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৫ই আগস্ট ২০১৯ইং  

প্রেস বিজ্ঞবি 

 

েবিিন্ধী ব্যবির অবিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ৩৬ িারায়  

বিষম্য ও বনর্ যাবিি েবিিন্ধী ব্যবির ক্ষবিপূরণের েথম শুনাবন  

 

গি ১লা আগস্ট ২০১৯ইং, বকণশারগঞ্জ প্রেলা েশাসণকর অবিস কণক্ষ েবিিন্ধী ব্যবির অবিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ৩৬ িারায় েবিিন্ধী 

ব্যবি প্রমাোঃ প্রমাশারি বময়ার ক্ষবিপূরণের আণিদণনর প্রেবক্ষণি প্রেলা েশাসক সারওয়ার মুণশ যদ প্র ৌধুরীর প্রনতৃণে একটি শুনানী অনুবিি হয়, র্া 

এই আইণনর অিীণন েথম একটি উৎকৃষ্ট উদাহরে। িাদীপক্ষণক শুনানী উপস্থাপণন সহণর্াবগিা কণরন সুবেম প্রকাণট যর আইনেীিী প্রমাোঃ প্ররোউল 

কবরম বসবিকী।  

বকণশারগঞ্জ প্রেলার িাড়াইল উপণেলার িাড়াইল-সা াইল ইউবনয়ণনর শামুকোবন গ্রাণমর প্রমাোঃ প্রকন্তু বময়ার পুত্র েবিিন্ধী ব্যবি প্রমাোঃ প্রমাশারি 

বময়া অবিণর্াগ কণরন প্রর্,একই ইউবনয়ণনর দবড় োহাঙ্গীরপুর গ্রাণমর এম আর খাাঁন সাহান, সাজ্জাদ প্রহাণসন বহটলার ও আলম এর দ্বারা বিষম্য 

ও বনর্ যািণনর বশকার হন। েবিিন্ধী ব্যবির অবিকার ও সুরক্ষা আইন অনুর্ায়ী প্রদণশর েণিেকটি প্রেলায় “েবিিন্ধী ব্যবির অবিকার ও সুরক্ষা 

সংক্রান্ত প্রেলা কবমটি” থাকণলও অদ্যািিী  ট্টগ্রাম, ব্রাক্ষেিাবড়য়া ও বকণশারগণঞ্জ মাত্র বিনটি অবিণর্াগ দাবখল করা হণয়ণে। বকণশারগণঞ্জর 

অবিণর্াগটি তৃিীয় হণলও িাংলাণদণশ েথমিাণরর মি এ িরণের অবিণর্াণগর শুনানী অনুবিি হণলা। শুনানীণি অবিণর্াগকারী পক্ষ উপবস্থি 

থাকণলও বিিাদীপক্ষ অনুপবস্থি বেল।অবিণর্াগকারী িাাঁর ক্ষবিপূরণের আণিদণন, ব বকৎসা, মানবসক ক্ষবি, র্ািায়ািসহ আণরা কণয়কটি কারে 

উণেখ কণর প্রমাট ৬ লক্ষ ৭০ হাোর টাকা ক্ষবিপূরে দাবি কণরণেন। 

বৃহস্পবিিার শুনানী প্রশণষ আগামী ৮ই আগস্ট ২০১৯ ইং পরিিী িাবরখ বনি যারে করা n‡e িণল োনান কবমটির সদস্য-সব ি ও প্রেলা সমাে 

প্রসিা কার্ যালণয়র উপ-পবর ালক কামরুজ্জামান খান। 

বকণশারগণঞ্জর প্রেলা কবমটি দ্রুিিার সাণথ পদণক্ষপ গ্রহে করায় সন্তুবষ্ট েকাশ কণর আইনেীিী প্ররোউল কবরম বসবিকী িণলন,“আদালণির 

দীর্ যসূবত্রিা এবড়ণয় বিষণম্যর বিরুণে েবিিন্ধী ব্যবিণদর েবিকার েদাণনর লণক্ষে আইণনর ৩৬ িারায় Kvh©µg পবর ালনায় বকণশারগঞ্জ প্রেলা 

কবমটি িাংলাণদণশ একটি মাইলিলক স্থাপন কণরণে। েবিিন্ধী ব্যবিণদর অবিকার েবিিায় অন্যান্য প্রেলা কবমটিসমূণহর সবক্রয়িা বৃবেণি এটি 

গুরুেপূে য অিদান রাখণি।” 

যুিরাষ্ট্র সরকাণরর আবথ যক সহণর্াবগিায় ও ব্লু ল ইন্টারন্যাশনাল এর িত্ত্বািিাণন পবর াবলি “ইউএসইড এর এক্সপাবডং পাটি যবসণপশন অি বপপল 

উইথ বডেএবিবলটি প্রোগ্রাম” এর পণক্ষ অবিণর্াগকারী েবিিন্ধী ব্যবি প্রমাশারি বময়াণক বিনামূণে আইনী ও কাবরগবর সহণর্াবগিা েদান 

করণে িাংলাণদশ বলগ্যাল এইড এড সাবি যণসস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), RvZxq Z…Yg~j cÖwZeÜx ms¯’v (GbwRwWI) এিং প্রসাসাইটি ির এডুণকশন এড 

ইন্ক্লুশন অি দ্য বডেএেিল্ড (সীড)। 

উণেখ্য প্রর্ গেমাধ্যণম েকাবশি বিবিন্ন সংিাণদর বিবিণি োনা র্ায়, গি ৬ই জুন ২০১৯ইং িাড়াইল উপণেলার পূি য দবড় োহাঙ্গীরপুর গ্রাণম 

অিসরোি কাস্টমস অবিসার এম আর খাাঁন সাহাণনর বনণদ যণশ িাাঁর িাড়ীর প্রকয়ারণটকার বহটলার ও আণরা কণয়কেন কবথি চুবরর অপরাণি 

বুবেেবিিন্ধী ব্যবি প্রমাশারিণক (১৮) হাি-পা প্রেঁণি মধ্যযুগীয় কায়দায় বনর্ যািন কণর। পণর বিষয়টি সামাবেক প্রর্াগাণর্াগ মাধ্যণম বনর্ যািণনর 

বিবডওটি েবড়ণয় পড়ণল িার বিরুণে হিো েণ ষ্টা ও গুরুির েখণমর অবিণর্াণগ িাড়াইল থানায় একটি প্রিৌেদাবর মামলা হয় র্ার নম্বর ৪ 

(৬) ১৯। উি মামলার পাশাপাবশ েবিিন্ধী ব্যবির অবিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক প্রেলা কবমটিণি এই ক্ষবিপূরণের আণিদনটিও দাণয়র করা হয়। 

 

িাি যা প্রেরকোঃ 

 

আসমা উল প্রহাসনা 

কবমউবনণকশন প্রস্পশাবলষ্ট, ব্লাস্ট 

০১৭১২১৪৬৯৪২ 

ইণমইলোঃ asma@blast.org.bd  
 

আরও িণের েন্য প্রর্াগাণর্াগ করুনোঃ 

 

প্ররোউল কবরম বসবিকী  

এডণিাণকট, সুবেম প্রকাট য  

আই বস বস, ব্লু ল ইন্টারন্যাশনাল  

০১৭১৬০৮৫৭৭৪ 

ইণমইলোঃ rsiddiquee@bluelawinternational.com  
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