
www.ohchr.org 

 

 
 
 
 

 

COVID-19 এবং প্রতিবন্ধী বযতিদের অতিকার: তিদেে শিা 
 

1. প্রতিবন্ধী বযতিদের স্বাদযযর অতিকাদরর ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

2. প্রতিষ্ঠানগুতিদি বসবাসকারী প্রতিবন্ধী বযতিদের ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

3. প্রতিবন্ধী বযতিদের স্বাদযযর অতিকাদরর ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

4. প্রতিবন্ধী বযতিদের কাজ, আয় ও জীতবকার ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

5. প্রতিবন্ধী বযতিদের তিক্ষার অতিকাদরর ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

6. প্রতিবন্ধী বযতিদের সত িংসিা থেদক সুরক্ষার অতিকাদরর ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

7. থে সকি সুতনতেিষ্ট জনদ াষ্ঠীদি প্রতিবন্ধী বযতিদের থবতি প্রতিতনতিত্ব আদে, িাদের ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

a. প্রতিবন্ধী কারাবন্দী 
b. পেিাপ্ত বাসযান থনই এমন প্রতিবন্ধী বযতি 

  
 

সংতিপ্ত বর্েিা 
েতেও COVID-19 ববতিক ম ামারীটি সমাদজর সকি সেসযদকই ভয় থেখায়, িদব প্রতিবন্ধী বযতিরা COVID-19 এর প্রতিতিয়ায় সৃতষ্ট  ওয়া 
মদনাভাব সিংিান্ত, পতরদবি ি ও প্রাতিষ্ঠাতনক বািাগুতির কারদে অনুপাি ীনভাদব প্রভাতবি  ন।  

অদনক প্রতিবন্ধী মানুদের আদ  থেদক তবেযমান স্বাদযযর সমসযা আদে থেগুতি িাদের ভাইরাস সিংিমদের তিকার  ওয়ার এবিং সিংিমে  দি আরও 

িীব্র িক্ষেগুতিদি থভা ার ঝুুঁ তক বাতিদয় থেয়, োর ফদি মৃিুযর মাত্রা বৃতি পায়। COVID-19 সঙ্কদের সময়কাদি, থে সকি প্রতিবন্ধী বযতি িাদের 

বেনতন্দন জীবনোপদনর জনয স ায়িার ওপদর তনভি রিীি, িারা িকডাউদনর বযবযাগুতি চিাকািীন তনদজদের তবতিন্ন এবিং থবুঁদচ োকদি অক্ষম 

অনুভব করদি পাদরন, আর প্রতিষ্ঠানগুতিদি বসবাসকারী বযতিরা তনতেিষ্টভাদব ঝুুঁ তকগ্রস্ত  দি পাদরন, ো আবাতসক থকয়ার থ াম ও মদনাদরাদ র 

তচতকৎসা থকন্দ্রগুতিদি মৃিুযর অিযন্ত উচ্চ সিংখযার দ্বারা প্রমাতেি। প্রতিবন্ধী বযতিদের থক্ষদত্র স্বাযয পতরদেবা ও িেয পাওয়ার বািাগুতি আরও িীব্র 

 দয় ওদে। প্রতিবন্ধী বযতিরা জীতবকা ও আয় স ায়িা পাওয়া, তিক্ষার অনিাইন রূপগুতিদি অিংিগ্র ে করা এবিং সত িংসিা থেদক সুরক্ষা চাওয়ার 

থক্ষদত্রও ববেময ও অনযানয বািার সমু্মখীন  দি োদকন। প্রতিবন্ধী বযতিদের তনতেিষ্ট থ াষ্ঠীগুতি, থেমন কারাবন্দী এবিং   ৃ ীন বা পেিাপ্ত বাসযান 

থনই এমন মানেুরা এমন তক আরও থবতি ঝুুঁ তকর মুদখ পদিন।  
এই ঝুুঁ তকগুতির তবেদয় সদচিনিার পতরোদম আরও ভাি প্রতিতিয়া পাওয়া থেদি পাদর ো প্রতিবন্ধী বযতিরা থে অনুপাি ীন প্রভাদব থভাদ ন িা 
েরূ করদি পাদর। এই তনদেিিনার িক্ষয  ি:  
▪ প্রতিবন্ধী বযতি এবিং িাদের অতিকারগুতির ওপদর ববতিক ম ামারীর প্রভাদবর তবেদয় সদচিনিা বিতর করা;  
▪ তবি জদুি থে সব প্রতিশ্রুতিময় কােিাভযাস ইতিমদিযই সম্পােন করা  দি িার কদয়কটির প্রতি মদনাদো  আকেিে করা;  
▪ থেে ও অনযানয অিংিীোরদের জনয গুরুত্বপূেি পেদক্ষপগুতি সনাি করা; এবিং  
▪ প্রতিবন্ধী বযতিদের অন্তভুি তিকর অতিকার-তভতিক COVID-19 প্রতিতিয়াগুতি সুতনতিি করা সম্বদন্ধ আরও থিখার জনয সিংযানগুতি প্রোন 

করা।  
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1. প্রতিবন্ধী বযতিদের স্বাদযযর অতিকাদরর ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 
 
সুতনতেিষ্টভাদব COVID-19 এর ঝুুঁ তকপূেি একটি জনসমতষ্ট  ওয়া সদেও, স্বাযয তবেয়ক িদেযর েিুিভিা ও পতরদবদির কারদে, এোিাও তনবিাচনিীি 

তচতকৎসা ি তনদেি তিকা ও রীতিগুতি ো স্বাযযদসবা বযবযায় প্রতিবন্ধী বযতিদের সমু্মখীন  ওয়া ববেমযদক আরও বাতিদয় তেদি পাদর থসগুতির 

