
News links on ‘Assembly and human chain program demanding enforcement of the Rights and 

Protection of Persons with Disabilities Act, 2013 held on in front of National Press Club on October 

9, 2017. 

Interview link:  

http://www.bbc.com/bengali/bbc_bangla_radio/w172vj7wdp50sbq 

News Links:  

http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-10/2  
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http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/2017/10/10/228081.html 

প্রতিবন্ধীদের অতিকার সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন োতব

 

প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর সুষু্ঠ বাস্তবায়ন দাতব করররে সংতিষ্ট তবজ্ঞজন। গিকাল সসামবার জািীয় সপ্রসক্লারবর 

সামরন প্রতিবন্ধী নাগতরক ঐরকযর আরয়াজরন প্রতিবন্ধী বযতিরদর সমারবশ ও মানববন্ধন কমমসূতি সেরক এ দাতব করা হয়। সমারবরশ প্রতিবন্ধী 

বযতিগণ অতির াগ করর বরলন, আইনটি  প্রিানমন্ত্রীর ঐকাতিক ইচ্ছায় প্রতিবন্ধী জনরগাষ্ঠীর মিামরির তিতিরি প্রণীি হরলও ৪ বেরর 

আইনটির সকানরূপ সুতবিা পানতন িারা। আইন অনু ায়ী প্রতিবন্ধী বযতিরদর প্ররবশগমযিা, তশক্ষা, কমমস্থারন সকাটা, রাজননতিক ক্ষমিায়ন, 

নযায়তবিার লারির অতিকারসহ সম্মানজনক জীবনমান তনতিি করার লরক্ষয সমাট ৮২টি কা মক্রম বাস্তবায়রনর কো োকরলও িা বাস্তবায়রনর 

সকান উরদযাগ গ্রহণ করা হয়তন। 

 

সমারবরশ সংহতি জানান, সুতপ্রমরকাটম  এর তসতনয়র আইনজীবী ও বাংলারদশ বার কাউতিরলর মানবাতিকার কতমটির সিয়ারমযান 

সজড.আই.খান পান্না, জািীয় বিীর সংস্থা’র সিাপতি ও সুতপ্রমরকারটম র সারবক অতিতরি এটতনম সজনাররল তিমুর আলম খন্দকার, উন্নয়ন 

সংস্থা মানুরের জনয ফাউরেশরনর নজরানা ইয়াসতমন হীরা এবং জািীয় িৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থার প্রতিতনতিবৃন্দ। 

 

সজড.আই.খান পান্না বরলন, প্রতিবন্ধী বযতিরদর জনয আদালিসহ সকল গণস্থাপনা প্ররবশগময করাসহ প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা 

আইরনর সকল তবিান অতবলরে বাস্তবায়ন করা উতিি। সমারবশ সেরক স ােণা করা হয় তনিমাতরি িাতররখর মরিয দাতব পূরণ না হরল প্রতিবন্ধী 

নাগতরক ঐকয কর ার কমমসূতি প্রদান কররি বািয হরব। 
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https://www.jagonews24.com/national/news/353620 

প্রতিবন্ধী অতিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়দনর োতব  

 

http://www.alokitobangladesh.com/epaper/pages/index/2017-10-10/page:3
https://www.jagonews24.com/national/news/353620


প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩-এর সুষু্ঠ বাস্তবায়রনর দাতব জাতনরয়রে প্রতিবন্ধী নাগতরক ঐকয নারম একটি সংগ ন। 
সসামবার জািীয় সপ্রসক্লারবর সামরনর রাস্তায় আরয়াতজি এক মানববন্ধন সেরক এ দাতব জানারনা হয়। 

মানববন্ধন সেরক বিরা বরলন, আজ ৯ অরটাবর আইনটির িিুেম বের পূতিম  হরয়রে। তকন্তু আমরা উরেরগর সরে লক্ষয করতে দী ম িার বেরর 

আইরনর িফতসরল প্রতিবন্ধী বযতিরদর অতিকার সুরক্ষা কা মক্রম তহরসরব স  ৮২টি কার মর কো উরেখ করা হরয়রে িার একটিও রাষ্ট্র 

