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তাধরখঃ ০৭ এধপ্রে ২০১৮

প্রপ্রস ধবজ্ঞধতঃ
ধবশ্ব অটিজম সলচতনতা ধিবস উিযাধিত
ধবশ্ব অটিজম সলচতনতা ধিবস ২০১৮ উিেলে জাতীয় মানবাধিকার কধমশন কর্তৃক ০৭ এধপ্রে ২০১৮ তাধরখ ব্র্যাক ইন প্রসন্টালর
আলোচনা সভা, ধবলশষ ধশশুলির সম্মাননা প্রিান এবং তালির অংশগ্রহলে সাংস্কৃধতক অনুিান আলয়াজন করা হয়। অনুিালন প্রিান
অধতধির বক্তলে মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর আন্তজৃাধতক ধবষয়ক উিলিষ্টা ড. গওহর ধরজভী বলেন, “অটিজম ববধশষ্টযসম্পন্ন মানুলষরা
আমালির সমালজরই অংশ। তালির ধভন্নতার সালি আমালির মাধনলয় ধনলত হলব। তালির মূেিারায় সম্পৃক্ত করার ধবষলয় সরকার
অতযন্ত সংলবিনশীে। আমালির প্রিলশ তালির অধিকার প্রধতিায় আইন রলয়লে ধকন্তু আইলনর যিাযি প্রলয়াগ ধনধিত করা
যায়ধন।”
ধবলশষ অধতধির বক্তলে জাধতসংলের আবাধসক সমন্বয়ক ধময়া প্রসলপা বলেন, “জাতীয় মানবাধিকার কধমশন অটিজমসহ সব
িরলনর প্রধতবধিতালক প্রধতবধি অধিকার সুরো সম্পধকৃত জাতীয় কমৃিধরকল্পনায় অন্তর্ভৃক্ত কলর মন্ত্রনােলয় প্রপ্ররে কলরলে যা
অতযন্ত সমলয়ািলযাগী িিলেি। আধম আশা করব সরকার খুব শীঘ্রই এই কমৃিধরকল্পনা প্রলয়ালগর যিাযি উলযাগ গ্রহে করলব।”
সভািধতর বক্তলে জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর প্রচয়ারম্যান কাজী ধরয়াজুে হক বলেন, “অটিজম ববধশষ্টযসম্পন্ন মানুলষরা
প্রধতটি প্রেলে প্রধতবিকতার সম্মুখীন হয়। বাংোলিলশ ধনউলরালডলভেিলমন্টাে প্রধতবধি সুরো ট্রাস্ট আইন ২০১৩ করা হলয়লে
ধকন্তু এর সঠিক বাস্তবায়ন হলেনা। আইনটি সম্পলকৃ সলচতনতা বৃধদ্ধ করার েলেয আইলনর েিক প্রচার করা িরকার। প্রধতটি
প্রজো সমন্বয় সভালত অটিজম ধবষয়টি আলোচনা করার জন্য প্রলয়াজনীয় েবস্থা গ্রহলের অনুলরাি জাধনলয় কধমশন প্রিলক
মধন্ত্রিধরষি ধবভালগ ধচঠি িানালনা হলব” । ধতধন আরও বলেন, “মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়ালজলির ঐকাধন্তক প্রলচষ্টায়
অটিজম সম্পলকৃ সলচতনতা সৃধষ্ট হলয়লে। অটিজম ববধশষ্টযসম্পন্ন মানুলষর জন্য সরকার প্রযসব সুলযাগ-সুধবিা ধিলয়লে তা তারা
সঠিকভালব িালে ধকনা এবং প্রযসব সরকাধর কমৃচারীরা এসব সুধবিা ধনধিত করার িাধয়লে আলেন তারা তালির িাধয়ে
সঠিকভালব িােন করলে ধকনা তা ধনধিত করার জন্য সরকারলক মধনটর করলত হলব”। ধবলশষ ধশশুলির প্রধতভা ধবকধশত করার
প্রেলে সরকালরর িাশািাধশ কলিৃালরট প্রধতিানগুলোলক এধগলয় আসার আহবান জানান ধতধন।
অনুিালন আলোচলকর বক্তলে সূচনা ফাউলেশলনর ধনব ৃাহী কধমটির সিস্য ডাঃ মাযহারুে মান্নান বলেন, “অটিজম ববধশষ্টযসম্পন্ন
ধশশুলির অধিকার ও সম্মান প্রধতিায় সরকালরর যলিষ্ট উলযাগ রলয়লে। ধকন্তু এসব উলযাগ সফে হলব তখনই যখন এসব ধশশুর
অধিকার আিালয় তালির বাবা-মা তালিরলক মূেিারায় আনলবন এবং তালির প্রধত সমালজ প্রয অবলহো করা হয় তার প্রধতবাি
জানালবন।”
আলোচলকর বক্তলে সমাজলসবা অধিিতলরর মহািধরচােক গাজী প্রমাঃ নুরুে কধবর বলেন, “সকে িরলের প্রধতবধিতালক
অন্তর্ভৃক্ত কলর জাতীয় মানবাধিকার কধমশন কর্তৃক বতধরকৃত জাতীয় কমৃিধরকল্পনা প্রেয়ন চূড়ান্ত িয ৃালয় আলে। অটিজম সম্পধকৃত
স্কুেগুলোলত অধিিতলরর কমৃকতৃা িানালনা হলব এবং প্রযসব ধবলশষ ধশশু এখলনা উিবৃধি িায়ধন তালিরলক উিবৃধি প্রিওয়া হলব।”

অনুিালন “নারী ও ধশশুসহ সকে প্রধতবধি মানুলষর েমতায়ন ও মূেিারায় সম্পৃক্তকরে” শীষ ৃক মূে প্রবি উিস্থািন কলরন
অধ্যািক ডাঃ প্রগাোম রব্বাধন, প্রচয়ারিারসন, ধনউলরালডলভেিলমন্টাে ধডজঅযাধবধেটি প্রলটকশন ট্রাধস্ট প্রবাড ৃ, সমাজলসবা
মন্ত্রনােয়। আলোচক ধহসালব আরও উিধস্থত ধেলেন কলন ৃে প্রমাঃ শহীদুে আেম, ধনব ৃাহী িধরচােক ও অধ্যে, প্রয়াস; রওনক
হাধফজ, প্রচয়ারিারসন, অটিজম ওলয়েলফয়ার ফাউলেশন; অধ্যািক ডাঃ আদুস স সাোম, বারলডম এবং বসয়িা মুধনরা ইসোম,
ধিলয়টিভ ধডলরক্টর, আরটিধভ।
অনুিালন ধবলশষ ধশশুলির সম্মাননা প্রিান করা হয় এবং তালির অংশগ্রহলে মলনাজ্ঞ সাংস্কৃধতক িধরলবশনা অনুধিত হয়।
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