কারদে প্রতিবন্ধী বযতিরা স্বাযযদসবা পাওয়ার থক্ষদত্র এমন তক আরও থবতি অসাদমযর মুদখামুতখ  ন। এই রীতিগুতি কখনও কখনও প্রতিবন্ধী 
বযতিদের তবরুদি িাদের জীবদনর গুেমান ও সামাতজক মূদিযর প্রসদে তচতকৎসা ি পক্ষপাি প্রকাি কদর। উো রেস্বরূপ, তনতেিষ্ট কদয়ক িরদনর 

প্রতিবন্ধকিা, বেনতন্দন জীবনোপদনর জনয স ায়িার উচ্চ প্রদয়াজন োকা, "েবুিিিা", "তচতকৎসা ি সাফদিযর" সম্ভাবনা, এবিং িারা েতে থবুঁদচ 

োন থসই থক্ষদত্র অবতিষ্ট "আয়ষু্কাি" সম্বদন্ধ অনুমাদনর তভতিদি বজি দনর মানেদের সাদে েিুিভ সম্পেগুতির বণ্টদনর জনয তিয়াজ সিংিান্ত তনদেিিনা। 

প্রতিবন্ধী বযতিরা এবিং িাদের পতরবারও পুনরুজ্জীবদনর পেদক্ষপগুতি অস্বীকার করার জনয স্বাযয বযবযার অভযন্তদর চাদপর মুদখ পদিদেন।  
কদেকটি প্রতিশ্রুতিমে কার্োভযাস কী? 

▪ সযাি মাতরদিা তরপাবতিদকর বাদয়াএতেক্স কতমটি তিয়াদজর তবেদয় COVID-19 সিংিান্ত তনদেিিনা প্রস্তুি কদরতেি, ো অক্ষমিার তভতিদি 

ববেমযদক তনতেি কদর: "সুিরািং, পেদন্দর একমাত্র তবচােি তবেয়  ি তিতনকাি উপেুিিা এবিং তচতকৎসাগুতির আনুপাতিকিার মানেদের 

তভতিদি প্রতিটি মানব জীবনদক সম্মান তেদয় তিয়াজ-এর সঠিক প্রদয়া । বয়স, তিে, সামাতজক বা জাতি ি সম্পকি , অক্ষমিার মদিা অনয 
থকাদনা তনবিাচন মানেে নীতি িভাদব অগ্র েদো য, থেদ িু এটি আপািেতৃষ্টদি থবুঁদচ োকার পদক্ষ অদপক্ষাকৃি থবতি বা কম মূিযবান জীবদনর 

একটি মেিাোিম প্রদয়া  করদব, ো মানবাতিকাদরর একটি অগ্র েদো য িিংঘন ঘোয়।"1 
▪ অক্ষমিার তভতিদি ববেমযদক কিৃি পক্ষগুতি োদি তনতেি কদর িা সুতনতিি করার জনয, র্ুিরাদে স্বাযয ও মানব পতরদেবাসমূদ র তবভাদ  

(Department of Health and Human Services) না তরক অতিকাদরর অতফস একটি বুদিটিন জাতর কদরতেি, থেখাদন বিা  দয়তেি 

"বাুঁিািরা তচন্তাভাবনা, জীবদনর গুেমাদনর মূিযায়ন, অেবা অক্ষমিা োকা বা না োকা বা বয়দসর তভতিদি থকাদনা বযতির আদপতক্ষক "মূিয" 

সম্বদন্ধ তবচাদরর তভতিদি প্রতিবন্ধী বযতিদের তচতকৎসা পতরচেিা তেদি অস্বীকার করা উতচি নয়"।2 "আপৎকািীন প্রতিতিয়াটি োদি সফি 

 য় এবিং কিঙ্ক হ্রাস কদর িা সতুনতিি করদি সা ােয করার জনয েুতিেুি স্বািন্দযতবিান করা স ",আপৎকািীন প্রতিতিয়ার প্রদচষ্টা থেদক 

িাভবান  ওয়ার সমান সদুোদ র জনয প্রতিবন্ধী বযতিদের কাদে িেয ও থো াদোদ র প্রচার ও িভযিা সুতনতিি করার তবেদয়ও বুদিটিনটি 

কিৃি পক্ষগুতিদক তনদেিিনা প্রোন কদর। 
▪ সংর্ুি আরব আমীরাি প্রতিবন্ধী বযতিদেদকি  িাদের বাতিদিই পরীক্ষা করার জনয একটি জািীয় কমিসূতচ শুরু কদরদে এবিং এতপ্রদির 

মাঝামাতঝ পেিন্ত প্রতিবন্ধী বযতিদের 650,000 টিCOVID-19 পরীক্ষা সম্পােন কদরদে।3 

▪ তিতিতপদে, তিশু ও প্রতিবন্ধী বযতিরা স , জনসমাদজর অসুরতক্ষি থ াষ্ঠীগুতির জনয সবিজনীন বািি াগুতিদক প্রদয়াজদনাপদো ী কদর িুিদি 

স্বাযয সিংযাগুতিদক স ায়িা করার জনয, মানবাতিকার কতমিন িেয প্রকাি কদরদে।4 

▪ কানাডাদি, অক্ষমিা সিংিান্ত সুতনতেিষ্ট তবেয়, চযাদিঞ্জ ও বযবযা ি ফাুঁক ও কােিদকৌিিগুতি এবিং থে পেদক্ষপগুতি তনদি  দব থসই তবেদয় 

সরকারদক উপদেি থেওয়ার জনয প্রতিবন্ধী বযতি এবিং িাদের প্রতিতনতিত্বকারী সিংযাগুতির অিংিগ্র দের সাদে COVID-19 অক্ষমিা তবেয়ক 

উপদেষ্টা েি যাতপি  দয়তেি।5 

 
স্টেট ও অিযািয অংশীোররা স্টকাি গুরুত্বপরূ্ে পেদিপগুতি তিদি পাদর? 