বাস্তবায়ন কররতন। 

এমনতক জনরগাষ্ঠীর মযাগনাকাটম খযাি এই আইন সম্পরকম  সংতিষ্ট সরকাতর কমমকিম ারদর অবতহি করা হয়তন। আইন প্রণয়রনর পর জািীয় 

সংসরদ ৪টি জািীয় বারজট পাস হরয়রে। তকন্তু একটা বারজরটও আইরন বতণমি কা মক্রমগুরলা বাস্তবায়রনর জনয সুতনতদম ষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়তন 

বরলও অতির াগ করা হয়। 

মানববন্ধরন বিরা আরও বরলন, আইনটি বাস্তবায়রনর জনয উপরজলা, শহর, সজলা ও জািীয় প মারয় কতমটি গ রনর কো োকরলও 

অতিকাংশ কতমটি এখরনা গঠিি হয়তন। আার স  কতমটিগুরলা গঠিি হরয়রে, সসই কতমটিগুরলার সিা অনুষ্ঠানসহ অনযানয কা মক্রম সদখা  ায় 

না। 

িারা বরলন, প্রতিবন্ধীরদর জনয কযাডার সাতিম স বা তেিীয় ও প্রেম সেতণর পরদ ১ শিাংশ সকাটা সুতবিা োকরলও বাস্তরব এই হারর সকাটায় 

তনরয়াগ সদয়া হরচ্ছ না। প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনু ায়ী প্রতিবন্ধীরদর উপ ুি কমমরক্ষত্র বা পদ তিতিি করার কো 

োকরলও আজ প মি এমন সকারনা উরদযাগ সনয়া হয়তন। তশক্ষা প্রতিষ্ঠারন বা তনরয়াগ পরীক্ষায় দৃতষ্ট প্রতিবন্ধীরদর জনয শ্রুতিরলখক বযবহাররর 

তনয়ম োকরলও  োসমরয় উপ ুি শ্রুতিরলখক বযবহাররর অনুমতি সদয়া হয় না। 

প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ বাস্তবায়রনর জনয মানববন্ধন সেরক ১০টি দাতব জানারনা হয়। এগুরলা হরলা- ১. প্রতিবন্ধী 

বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনু ায়ী গঠিি কতমটির বাতেমক প্রতিরবদন প্রকাশ কররি হরব এবং জািীয় তনবমাহী ও জািীয় সমন্বয় 

কতমটির সিা আরয়াজন কররি হরব। 

২. তবরশে তনরয়ারগর মািযরম িৃিীয় ও িিুেম সেতণর সরকাতর করমমর সমাট পরদর তবপরীরি ৫ শিাংশ এবং কযাডার সাতিম স, প্রেম ও তেিীয় 

সেতণর সরকাতর করমমর সমাট পরদর ১ শিাংশ প্রতিবন্ধী বযতিরদর তনরয়াগ তদরি হরব। 

৩. েতিরলখক তবেয়ক প্রতিবন্ধকিা তিতিি ও অপসারণ কররি হরব। ঢাকা তবশ্বতবদযালরয়র অনুসৃি শ্রুতিরলখক সংক্রাি নীতি সাবমজনীন 

কররি হরব। 

৪. ঢাকাসহ সকল মহানগররর প্রতিটি রুরট এবং ৬৪টি আিঃরজলা সড়ক পরে প্ররবশগময বাস সাতিম স িালু কররি হরব। 

৫. গণপ্রতিতনতিত্ব আরদশ ১৯৭২ সংরশািন করর প্ররিযক রাজননতিক দরলর সকল স্তররর কতমটিরি ৫ শিাংশ পদ প্রতিবন্ধী বযতিরদর জনয 

সংরক্ষণ বািযিামূলক কররি হরব। 

৬. অতবলরে প্রতিবন্ধী বযতি উন্নয়ন অতিদফির প্রতিষ্ঠা ও সতক্রয় কররি হরব। 

৭. প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর িফতসরল বতণমি কা মক্রম বাস্তবায়রনর জনয মন্ত্রণালয়তিতিক বারজট ও অেম বরাদ্দ 

