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তাবরখঃ ১৫ জুন ২০২০

প্রেি বিজ্ঞবিজাতিগি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগগাষ্ঠীর অতধকার সুরক্ষা
সংক্রান্ত তিগর্মটিক কতর্মটির সভা অনুতষ্ঠি
আজ সকাল ১১.৩০ টায় অনলাইগন জািীয় র্মানবাতধকার কতর্মশগনর জাতিগি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগগাষ্ঠীর অতধকার সুরক্ষা
সংক্রান্ত তিগর্মটিক কতর্মটির সভা অনুতষ্ঠি হয়। সভাপতিত্ব কগরন কতর্মশগনর চেয়ারম্যান নাতির্মা চবগর্ম, এনতিতস। সভায় অংশগ্রহণ কগরন কতর্মশগনর
র্মাননীয় সাব বক্ষতণক সদস্য ি. কার্মাল উতিন আহগর্মদ, অতবিতনক সদস্য জনাব তেংতকউ চরায়াজা, চজসতর্মন আরা চবগর্ম, জনাব তর্মজানুর রহর্মান
খান, ি. নতর্মিা হালদার, এনতিতস, প্রগেসর ি. চর্মজবাহ কার্মাল, তনব বাহী প্রধান, তরসাস ব এন্ড চিগভলপগর্মন্ট কাগলকটিভ (আরতিতস), জনাব সতিব
দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাগদশ আতদবাসী চোরার্ম, জনাব খাতলদ চহাগসন, তনব বাহী প্রধান, কাউতিল অব র্মাইগনাতরটিস, জনাব রবীন্দ্রনাি সগরন,
সাধারণ সম্পাদক, জািীয় আতদবাসী পতরষদ, জনাব শঙ্কর পাল, প্রতিতনতধ, ইউএনতিতপ।
কতর্মটির সভাপতি ও জািীয় র্মানবাতধকার কতর্মশগনর র্মাননীয় চেয়ারম্যান নাতির্মা চবগর্ম এনতিতস সভার শুরুগি চকাতভি-১৯ তবগের সবগেগয়
বড় র্মানতবক তবপর্ বয় বগল উগেখ কগর এই র্মহার্মাতরগি মৃত্যুবরণকারী সকল ব্যতির আত্মার র্মাগগেরাি কার্মনা কগরন এবং চশাকসন্তপ্ত পতরবাগরর
প্রতি গভীর সর্মগবদনা জ্ঞাপন কগরন। সভায় বিবর্মাগন কগরানার েরর্ম সংকটকাল েলগি তবধায় জাতিগি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর
জনগগাষ্ঠীর স্বাস্থ্ু সুরক্ষা ও কর্মবহীন জনগগাষ্ঠীর খাদ্য তনরাপত্তা তনতিিকরগণর তবষগয় কতর্মটি গুরুত্বাগরাপ কগর সরকাগরর তনকট তনম্নতলতখি
সুপাতরশসহ পত্র চপ্ররগণর প্রস্তাব কগরন1. পাব বিু অঞ্চগলর জুর্ম োতষ, দতলি, হতরজন, গাগরা নারী তবগশষ কগর র্ারা তবউটি পালবাগরর কাগজর সাগি যুি তিগলন, তহজড়া, উর্দবভাষী,
চজগনভা কুাগম্প বসবাসরি হি-দতরদ্র র্মানুষ ইিুাতদ জনগগাষ্ঠীর অগনগকর নার্ম খাদ্যবান্ধব কর্মবসূতের িাতলকায় নাই র্মগর্মব উগেখ কগরন
কতর্মটির সদস্যগণ। র্াগদর নাগর্ম চকাগনা কাি ব চনই- এর্মন দতরদ্র ও তনম্ন তবত্তগদর িাতলকায় অন্তর্ভবি কগর সরকার তনধ বাতরি কাগি বর
র্মাধ্যগর্ম ১০ টাকা চকতজ োল চদওয়ার জন্য কতর্মটি সুপাতরশ কগর। আগার্মী তিন তদগনর র্মগধ্য কতর্মটির সংতিষ্ট সদস্যগণ িাগদর িাতলকা
তিতর কগর কতর্মশগন দাতখল করগবন এবং কতর্মশন প্রগর়্াজনীর়্ ব্যবস্থ্া গ্রহগণর জন্য সরকার ও সংতিষ্ট কর্তবপগক্ষর তনকট চপ্ররণ করগব।
2. র্ারা প্রাতন্তক র্মানুগষর িাতলকা প্রণয়গন অসিিা বা গাতেলতি কগরগিন িাগদর তবরুগে কগ ার শাতস্তমূলক ব্যাবস্থ্া গ্রহগণর জন্য সরকারগক
অনুগরাধ করা।
3. প্রাতন্তক জনগগাষ্ঠী চর্র্মন; দতলি, হতরজন, তহজড়া, উর্দবভাষী জনগগাষ্ঠী র্াগদর একটি কগক্ষ ১০/১২ জগনর বসবাস এবং অিুন্ত র্মানগবির
জীবনর্াপন করগি হর়্, িাগদর স্বাস্থ্ু ঝতুঁ ক চবতশ িাকায় িাগদর আবাগসর আগশ-পাগশ সুতবধাজনক স্থ্াগন চকাতভি-১৯ নমুনা পরীক্ষার
জন্য তবগশষ বুগির ব্যাবস্থ্া করা।
4. গণস্বাগস্থ্র কীগটর কার্ বকাতরিার েলােল জরুতর তভতত্তগি প্রকাশ করার জন্য সরকাগরর তনকট অনুগরাধ করা।
5. পতরচ্ছন্নিা কর্মীগদর সুরক্ষা তনতিি কগে িাগদর জন্য পর্ বাপ্ত গ্লাভস, র্মাস্ক, গার্মবুট সরবরাহ করা এবং এর ব্যবহার তনতিি করার জন্য
িদারতক চজারদার করা। পতরচ্ছন্নিা কর্মীরা সংক্রতর্মি হগল চগাটা শহগরর পতরগবশ তবপর্ বয় ঘটগব র্মগর্মব র্মগন কগর কতর্মশন।
ধন্যবাদাগন্ত,
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