▪ অিমিার তভতিদি তিতকৎসা প্রিযাখ্যাি করাদক তিতিদ্ধ করুি এবিং অক্ষমিা, স ায়িার প্রদয়াজদনর মাত্রা, জীবদনর গুেমান মূিযায়ন 

বা প্রতিবন্ধী বযতিদের তবরুদি অনয থে থকাদনা প্রকাদরর তচতকৎসা ি পক্ষপাদির তভতিদি তচতকৎসা পাওয়াদক প্রতিদরািকারী প্রতবিানগুতি 

রে করুন, োর মদিয েিুিভ সম্পেগুতির (থেমন থভতিদিের বা ইদিনতসভ থকয়াদরর িভযিা) বণ্টদনর জনয তনদেি তিকাগুতির তভিদর োকা 

প্রতবিানগুতিও অন্তভুি ি। 

▪ উপস ি থেখা োয় এমন প্রতিবন্ধী বযতিদের অগ্রাতিকাদরর তভতিদি পরীিা করা সুতিতিি করুি। 

▪ প্রতিবন্ধী বযতিদের স্বাদযযর ওপদর COVID-19 এর প্রভাদবর তবেদয় গদবির্ার প্রিার করুি। 

http://www.ohchr.org/
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__xts__%5B0%5D=68.ARDMDVSzDL1xxdpgTy2TOIlVNOoH6rH2gZzM4hAxcCNMbqySDSNDHmyrF1Db5dmgUD5oK2ZAlML8R4E6_jafDBoVnSNfBPz0Q2jhIl3Yqgnkwe59Vsx5Pr8msanJ-o_vKsVJ0hOKmjs94yjY7dCpFDJT142x4MIAsAOebYmSoYhOBY9PCNbGMmHtMO_dWaMcHu74jjpc86uKGL11AqmcE4UVZI3T4ZoK2CUa2DxVQmCIZ9oAcsjXLim8OboLzrAsVH72Vm8DNmrz4LszC8Z9uKAwMAQ8cdIl4H61fmPNz4Tqtr7t3nfxgbc5CfkPYtr3ahWRKrVDf8P23esW7-HhVL4Wif63kdsm7BNsDhxa647oK8zK-ss2YhCAtxV43bTueGZBn0OmAVBN0syiq4sYksxs9labCkKwGkqi0Z_ykJjelYu7wVmZoXFMYoQ9ytTjkmr2_UiVf0bdcLg&__tn__=-UC-R
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
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▪ প্রদবিসািয পতরদবি ( াসপািাি, পরীক্ষা ও থকায়াদরিাইদনর সুতবিাগুতি) এবিং স্বাযয তবেয়ক িেয ও থো াদো গুতির প্রাতপ্তসািয উপায়, পন্থা 

ও রূদপ িভযিা ও প্রচার সতুনতিি করা স , তিতকৎসার বািাগুতি সিাি করুি ও েরূ করুি। 

▪ ববতিক ম ামারীর সমদয় প্রতিবন্ধী বযতিদের জনয ওিুদির তিরন্তর সরবরাহ ও প্রাতপ্তসািযিা সুতিতিি করুি। 

▪ পূবিিারো এবিং প্রতিবন্ধী বযতিদের তবরুদি পক্ষপাদির তভতিদি ববেময প্রতিদরাি করার জনয স্বাযয কমীদের প্রতশির্ তেি ও সদিিিিা 

বৃতদ্ধ করুি।  

▪ প্রতিবন্ধী বযতিদের সকি ববতচত্রযগুতিদক অন্তভুি ি কদর এবিং িার প্রতি প্রতিতিয়ািীি  য় এমনভাদব ববতিক ম ামারীটির প্রতি অতিকার-

তভতিক প্রতিতিয়া  েন করার থক্ষদত্র, প্রতিবন্ধী বযতি এবং িাদের প্রতিতিতিত্বকারী সংযাগুতির সাদে ঘতিষ্ঠভাদব পরামশে করুি 

এবং সতিেভাদব র্ুি স্টহাি। 

 

সংযাি 

▪ COVID-19 এর থক্ষদত্র থকাদনা বযতিিম নয়: "প্রদিযদকরই প্রােরক্ষাকারী  স্তদক্ষপগুতি পাওয়ার অতিকার আদে" - UN এর তবদিেজ্ঞরা বদিন  

▪ প্রতিবন্ধী বযতিদের অতিকারগুতির তবেদয় UN তবদিে প্রতিদবেক, COVID-19: কারা প্রতিবন্ধী মানুেদের রক্ষা করদে? 

