরর ধনকট সুপাধরশ আকানর চপ্ররর্; 

সভায় কপধস্থত ধিনলন কধমটির সম্মাধনত সেস্য চমাুঃ আননায়ার কেযাহ, ব্যবস্থাপনা পধরোলক, ধনকনরা 

চিনভলপনমন্টাল প্রধতবন্ধী সুরিা ট্রাস্ট, বাশলানেশ; মনসুর আহনমে চেৌধুরী, সেস্য, ধিসএধবধলটি কাকধিল ইন্টারন্যাশনাল; এ এইে 

এম চনামান খান, ধনব ণাহী পধরোলক, চসন্টার ফর ধিসএধবধলটি ইন চিনভলপনমন্ট (ধসধিধি); খন্দকার জহুরুল আলম, ধনব ণাহী পধরোলক, 

চসন্টার ফর সাধভ ণনসস এন্ড ইনফরনমশন অন ধিসএধবধলটি (ধসএসআইধি); ফধরো ইয়াসধমন, ধনব ণাহী পধরোলক, ধিসএধবধলটি ধরসাে ণ 

এন্ড ধরহযাধবধলনটশন এনসাধসনয়শন (ধিআরআরএ) ; আশরাফুন্নাহার ধমধষ্ট, ধনব ণাহী পধরোলক, কইম্যান কইি ধিসএধবধলটিস 

এন্ড চিনভলপনমন্ট ফাকনন্ডশন। 
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