কররি হরব। 



৮. প্রিতলি তনমমাণ আইন সংস্কাররর মািযরম গণস্থাপনাগুরলা প্রতিবন্ধী বযতিরদর উপর াগী করার উরদযাগ তনরি হরব। উচ্চ আদালরির রায় 

অনু ায়ী নযাশনাল তবতডং সকাড বাস্তবায়ন কিৃম পক্ষ প্রতিষ্ঠার উরদযাগ তনরি হরব। 

৯. বাংলা ইশারা িাো ইিটিটিউট প্রতিষ্ঠার উরদযাগ তনরি হরব এবং এক বেররর মরিয কা মকর কররি হরব। 

১০. প্ররিযকটি তবিাগীয় শহরর দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী সমরয় তশশুরদর জনয তররসাসম সু্কল প্রতিষ্ঠা কররি হরব। 

http://bd24live.com/bangla/article/1507536408/143275/index.html  

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়দন আইন বাস্তবায়দনর োতব 

 

প্রতিবন্ধীরদর উন্নয়রন আইন  ো ে িারব বাস্তবায়রনর আহ্বান জাতনরয়রে প্রতিবন্ধী নাগতরক ঐকয নারম একটি সংগ ন। 

সসামবার (৯ অরটাবর) জািীয় সপ্রসক্লারবর সামরন “প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ বাস্তবায়রনর দাতবরি’ আরয়াতজি 

মানববন্ধরন এ দাতব জানারনা হয়। 

মানববন্ধরন সেরক প্রতিবন্ধীরদর কলযারণ আরও করয়কটি দাতব িুরল িরা হয় । দাতবগুরলা হল- প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন-

২০১৩ অনু ায়ী বাতেমক প্রতিরবদন প্রকাশ। এবং জািীয় তনবমাহী কতমটির সিা আরয়াজন করা। বাংলা ইশারা িাো ইনতিটিউট প্রতিষ্ঠার 

উরদযাগ তনরি হরব। প্রতিটি তবিাগীয় শহরর দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী সমরয় তশশুরদর জনয তররসাসম সু্কল প্রতিষ্ঠা করা। 

গণপ্রতিতনতিত্ব আরদশ ১৯৭২ সংরশািন করর প্ররিযক রাজননতিক দরল সকল স্তররর কতমটিরি ৫% পদ প্রতিবন্ধীরদর জনয সংরক্ষণ কররি 

হরব। আরয়াজক সংগ রনর মুখপাত্র সরজাউল কতরম তসতদ্দকীর সিাপতিরত্ব মানববন্ধরন আরও উপতস্থি তেরলন, সংগ রনর সদসয আবু 

হাতনফ ফরহাদ, বতশর আহরমদ, আশরাফুন নাহার তমতষ্ট প্রমুখ। 

http://bd24live.com/bangla/article/1507536408/143275/index.html


http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/258539 

মানববন্ধদন বক্তারা 

প্রতিবন্ধী বযতক্তর অতিকার ও সুরক্ষা আইদনর সব তবিান বাস্তবায়ন করা উতিৎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রতিবন্ধী নাগতরক ঐকয এর ডারক আরয়াতজি সমারবশ ও মানববন্ধন সেরক বিারা প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইরনর সকল তবিান 

অতবলরে বাস্তবায়ন করা উতিৎ বরল অতিমি বযি করররেন। িারা অতবলরে প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর সুষু্ঠ 

বাস্তবায়রনর দাতব জানান। 

আজ জািীয় সপ্রস ক্লারবর সামরন ‘প্রতিবন্ধী নাগতরক ঐকয’-এর পক্ষ সেরক ‘প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর সুষু্ঠ 

বাস্তবায়রনর দাতবরি প্রতিবন্ধী বযতিরদর সমারবশ ও মানববন্ধন’ অনুতষ্ঠি হয়। 

২০১৩ সারলর আইনটির িিুেম বেমপূিী উপলরক্ষয আজ আরয়াতজি সমারবরশ তবতিন্ন সজলা সেরক সহস্রাতিক প্রতিবন্ধী বযতি অংশ সনন। 

সমারবরশ প্রতিবন্ধী বযতিগণ অতির াগ কররন আইনটি প্রিানমন্ত্রীর ঐকাতিক ইচ্ছায় প্রতিবন্ধী জনরগাষ্ঠীর মিমরির তিতিরি প্রণীি হরলও 