▪ WHO, COVID-19 প্রােভুি াদবর সমদয় প্রতিবন্ধকিা তবেয়ক তবদবচনাসমূ  

 

2. প্রতিষ্ঠািগুতিদি বসবাসকারী প্রতিবন্ধী বযতিদের ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 
 

মদনাদরা  তচতকৎসা প্রতিষ্ঠান, সামাতজক পতরচেিা প্রতিষ্ঠান (অনাোশ্রম, থড-থকয়ার থসিার, পনুবিাসন থকন্দ্র) এবিং বয়স্ক মানুেদের 

প্রতিষ্ঠানগুতিদি COVID-19 অনুপাি ীনভাদব প্রভাব তবস্তার করদে, োর ফদি সিংিমে ও মৃিুযর  ার অতিক। তকেু প্রােতমক অিযয়দন, ঐ 

থেিগুতিদি থকয়ার থ ামগুতিদি মৃিুযর সিংখযা COVID-19 এর কারদে সকি মৃিুযর 42% থেদক 57% পেিন্ত তেি।6 প্রতিষ্ঠাদন োকা প্রতিবন্ধী বযতিরা 
স্বাদযযর অন্ততনিত ি সমসযা, আবাতসক ও কমীদের মদিয সামাতজক েরূত্ব বজায় রাখার অসুতবিা এবিং কমীদের দ্বারা পতরিযি  ওয়ার কারদে 

COVID-19 সিংিমদের তিকার  ওয়ার উচ্চ ঝুুঁ তকর সমু্মখীন  ন। প্রতিষ্ঠাদন বসবাসকারী প্রতিবন্ধী বযতিরা অবদ িা, েমন, তবতিন্নিা ও 

সত িংসিার মদিা মানবাতিকার িিংঘনগুতির অতিকির ঝুুঁ তকর মুদখও পদিন।  

কদেকটি প্রতিশ্রুতিমে কার্োভযাস কী? 

▪ সুইজারিযান্ড ও স্টেি-এ প্রতিষ্ঠাদন বসবাসকারী প্রতিবন্ধী বযতিদের প্রতিষ্ঠানগুতি থেদক সতরদয় থেওয়া  দয়তেি োদি িারা থেখাদন সম্ভব, 

থসখাদন িাদের পতরবাদরর সদে বাস করদি পাদরন। 

▪ কািাডাদি, প্রতিষ্ঠাদনর পতরদবদির জনয সুতনতেিষ্ট বযবযাগুতির সাদে অগ্রাতিকারমূিক পরীক্ষার তনদেি তিকা জাতর করা  দয়তেি।7  

 

স্টেট ও অিযািয অংশীোররা স্টকাি গুরুত্বপরূ্ে পেদিপগুতি তিদি পাদর? 

▪ প্রতিবন্ধী বযতিদেরদক প্রতিষ্ঠািগুতি স্টেদক স্টেদে তেি ও মুতি তেি এবিং পতরবার ও/বা অনানষু্ঠাতনক থনেওয়াকি গুতির মািযদম 

জনসমাদজ দ্রুি স ায়িার বযবযা সতুনতিি করুন, এবিং সরকারী বা থবসরকারী পতরদেবা প্রোনকারীদের দ্বারা স ায়িা পতরদেবাগুতির 

অেিায়ন করুন। 

▪ মিযবিী সমদে, পরীিা করাদক অগ্রাতিকার তেি এবং অতিতরি তভদির সমসযার সমািান করা, বাতসন্দাদের জনয িারীতরক েরূদত্বর 

বযবযাগুতি প্রদয়া  করা, সাক্ষাদির সময় পতরবিি ন করা, সুরক্ষামূিক উপকরদের বযব ার বািযিামূিক করা এবিং স্বাযযতবতির অবযাদক 

উন্নি করার দ্বারা সিংিমদের ঝুুঁ তক কমাদনার জনয প্রতিষ্ঠানগুতির মদিয প্রতিদরািমূিক বযবযাগুতির প্রিার করুি। 

▪ প্রতিদরািমূিক বযবযাগুতি বাস্তবাতয়ি করার জনয মানব সম্পে ও আতেিক সিংযান স , প্রতিষ্ঠািগুতির সংযািদক অযােীভাদব বৃতদ্ধ 

করুি। 

http://www.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_guidance.pdf
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▪ আপৎকািীি সমে িিাকািীি সুতিতিি করুি স্টর্ প্রতিষ্ঠািগুতিদি বসবাসকারী বযতিদের অতিকারগুতিদক অতবরি সম্মাি 

স্টেওো হে, োর মদিয থিােে, সত িংসিা ও তনেিািন থেদক স্বািীনিা, স্বািীন ও অবত ি সম্মতির অতিকার এবিং নযায়তবচার পাওয়া অন্তভুি ি। 
8 

▪ প্রতিষ্ঠানগুতি বন্ধ কদর থেওয়া এবিং মানুেদক সম্প্রোদয় থফরি পাোদনার জনয প্রতিষ্ঠাি স্টেদক অপসারদর্র পন্থা গ্রহর্ করা ও বিবৎ 

করার দ্বারা আরও ভািভাদব আদরাগযিাভ করা, এবিং প্রতিবন্ধী বযতি ও বয়স্ক মানুেদের জনয স ায়িা ও পতরদেবাগুতিদক িতিিািী 

করা।  

 

 

 

সংযাি 

▪ COVID-19 এর প্রসদে েীঘিকািীন পতরচেিা থকন্দ্রগুতির জনয WHO এর সিংিমে প্রতিদরাি ও তনয়ন্ত্রে তনদেিিনা, মিযবিী তনদেিিনা, 21 মাচি  
2020 

▪ WHO, COVID-19 প্রােভুি াদবর সমদয় প্রতিবন্ধকিা তবেয়ক তবদবচনাসমূ  

▪ COVID-19 ববতিক ম ামারীর প্রসদে, মদনাসামাতজক অক্ষমিা আদে এমন মানুেদের আঞ্চতিক ও আন্তজি াতিক সিংযাগুতি দ্বারা তববৃতি  

 

3. প্রতিবন্ধী বযতিদের স্বাদযযর অতিকাদরর ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

