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Ensure 5pc quota for the physically challenged
Speakers urge govt
Staff Correspondent
Speakers yesterday demanded five percent quota for physically challenged people in all government
jobs, including class-I and class-II.
They also called upon the government to take initiatives to ensure five percent quota in private jobs
for physically challenged people.
They made the remarks at a press conference titled “Call to Restore Quota for Physically Challenged
People”, held by 13 non-government organisations (NGOs) at the Jatiya Press Club in Dhaka.
On October 4, the government issued a circular abolishing all quotas for class-I and class-II jobs in
civil service.
The move came in the wake of months-long quota reform demonstrations that saw arrests of leaders
of the movement and attacks on students.
Addressing the press conference, Executive Director of Women with Disabilities Development
Foundation (WDDF) Ashrafun Nahar Misti said, “We're frustrated over the gazette, as the quota for
physically challenged people has also been abolished.”
“The government has ignored the Rights and Protection of Persons with Disabilities Act-2013 while
doing so,” she said.
Ashrafun said a physically challenged person completes graduation overcoming numerous hurdles,
but then they are not given any jobs because of their disabilities. She called for ensuring gender
equality in the quota system as well. Ashrafun urged the government to formulate a specific policy
for the recruitment of physically challenged people.
Representatives of 13 organisations, including Access Bangladesh Foundation, Bangladesh Legal
Aid and Service Trust and Manusher Jonno Foundation, were present at the event.
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স োমবোর, ২৯ অক্টোবর ২০১৮, ১৪ কোর্তিক ১৪২৫, ১৮ ফর ১৪৪০
১ম ও ২য় সের্ির চোকর্রক্ত প্রর্তবন্ধী সকোটো রোখোর দোর্ব
ইক্েফোক র্রক্ োটি ২৯ অক্টোবর, ২০১৮ ইং

১ম ও ২য় সের্ির রকোর্র চোকর্রক্ত শতিহীনভোক্ব ৫ শতোংশ প্রর্তবন্ধী সকোটো রোখোর দোর্ব হ োাঁচটট
দোর্ব জোর্নক্য়ক্ে প্রর্তবন্ধীক্দর র্নক্য় কোজ করো ১৩টট ংগঠন। গতকোল জোতীয় সপ্র ক্লোক্বর
কনফোক্রন্স লোউক্ন্স তোরো এ দোর্ব জোনোন। তোক্দর অনযোনয দোর্বর মক্যয রক্য়ক্ে ২য় ও ৩য় সের্ির
সকোটোর সেক্ে প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর জনয এখন সেখোক্ন ১০ শতোংশ সকোটো রক্য়ক্ে স খোক্ন
প্রর্তবন্ধীক্দর জনয আলোদো কক্র ৫ শতোংশ সকোটো ুর্নর্দিষ্ট করো, রকোর্র প্রর্তষ্ঠোক্নর োশো োর্শ