িার বেরর আইনটির সকারনা িররনর সুতবিা িারা পানতন। প্রতিবন্ধী জনরগাষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন না োকায় এই জনরগাষ্ঠীর মরিয 

পুঞ্জীিূি সক্ষাি সেরক সব সেতণ-সপশা ও আদরশমর প্রতিবন্ধী বযতিগণ প্রতিবন্ধী নাগতরক ঐকয প্রতিষ্ঠা কররন। 

সমারবরশ সংহতি জানারি এরস সুতপ্রমরকারটম র তসতনয়র আইনজীবী ও বাংলারদশ বার কাউতিরলর মানবাতিকার কতমটির সিয়ারমযান 

সজড.আই.খান পান্না বরলন প্রতিবন্ধী বযতিরদর জনয আদালিসহ সব গণস্থাপনা প্ররবশগময করাসহ প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা 

আইরনর সব তবিান অতবলরে বাস্তবায়ন করা উতিৎ। 

http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/258539


জািীয় বিীর সংস্থার সিাপতি ও সুতপ্রমরকারটম র সারবক অতিতরি এটতনম সজনাররল তিমূর আলম খন্দকার বরলন, ‘তকেু তকেু আমলারদর 

কাররন এই আইনটি সুষু্ঠিারব বাস্তবায়ন হরচ্ছ না। শ্রবণ প্রতিবন্ধী বযতিরদর তবেরয় অতিক গুরুত্বাররাপ করা প্ররয়াজন।’ উন্নয়ন সংস্থা 

মানুরের জনয ফাউরেশরনর নজরানা ইয়াসতমন হীরা আইন ও তবতি দ্রুি কা মকর করার তবেরয় উরদযাগ গ্রহরণর অনুররাি জানান। 

প্রতিবন্ধী নাগতরক ঐকয’র মুখপাত্র সুতপ্রমরকারটম র আইনজীবী ও মানবাতিকার কমী সরজাউল কতরম তসতদ্দকী উপতস্থি প্রতিবন্ধী বযতিরদর পরক্ষ 

প্রতিবন্ধী বযতির অতিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর সুষু্ঠ বাস্তবায়রনর এক দফা দাতব আদারয়র লরক্ষয প্রতিবন্ধী নাগতরক ঐকয ৩ তডরসের 

২০১৭ এর পূরবম ১০টি সুষ্পষ্ট পদরক্ষপ গ্রহরণর দাতব উপস্থাপন কররন। 

সমারবরশ প্রতিবন্ধী বযতিরদর নযা য দাতবর প্রতি সংহতি জানারি উপতস্থি হরয়তেরলন জািীয় িৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থার সিাপতি আবু্দল হাই 

মেল, প্রতিবন্ধী নারীরদর জািীয় পতরেরদর সিাপতি নাতসমা আিার, প্রতিবন্ধী নাগতরকরদর সংগ রণর পতরেরদর সসরক্রটাতর সালমা মাহবুব, 

নযাশনাল অযালাইরয়ি অব তডজএযাবলড তপপলস অগমানাইরজশরনর আরনায়ার সহারসন হাজারী, তসতডতডর কমমকিম া জাহাতের আলম, তডতপও 

সংগ ক তহরসরব জীবন উইতলয়াম সগারমজ, সমাঃ সহদারয়দিুল আতজজ মুন্না, সমাঃ তলয়াকি আলী, আব্দতল জলীল মেল, বতশর আল 

সহাসাইন, বাংলারদশ আওয়ামী প্রতিবন্ধী লীরগর প্রস্তাতবি কতমটির সিাপতি সসারহল সশখ, সডিরকার সিাপতি আলী, ঢাকা ও িট্টগ্রাম 

তবশ্বতবদযালয়সহ তবতিন্ন তশক্ষা প্রতিষ্ঠারনর প্রতিবন্ধী তশক্ষােী, প্রতিবন্ধী বযতিরদর অতিকার তনরয় কমমরি সংস্থা সমূরহর প্রতিতনতিবৃন্দ উপতস্থি 

তেরলন। 