 
প্রতিবন্ধী বযতিরা COVID-19 এর জনয প্রতিতিয়ার বযবযাগুতির কারদে জনসমাদজ িাদের বেনতন্দন জীবন তনবিা  করার থক্ষদত্র সতুনতেিষ্ট 

বািাগুতির সমু্মখীন  ন। তবদিেভাদব, বাতিদি োকার থে সব তবতিতনদেিগুতি িাদের প্রদয়াজনগুতিদক তবদবচনা কদর না, এবিং িাদের 

বযতিস্বািীনিা, স্বাযয ও জীবদনর নিুন ঝুুঁ তকগুতি।9  

বেনতন্দন জীবনোপদনর জনয অনযদের ওপদর তনভি র কদরন (পতরদেবা প্রোনকারীদের দ্বারা আনুষ্ঠাতনক স ায়িা অেবা আত্মীয়/বনু্ধদের দ্বারা 
অনানুষ্ঠাতনক স ায়িার মািযদম) এমন অদনক প্রতিবন্ধী বযতি চিাদফরার তবতিতনদেি এবিং িারীতরক েরূদত্বর বযবযাগুতির কারদে তনদজদের 

অস ায় অবযায় থেখদি পান। এর ফদি িারা খাবার, অিযাবিযক তজতনসপত্র ও ওেুি না পাওয়ার কারদে এবিং স্নান করা, রান্না করা বা খাওয়ার 

মদিা থমৌতিক বেনতন্দন কাজকমিগুতি সম্পােদন বািার কারদে উচ্চ ঝুুঁ তকদি োকদি পাদরন। 

COVID-19 এর বযবযাগুতির সম্পদকি  সবিজনীন িেয পিতি িভাদব জ্ঞাপন করা  য় না এবিং সকি প্রতিবন্ধী মানুদের কাদে থপৌুঁোদনার জনয 
প্রাতপ্তসািয ফরমযাদে ও পন্থায় প্রচার করা  য় না (থেমন সাইন িযােদুয়দজ বযাখযা, কযাপিন থেওয়া, স জপােয (Easy to Read) ফরমযাে ইিযাতে)। 

এোিাও তকেু প্রতিবন্ধী মানেু, থেমন মদনাসামাতজক অক্ষমিােিু বযতি এবিং অটিতেক বযতিরা, বাতিদি কদোরভাদব বি োকার সাদে মাতনদয় 

তনদি সক্ষম নাও  দি পাদরন। িারা োদি পতরতযতির সাদে মাতনদয় তনদি পাদরন িার চাতবকাঠি  ি পুদরা তেন িদর সিংতক্ষপ্ত এবিং সিকি ভাদব বাইদর 

থবরদনা। 

কদেকটি প্রতিশ্রুতিমে কার্োভযাস কী? 

▪ প্রাসতেক িেয োদি প্রাতপ্তসািয ফরমযাদে প্রোন করা  য় িা সুতনতিি করার জনয পযারাগুদে10 ও পািামা11 পিতি বিতর কদরদে। একই 

ভাদব, তিউ জীিযান্ড-এর স্বাযয মন্ত্রদকর ওদয়বসাইদে একটি তবভা  আদে ো সাইন িযােদুয়জ ও স জপােয (Easy to Read) স  প্রাতপ্তসািয 
ফরমযাদে িেয প্রোন করার জনয তনদয়াতজি।12 স্টমতিদকা প্রিাসনও একটি অনুরূপ কােিাভযাস গ্র ে কদরতেি।13 

▪ আদজে তিিাদি,14 প্রতিবন্ধী বযতিদের স ায়িা করার জনয স ায়িাকারী বযতিদের চিাদফরা ও িারীতরক েরূদত্বর তবতিতনদেিগুতি থেদক 

অবযা তি থেওয়া  য়। কিতিোদি সম্প্রোদয়র স ায়িা থনেওয়াকি গুতি বিতর  দয়দে এবিং এগুতি থস্বিাদসবক তনদয়া  কদর োরা প্রতিবন্ধী 
বযতি ও বয়স্ক মানুেদের মুতেখানার তজতনসপত্র ও অনযানয তজতনস থকনায় স ায়িা কদরন।15 এোিাও, পািামাদি ঝুুঁ তক হ্রাস করার একটি 

প্রদচষ্টা ত দসদব, প্রতিবন্ধী বযতি এবিং িাদের বযতি ি স ায়কদের অিযাবিযক থকনাকাোর জনয সুতনতেিষ্ট থখািার সময় বরাদ্দ করা  দয়দে।16 
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▪ স্টগ্রট তিদটি ও উির আোরিযাদন্ডর র্ুিরাজয17 প্রেমতেদকর কদোরভাদব আবি োকার তনয়মগুতিদক তিতেি কদরদে এবিং অটিতেক 

বযতি এবিং অনযানয প্রতিবন্ধী বযতিদের বাইদর োওয়ার জনয বযতিিম চািু কদরদে। ফ্রােও অনুরূপ বযবযার সূচনা কদরদে।18 
 

স্টেট ও অিযািয অংশীোররা স্টকাি গুরুত্বপরূ্ে পেদিপগুতি তিদি পাদর? 