সব রকোর্র ও বোর্িক্তজযক প্রর্তষ্ঠোক্নর চোকর্রর সেক্ে ৫ শতোংশ সকোটো ংরেি করো, র্নক্য়োগ প্রক্তিয়োয়
সকোটো ূরক্ি নোরী ও ুরুক্ের মতো র্নক্তিত করো, প্রর্তবন্ধী নোরী হ কল যরক্নর প্রর্তবন্ধী
বযক্তিক্দর জনয রকোর্র ও সব রকোর্র চোকর্রক্ত র্নক্য়োক্গর সেক্ে ুস্পষ্ট নীর্তমোলো প্রিয়ন করো।
ংবোদ ক্েলক্ন বিোরো বক্লন, োম্প্রর্তক মক্য় রকোর্র চোকর্রক্ত র্বদযমোন ৫৫ শতোংশ সকোটো
ংস্কোর কক্র সেৌক্তিক হোক্র সকোটো ংরেক্ির দোর্বক্ত গক্ে ওঠো েোে আক্দোলক্নর সপ্রর্েক্ত গত ৪
অক্টোবর ১ম ও ২য় সের্ির রকোর্র চোকর্রক্ত কল প্রকোর সকোটো ংরেক্ির বযবস্থো বোর্তল কক্র
জনপ্রশো ন মন্ত্রিোলয় হক্ত প্রজ্ঞো ন জোর্র করো হয়। র্কন্তু ঢোলোওভোক্ব ুক্রো সকোটো দ্ধর্ত বোর্তল
করক্ত র্গক্য় রকোর প্রর্তবন্ধী বযক্তির অর্যকোর ও ুরেো আইন, ২০১৩-এর র্নক্দিশনো অনুেোয়ী
ংরর্েত প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর সকোটো ও বয় র্শর্িক্লর র্বেয়টট র্বক্বচনোয় রোক্খর্ন। এমনর্ক এই
ংিোন্ত সকোক্নো র্দক-র্নক্দিশনোও র্র ক্ে সনই। এমতোবস্থোয় বোংলোক্দক্শর প্রর্তবন্ধী মোনুক্ের সদক্শর
চলমোন উন্নয়ন ও অগ্রেোেোয় মোন অংশীদোর হওয়োর ুক্েোগ সিক্ক বক্তিত হওয়োর ম্ভোবনো বোেক্ব
এবং রকোর্র চোকর্র প্রোর্িক্ত প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর প্রর্ত ববেময বোেক্ব।
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প্রতিবন্ধীদের সংবাে সদেলন : চাকতরদি
ককাটা পুনবহাল
ব
োতব
স োমবোর, ২৯ অক্টোবর ২০১৮
কোগজ প্রর্তক্বদক : রকোর্র ১ম ও ২য় সের্ির চোকর্রক্ত প্রর্তবন্ধীক্দর জনয শতিহীনভোক্ব ৫ শতোংশ
সকোটো ংরেি এবং প্রর্তবর্ন্ধতোর যরন অনুেোয়ী তো ভোগ কক্র সদয়োর দোর্ব জোনোক্নো হক্য়ক্ে।
প্রর্তবন্ধীক্দর অর্যকোর ুরেোয় কোজ করক্ে এমন ১৩টট ংগঠন গতকোল রর্ববোর জোতীয় সপ্র ক্লোক্ব
অনুটষ্ঠত এক ংবোদ ক্েলক্ন এ দোর্ব জোনোয়। ংবোদ ক্েলক্ন ংগঠনগুক্লোর ে সিক্ক োাঁচ
দফো দোর্বও উত্থো ন করো হয়।
আক্য়োজক ংগঠনগুক্লো হক্লো- ওক্মন উইি র্ি এর্বর্লটট সিক্ভল ক্মন্ট ফোউক্েশন
(ির্িউর্ির্িএফ), মোনুক্ের জনয ফোউক্েশন, ব্লুোস্ট, এর্ব ফোউক্েশন, র্ র্ির্ি, র্িির্িউএ ,
র্ির্ এফ, র্িআরআরএ, এনর্ র্িির্িউ, োইট স ভো , ি এ র্িএ এ, টোর্নংি ক্য়ন্ট ও র্ভআইর্ এ ।
ংবোদ ক্েলক্ন র্লর্খত বিবয োঠ কক্রন ির্িউর্ির্িএক্ফর র্নবোহী
ি
র্রচোলক আশরোফুন নোহোর
র্মটষ্ট। ভো র্তত্ব কক্রন র্ র্ির্ির র্িক্মটটক এক্স োটি সমো. জোহোঙ্গীর আলম। বিবয রোক্খন
র্ির্ এক্ফর র্নবোহী
ি
র্রচোলক নো র্রন জোহোন, মোনুক্ের জনয ফোউক্েশক্নর নোজরোনো সচৌযুরী হীরো,
প্রর্তবন্ধী র্শেোিী ঐকয র্রেক্দর ভো র্ত আলী সহোক্ ন প্রমুখ।
ংবোদ ক্েলক্নর অনয দোর্বগুক্লো হক্লো- ৩য় ও ৪ি সের্ির
ি
সকোটোর সেক্ে প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর জনয
৫ শতোংশ সকোটো ুর্নর্দিষ্টভোক্ব ংরেি, রকোক্রর োশো োর্শ সব রকোর্র প্রর্তষ্ঠোন ও বোর্িক্তজযক
