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প্রেি ববজ্ঞবতিঃ
েবতবন্ধীদের অবিকার সুরক্ষায় িরকারদক কবমলন কর্তক
ৃ েস্তুতকৃত জাতীয় কমৃপবরকল্পনা দ্রুত
গ্রহণ করার আহবান কাজী বরয়াজু হদকর
২৯ আগস্ট ২০১৮ তারযখ করভন কাম যারয়ে জাতীে ভানফারধকায করভয়নয “প্ররতফন্ধী ব্যরি ও অটিজভ রফলেক করভটি” এয আয়রাচনা বা
অনুরিত ে। বায শুরুয়ত ননায়র রফভান দুঘ যটনাে প্ররতফন্ধী ব্যরিয়দয অরধকায প্ররতিায কায়জ রনয়োরজত ভানফারধকায কভী যরপকুজ্জাভায়নয
মৃত্যুয়ত নাক প্রস্তাফ গৃীত ে। বাে বারতয ফিয়ব্য করভয়নয নচোযম্যান কাজী রযোজুর ক ফয়রন, “ফাাংরায়দ প্ররতফন্ধীয়দয অরধকায
রফলেক কনয়বনন অনুাক্ষযকাযী প্রথভ নদগুয়রায ভয়ে অন্যতভ। জারতাংয়ঘয প্ররতফন্ধীয়দয অরধকায রফলেক করভটিয়ত প্ররতয়ফদন দারখর
কযায জন্য করভন কর্তযক যকায়যয কায়ে সুারয াঠায়নায য়য যকায ২০১৭ ায়র নই প্ররতয়ফদন াঠিয়েয়ে। এোড়া আভযা প্ররতফন্ধীয়দয
অরধকায সুযক্ষাকয়ে জাতীে কভযরযকেনায খড়া কয়য ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়ে াঠিয়েরে। আা কযরে যকায খুফ দ্রুত এই রযকেনা গ্রণ
কয়য ফাস্তফােন কযয়ফ। এোড়াও বফলম্য রফয়রা আইয়নয খড়া রদয়েরে আইন ভন্ত্রণারয়ে। তথ্যপ্রযুরি রফবাগ, এটুআই, াংস্কৃরত ভন্ত্রনারয়ে আধা
যকারয ত্র নদওো য়েয়ে। প্ররতটা প্ররতিান মরদ য়মারগতায াত ফাড়াে তায়র আভযা অয়নক প্ররতফন্ধী ভানুয়লয ক্ষভতােন কযয়ত াযফ।
বাে প্ররতফন্ধীয়দয অরধকায রফলেক রফরবন্ন যকারয ও নফযকারয াংস্থায প্ররতরনরধযা রযফয়ন প্রয়ফগম্যতা রনরিত কযায রফলয়ে
যকাযয়ক সুারয াঠায়নায জন্য করভনয়ক অনুয়যাধ কয়যন। তাঁযা ফয়রন, নভয়রায়যর নস্টয়ন ররপট স্থান কযায রফলয়ে করভনয়ক এখন
নথয়কই অুাডয়বায়কর কযয়ত য়ফ। প্ররতফন্ধীয়দয কভযাংস্থায়নয সুয়মাগ আযও রফস্তয কযায জন্য রিররতবায়ফ কাজ কয়য নময়ত য়ফ । প্ররতফন্ধী
সুযক্ষা ও অরধকায রফলেক আইন ২০১৩ এয ফাস্তফােন কযায রফলয়ে যকাযয়ক আযও রিে ওো প্রয়োজন ফয়র ভত প্রকা কয়যন তাঁযা।
তাঁযা আযও ফয়রন, অটিজভ বফরষ্ট্ুম্পন্ন রশুয়দয রনয়ে আয়রাচনা ে রকন্তু অটিজভ বফরষ্ট্ুম্পন্ন প্রা্তবফে্ক  ভানুয়লয রফলয়ে আয়রাচনা েনা।
অরববাফয়কয মৃত্যুয য তায়দয নদখা শুনা ফা পুনফ যায়নয জন্য কাজ কযয়ত য়ফ।
বাে উরস্থত রেয়রন, করভয়নয দস্য নুরুন নাায ওভানী, করভয়নয প্ররতফন্ধী ব্যরি ও অটিজভ রফলেক করভটিয দস্য রচফ পাযজানা
নাজনীন ত্যরত্যর, জনাংয়মাগ কভযকতযা পাযানা াঈদ, জাতীে প্ররতফন্ধী উন্নেন পাউয়েয়নয উ-রযচারক নভাোঃ জারদ প্রমুখ।

িন্যবাোদে,
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