▪ সুতনতিি করুন থে COVID-19 সংিান্ত বযবযাগুতির তবিদে িেয প্রতিবন্ধী বযতিদের জিয প্রাতপ্তসািয হে, োর মদিয রদয়দে সাইন 

িযােদুয়দজ অনুবাে, কযাপিন থেওয়া, স জপােয ফরমযাে ও অনযানয। 
▪ সুতনতিি করুন থে প্রতিবন্ধী বযতিদের সহােক মািুিদের বাতেদি োকার তবতিতিদিিগুতির স্টেদক অবযাহতি স্টেওো হে, োদি 

িারা স ায়িা প্রোন করদি পাদরন। 
▪ জিসমাদজর সহােিা স্টিটওোকে গুতির তবকাশদক উন্নি ও সমতিি করুন, এবিং সরুক্ষামূিক সামগ্রী, উপকরে ও পেযগুতির িভযিা 

সুতনতিি করুন। 
▪ বাতিদি োকা/আবি োকার বযবযাগুতি চিাকািীন সুপারমাদকি ে, মুতেখানার থোকান এবিং অনযানয অিযাবিযক থোকানগুতিদি প্রতিবন্ধী 

বযতি এবিং িাদের বযতি ি স ায়কদের অগ্রাতিকার তেদে স্টখ্ািার সমে তযর করুন। 
▪ বাতি থেদি থবরদনার ওপদর সম্পূেি তনদেিাজ্ঞা এবিং জতরমানা আদরা করা থেদক তবরি থেদক এবিং প্রতিবন্ধী বযতিদের বাইদর োকার জনয 

বযতিিম বিতর কদর, প্রতিবন্ধী বযতিদের জনয র্ুতিসঙ্গি স্বাচ্ছন্দ্যতবিাদির বযবযা সুতিতিি করুি।  

সংযাি 

▪ WHO, COVID-19 প্রােভুি াদবর সমদয় প্রতিবন্ধকিা তবেয়ক তবদবচনাসমূ  

▪ UNPRPD, ILO ও অনযানয, covid-19 সঙ্কদের থক্ষদত্র প্রতিবন্ধকিাদক অন্তভুি িকারী সামাতজক সরুক্ষা প্রতিতিয়া  
 

4. প্রতিবন্ধী বযতিদের কাজ, আে ও জীতবকার ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

 
অনয মানুেদের িুিনায় প্রতিবন্ধী বযতিদের তনেুি োকার সম্ভাবনা কম এবিং িারা েখন তনেিু োদকনও, িখন িাদের অপ্রো ি থক্ষদত্র তনেুি 

োকারই সম্ভাবনা থবতি।19 ফিস্বরূপ, অনযদের িুিনায় িাদের কমিতনদয়াদ র তভতিদি সামাতজক তবমা পাওয়ার কম সুদো  আদে, ো বিি মান 

COVID-19 এর প্রসদে িাদের অেিননতিক েঢ়ৃিাদক হ্রাস কদর। োরা তনেুি বা স্বতনেুি আদেন,20 িাদেরদক কমিযদি উপিভয উপকরে ও 

স ায়িার অনুপতযতির কারদে বাতি থেদক কাজ করদি বািা থেওয়া  দি পাদর, এবিং িারা িাদের আয় ও চাকতর  ারাদনার বতিিি ঝুুঁ তকর সমু্মখীন 

 দি পাদরন। এোিাও, COVID-19 সম্পতকি ি বযবযাগুতি পতরবারদক এবিং বাতির উপাজি নকারী মানুেদের কাজ করদি বািা তেদয় প্রতিবন্ধী 
বযতিদের অপ্রিযক্ষভাদব প্রভাতবি করদি পাদর, ো পতরবাদরর সাতবিক আয়দক থনতিবাচকভাদব প্রভাতবি কদর। আদয়র অভাব প্রতিবন্ধী বযতি 

এবিং িাদের পতরবাদরর ওপদর একটি অনুপাি ীন থবাঝা চাতপদয় থেয়, োরা সািারেভাদব প্রতিবন্ধকিার সাদে সম্পতকি ি অতিতরি খরচ ও বযদয়র 

মুদখ পদিন (প্রদবিদো য আবাসন এবিং উপকরে, স ায়ক েন্ত্রপাতি, সতুনতেিষ্ট পেয ও পতরদেবা ইিযাতে), ো িাদেরদক আরও দ্রুি োতরদযযর তেদক 

থেদন তনদয় োয়।   
কদেকটি প্রতিশ্রুতিমে কার্োভযাস কী? 

▪ COVID-19 এর প্রতিতিয়ায়, বািদগতরো, মাল্টা ও তিেুোতিো সামাতজক স ায়িা পতরদেবাগুতিদক প্রসাতরি করা এবিং প্রতিবন্ধী বযতি 

স  আরও থবতি সিংখযক সুতবিাপ্রাপকদক আওিায় আনার জনয িাদের সামাতজক সুরক্ষা বযবযাগুতিদি অেিায়ন বৃতি কদরদে।21 

▪ আদজে তিিা ও স্টপরুদি COVID-19 সঙ্কদের পতরদপ্রতক্ষদি, প্রতিবন্ধকিা সুতবিা গ্র েকারী মানুেরা একটি অতিতরি অেিরাতি পাদবন।22 

ফ্রাে প্রতিবন্ধকিা ভািার সুতবিাপ্রাপক মানুেদের অনুকূদি একটি অনুরূপ বযবযা থঘােো কদরতেি,23 এবিং টিউতিতশোর আপৎকািীন 

পতরকল্পনায় অন্তভুি ি আদে কম আদয়র পতরবার, প্রতিবন্ধী বযতি ও   ৃ ীন মানুেদের জনয ন ে অেি  স্তান্ততরি করা।24 
▪ আদমতরকা র্ুিরাে25 কর থেদক পতরত্রাদের কমিসূতচগুতি যাপন কদরদে, ো এই প্রসদে প্রতিবন্ধী বযতিদের আতেিক পতরতযতি েরূ করার থক্ষদত্র 

অবোন রাখদি পাদর।  
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স্টেট ও অিযািয অংশীোররা স্টকাি গুরুত্বপরূ্ে পেদিপগুতি তিদি পাদর? 