প্রর্তষ্ঠোন মূক্হ ৫ শতোংশ সকোটো ংরেি, র্নক্য়োগ প্রক্তিয়োয় সকোটো ূরক্ি নোরী ও ুরুক্ের মতো
র্নক্তিত, প্রর্তবন্ধী নোরী হ ব যরক্নর প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর রকোর্র ও সব রকোর্র চোকর্রক্ত র্নক্য়োক্গর
সেক্ে একটট ুস্পষ্ট নীর্তমোলো প্রিয়ন।
ংবোদ ক্েলক্ন বলো হয়, ম্প্রর্ত রকোর্র চোকর্রক্ত র্বদযমোন ৫৫ শতোংশ সকোটো ংস্কোর কক্র
সেৌক্তিক হোক্র সকোটো ংরেক্ির দোর্বক্ত গক্ে ওঠো েোে আক্দোলক্নর র্রক্প্রর্েক্ত ৪ অক্টোবর ১ম ও
২য় সের্ির রকোর্র চোকর্রক্ত ব যরক্নর সকোটো ংরেক্ির বযবস্থো বোর্তল কক্র জনপ্রশো ন
মন্ত্রিোলয় সিক্ক প্রজ্ঞো ন জোর্র করো হয়। র্কন্তু ঢোলোওভোক্ব ুক্রো সকোটো দ্ধর্ত বোর্তল করক্ত র্গক্য়
রকোর প্রর্তবন্ধী বযক্তির অর্যকোর ও ুরেো আইন-২০১৩’র র্নক্দিশনো অনুেোয়ী ংরর্েত প্রর্তবন্ধী
বযক্তিক্দর সকোটো ও বয় র্শর্িক্লর র্বেয়টট র্বক্বচনোয় রোক্খনর্ন। এমনর্ক এ ংিোন্ত সকোক্নো র্দক
র্নক্দিশনোও জোর্রকৃত র্র ক্ে সনই। এ অবস্থোয় প্রর্তবন্ধী মোনুক্ের সদক্শর উন্নয়ন ও অগ্রেোেোয়
মোন অংশীদোর হওয়োর ুক্েোগ সিক্ক বক্তিত হওয়োর ম্ভোবনো এবং রকোর্র চোকর্রপ্রোর্িক্ত
প্রর্তবন্ধীক্দর প্রর্ত ববেময বোেক্ব।

২৯ অক্টোবর ২০১৮
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স্টাফ তরদপাটব ার: রকোর্র ১ম ও ২য় সের্ির চোকর্রক্ত প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর সকোটো ুনবহোক্লর
ি
দোর্ব
জোর্নক্য়ক্েন, উমযোন উইি র্িজএর্বর্লটট সিক্ভলো ক্মন্ট ফোউক্েশন নোক্ম একটট সব রকোর্র
প্রর্তষ্ঠোন। প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর অর্যকোর মুন্নত করো ও তোাঁক্দর োমর্গ্রক জীবন মোন উন্নয়ক্নর জনয
কোজ কক্র েোওয়ো ংগঠনগুক্লোর উক্দযোক্গ জোতীয় সপ্র ক্লোক্বর কনফোক্রন্স লোউক্ে গতকোল
সরোববোর ১১ টোয় রকোক্রর ১ম ও ২য় সের্ির চোকর্রক্ত প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর সকোটো ুনবহোক্লর
ি
দোর্ব
জোর্নক্য় োংবোর্দক ক্েলন এর আক্য়োজন কক্র।
োংবোর্দক ক্েলনটট িোলনো কক্রন উমযোন উইি র্িজএর্বর্লটট সিক্ভলো ক্মন্ট ফোউক্েশক্নর
র্নবোহী
ি
র্রচোলক আশরোফুন নোহোর র্মটষ্ট। স্বোগত বিবয প্রদোন কক্রন নেরোনো ইয়ো র্মন র্হরো,
মন্বয়কোরী, মোনুক্ের জনয ফোউক্েশন। ভো র্তত্ব ও যনযবোদ জ্ঞো ন কক্রন এমর্ি জোহোঙ্গীর
আলম, র্িক্মটটক এক্স োটি , র্ র্ির্ি।
োংবোর্দক ক্েলক্ন তোরো বক্লন, োম্প্রর্তক মক্য় রকোর্র চোকর্রক্ত র্বদযমোন ৫৫ শতোংশ সকোটো
ংস্কোর কক্র সেৌক্তিক হোক্র সকোটো ংরেক্ির দোর্বক্ত গক্ে ওঠো েোে আক্দোলক্নর সপ্রর্েক্ত গত ৪
অক্টোবর, ২০১৮ তোর্রক্খ ১ম ও ২য় সের্ির রকোর্র চোকর্রক্ত কল প্রকোর সকোটো ংরেক্ির বযবস্থো
বোর্তল কক্র জনপ্রশো ন মন্ত্রিোলয় হক্ত প্রজ্ঞো ন জোর্র করো হয়। র্কন্তু, ঢোলোওভোক্ব ুক্রো সকোটো
দ্ধর্ত বোর্তল করক্ত র্গক্য় রকোর প্রর্তবন্ধী বযক্তির অর্যকোর ও ুরেো আইন, ২০১৩ এর র্নক্দিশনো