▪ স্টকাদিা আে স্টিই এমি প্রতিবন্ধী বযতিদের জিয আতেেক সহােিা প্রোি করুি (থেমন, এককািীন অেিপ্রোন; কর িাঘদবর বযবযা, 
মািপদত্র ভিুি তক থেওয়া ইিযাতে)। 

▪ অতিতরি খরচগুতি ব ন করার জনয অেিপ্রোনদক এত দয় তনদয় আসার মািযদম স , তবেযমাি প্রতিবন্ধকিা সুতবিাগুতি বৃতদ্ধ করুি। 

▪ িীঘ্র থময়াে অতিিান্ত  দয় োদব এমন প্রতিবন্ধকিা সম্পতকি ি থে থকাদনা অতিকার আপিা স্টেদক প্রসাতরি করুি। 

▪ থে সকি প্রতিবন্ধী স্বতনেুি বযতির আয় কদম থ দে িাদের জনয আতেেক িতিপরূর্ প্রোন করুন। 
▪ থে সকি বযতি প্রতিবন্ধী পতরবাদরর সেসযদের স ায়িা করার জনয অেবা িাদের সিংিমে প্রতিদরাি করার জনয কাজ করা বন্ধ কদরদেন, 

এবিং োরা কমি ীনিা বা অসুযিাকািীন সুতবিাগুতির আওিায় থনই, িাদের জনয আতেেক সহােিা কমেসূতি বাস্তবাতয়ি করুন। 
▪ থেতিদফাদনর মািযদম কাজ করার জনয প্রদয়াজনীয় উপকরে প্রোন করার জনয প্রতিবন্ধী বযতিদের তিদোগকিে াদক কদর োদের মািযদম 

সহ, আতেেক সহােিা প্রোন করুন।  
▪ সুতনতিি করুন োদি খ্ােয সংযাদির প্রকল্পগুতিদি প্রতিবন্ধী বযতিদের অন্তভুি ি করা  য় এবিং িাদের প্রদয়াজনগুতির প্রতি প্রতিতিয়ািীি 

 য়, এর মদিয িাদের বাতিদি খাবার সরবরা  করার জনয িতজতেকাি বযবযাগুতিও অন্তভুি ি। 
 

সংযাি 

▪ ILO, থকউ তপেদন পদি োকদব না, এখনও নয়, কখনই নয়। COVID-19 প্রতিতিয়ায় প্রতিবন্ধী বযতিরা  
▪ UNPRPD, ILO ও অনযানয, COVID-19 সঙ্কদের থক্ষদত্র প্রতিবন্ধকিাদক অন্তভুি িকারী সামাতজক সুরক্ষা প্রতিতিয়া 
▪ ইিারনযািনাি মতনেতর ফান্ড, COVID-19 এর প্রতি নীতি ি প্রতিতিয়া 

 

5. প্রতিবন্ধী বযতিদের তিক্ষার অতিকাদরর ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী?  

 

অনয মানুেদের িুিনায় প্রতিবন্ধী বযতিদের তিক্ষা সম্পূেি করার সম্ভাবনা কম এবিং িাদের সু্কদি পিাদিানার পুদরাপুতর বাইদর োকার সম্ভাবনা 
থবতি আদে।26 COVID-19 এর কারদে থবতির ভা  থেে তিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুতিদক অযায়ীভাদব বন্ধ থরদখদে,27 ো প্রতিবন্ধী তিক্ষােী স  সকি 

তিক্ষােীদকই প্রভাতবি করদে। তিক্ষায় বযাঘাদির প্রভাবদক কমাদনার জনয, তকেু থেে েরূবিী তিক্ষািাদভর কােিাভযাস গ্র ে করদে। িদব প্রতিবন্ধী 
তিক্ষােীদের অনিাইন সু্কি কমিসূতচগুতি অনুসরে করদি পারার জনয প্রদয়াজনীয় উপকরদের অনুপতযতি, ইিারদনে সিংদো , স জিভয উপাোন 

ও প্রদয়াজনীয় স ায়িা না োকার কারদে, িারা এই থক্ষদত্র বািার মুদখ পিদে। ফিস্বরূপ, অদনক প্রতিবন্ধী তিক্ষােী, তবদিেভাদব থবৌতিক 

প্রতিবন্ধকিা োকা তিক্ষােীরা তপতেদয় পিদে।  
অতিকন্তু, প্রতিবন্ধী তিক্ষােীরা সু্কি বন্ধ োকার অনযানয তেকগুতির দ্বারাও থনতিবাচকভাদব প্রভাতবি  দি, োর মদিয সু্কদির খাবার পাওয়া এবিং 
িাদের স পাঠীদের সদে থখিািিূা ও িীিায় অিংিগ্র দের সুদো গুতি অন্তভুি ি।   
 

কদেকটি প্রতিশ্রুতিমে কার্োভযাস কী? 