অনুেোয়ী ংরর্েত প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর সকোটো ও বয় র্শর্িক্লর র্বেয়টট র্বক্বচনোয় রোক্খনর্ন।
এমনর্ক, এই ংিোন্ত সকোন র্দকর্নক্দিশনোও জোর্রকৃত র্র ক্ে সনই। এমনতোবস্থোয়, বোংলোক্দক্শর
প্রর্তবন্ধী মোনুে সদক্শর চলমোন উন্নয়ন ও অগ্রেোেোয় মোন অংশীদোর হওয়োর ুক্েোগ সিক্ক বক্তিত
হওয়োর ম্ভোবনো বোেক্ব এবং রকোর্র চোকর্র প্রোর্িক্ত প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর প্রর্ত ববেময বোেক্ব।
জনপ্রশো ন মন্ত্রিোলক্য়র ১২ জোনুয়োরী, ২০১২ োক্ল প্রজ্ঞো ন নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.০৭.০৫৭.১১১৫ র্বর্ি শোখো ১ হক্ত প্রকোর্শত র্বর্ এ কযোিোর োর্ভি এবং অনযোনয ১ম ও ২য় সের্ির রকোর্র
চোকর্রক্ত শতি োক্ ক্ে শূনয সকোটোয় ১% সকোটো প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর র্নক্য়োক্গর জনয ংরেি করো
হক্য়র্েল। ৩য় ও ৪ি সের্ির
ি
চোকর্রক্ত ১০ % এর্তম ও প্রর্তবন্ধী সকোটো চোলু আক্ে। তো স্বক্েও প্রর্তবন্ধী
মোনুক্েরো চোকর্রক্ত র্নক্য়োক্গর সেক্ে বহুমুখী ববেক্মযর র্শকোর হয়। ৩২ তম র্বর্ এ
হ র্বর্ভন্ন
রীেোয় ববেক্মযর র্শকোর প্রর্তবন্ধী বযক্তিরো, আইন োর্ল সকন্দ্র হ প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর জনয
কমরত
ি
ংগঠন মুক্হর হক্েোর্গতোয় আদলক্ত রীট দোক্য়র কক্র।
প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর অর্যকোর র্বেয়ক জোর্ত ংঘ নদ ২০০৬, প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর অর্যকোর ও ুরেো
আইন ২০১৩ ও এর র্বর্য ২০১৫ এবং সটক ই উন্নয়ন লেমোেো ২০৩০সক গুরুত্ব র্দক্য় প্রর্তবন্ধী
মোনুক্ের প্রর্ত র্বক্শে কক্র র্নক্য়োক্গর সেক্ে ববেময কমোক্নোর জনয োংবোর্দক ক্েলক্ন উদোতয
আহ্বোন জোনোন। প্রর্তবন্ধী মোনুক্েরো কোক্জর অর্যকোর র্নক্য় েক্িো েুি ও েোনজনক কক্ম ি
র্নক্য়োক্তজত সিক্ক সদশ জোর্তর োমোক্তজক ও অিননর্তক
ি
উন্নয়ক্ন অবদোন রোখোর মোযযক্ম স োনোর
বোংলোক্দশ গেোর মোন অংশীদোর র্হক্ ক্ব িোকক্ত চোই।
স জনয ংগঠন মূক্হর ে হক্ত প্রর্তবন্ধী মোনুক্ের ক্ে র্ন¤œর্লর্খত দোর্ব মূহ োংবোর্দক
ক্েলক্ন উ স্থো ন করো হয়। প্রর্তবন্ধী জনক্গোষ্ঠীর দোর্ব মূহ: ১. ১ম ও ২য় সেিীর চোকুর্রক্ত ৫%
সকোটো শতিহীন ভোক্ব ংরেন করো। ৫% সকোটোক্ক প্রর্তবর্ন্ধতোর যরি অনুেোয়ী ভোগ কক্র সদওয়ো। ২.
৩য় ও ৪ি সেিীর
ি
সকোটোর সেক্ে প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর জনয ৫% সকোটো ুর্নর্দিষ্টভোক্ব ংরেি করো।
৩. রকোক্রর োশো োর্শ সব রকোর্র প্রর্তষ্ঠোন ও বোর্িক্তজযক প্রর্তষ্ঠোন মূক্হ ৫% সকোটো ংরেি করো।
৪. র্নক্য়োক্গর প্রক্তিয়োয় সকোটো ূরক্ি নোরী ও ুরুক্ের মতো র্নক্তিত করো। ৫. প্রর্তবন্ধী নোরী হ কল
যরক্ির প্রর্তবন্ধী বযক্তিক্দর রকোর্র ও সব রকোর্র চোকর্রক্ত র্নক্য়োক্গর সেক্ে একটট ুস্পষ্ট
নীর্তমোলো প্রিয়ন করো।