▪ আদমতরকা র্ুিরাে প্রদোজয থফডারাি আইন, প্রতিবন্ধী বযতি আইন (Individual with Disabilities Act)-এর ওপদর একটি তনদেিিনা নতে 

জাতর কদরদে।28  

▪ থে সকি তিশুর বাতিদি োকা প্রদয়াজন িাদের তিক্ষায় স ায়িা করার তবেদয় ইকুদেডর তিক্ষকদের জনয তকেু সুপাতরি জাতর কদরদে।29 
▪  বাতিদি োকার সমদয় কীভাদব প্রতিদোত িাপূেি োতয়ত্বগুতির মুদখামতুখ  ওয়া োয় এবিং প্রতিবন্ধী তিশুদের তিক্ষামূিক প্রতিয়ায় আরও 

ভািভাদব স ায়িা করা োয় থসই তবেদয় িাদেরদক তনদেিিনা থেওয়ার জনয, স্টগ্রট তিদটি ও উির আোরিযাদন্ডর র্ুিরাজয মা-বাবা ও 

পতরচেিাকারীদের স ায়িা করার উদদ্দদিয িেয প্রচার কদরতেি এবিং বযবযা যাপন কদরতেি।30 
 

স্টেট ও অিযািয অংশীোররা স্টকাি গুরুত্বপরূ্ে পেদিপগুতি তিদি পাদর? 
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▪ তিক্ষা ও সু্কি কিৃি পক্ষগুতিদক িাদের বািযবািকিা এবিং সু্কদির বাইদর তিক্ষা প্রোন করার সমদয় উপিভয তবতভন্ন িরদনর সিংযানগুতির তবেদয় 

েষ্ট তিদেে শিা তেি। 
▪ েরূবিী তশিািাদভর জিয ইিারদিট সংদর্াগ সুতিতিি করুি এবিং স ায়ক তডভাইস ও েুতিসেি স্বািন্দযতবিাদনর বযবযার মািযদম 

প্রতিবন্ধী বযতিদের জনয সফ্টওয়যাদরর িভযিা সতুনতিি করুন। 

▪ েরূবিী তিক্ষািাদভর মািযদম অন্তভুি তিকর তিক্ষার তবেদয় তশিকদের তিদেে শিা, প্রতশির্ ও সহােিা প্রোি করুি। 

▪ প্রতিবন্ধী তিশুদের প্রারতম্ভক তিক্ষার জনয মা-বাবা ও পতরচেিাকারীদের সদে ঘতিষ্ঠ সমন্বে যাপি করুি। 
▪ উপকরে প্রস্তুি করদি স ায়িা করার জনয এবিং িাদের প্রতিবন্ধী তিশুদের তিক্ষায় স ায়িা করদি, মা-বাবা ও পতরির্োকারীদের জিয 
তিদেে শিা ও েরূবিী সহােিা প্রোি করুি। 

▪ েরূবিী তিক্ষািাদভ স ায়িা করদি, প্রতিবন্ধী তিক্ষােীদের জনয প্রাতপ্তসািয ও উপদর্াতজি উপাোি তবকতশি করুি। 
▪ তবতভন্নন তমতডয়ার মািযদম (থেমন অনিাইন চাত োমি, থেতিতভিদনর মািযদম সম্প্রচাতরি তিক্ষামূিক কােিিম ইিযাতে) প্রচার করার জনয 
প্রাতপ্তসািয তশিামূিক অতডও-তভজেুাি উপাোি তবকতশি করুি।  
 

সংযাি 

▪ তিশুদের ওপদর COVID-19 তবিবযাপী ম ামারীর গুরুির িারীতরক, আদব  ি ও মনস্তাতেক প্রভাদবর ওপদর CRC কতমটির তববতৃি, এবিং 
তিশুদের অতিকারগুতিদক রক্ষা করার জনয থেেগুতির প্রতি আহ্বান    

▪ UNICEF, COVID-19 প্রতিতিয়া: প্রতিবন্ধী তিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জনয তবদবচনা  
▪ UNESCO, । COVID-19 প্রতিতিয়ার তবেদয় ওদয়বসাইে  

6. প্রতিবন্ধী বযতিদের সতহংসিা স্টেদক সুরিার অতিকাদরর ওপদর COVID-19 এর প্রভাব কী? 

 

প্রতিবন্ধী বযতিদের সত িংসিার তিকার  ওয়ার উচ্চির ঝুুঁ তক আদে, তবদিেভাদব েখন িারা তবতিন্ন োদকন। প্রতিবন্ধী মত িা ও থমদয়রা থবতি 

উচ্চির  াদর তিে ি, থেৌন, অন্তরে সেী ও সািংসাতরক সত িংসিার মুদখামুতখ  ন।31 প্রতিবন্ধী মত িা ও থমদয়রা শুি ুথে অনয মত িাদের িুিনায় 

সত িংসিার উচ্চির ঝুুঁ তকর সমু্মখীন  ন িাই নয়, িারা প্রতিবন্ধী পুরুেদের থচদয় থবতি মাত্রায় সত িংসিার তিকারও  ন।32 COVID-19 এর প্রসদে, 

প্রতিবন্ধকিা ও তিে তভতিক সত িংসিার ওপদর িেয বিি মাদন উপিভয না  দিও, অতভজ্ঞিা থেদক থেখা োয় থে অনুরূপ পতরতযতিদি প্রতিবন্ধী 
মানুেদের তনতেিষ্টরূদপ ঝুুঁ তক আদে। 33  
 
তরদপােি  করা এবিং সািংসাতরক সত িংসিা তবেয়ক পতরদেবা ও স ায়িা পাওয়া প্রতিবন্ধী বযতিদের জনয তবদিেভাদব সমসযাজনক, থেদ িু এই 

পতরদেবাগুতিদি সািারেভাদব প্রতিবন্ধী মানেুরা অন্তভুি ি নন এবিং এগুতি িাদের জনয প্রাতপ্তসািয নয়।  েিাইনগুতিদি প্রায়ই বতির এবিং অন্ধ ও 

বতির মানেুদের জনয অনুবাে পতরদেবা োদক না, এবিং জরুতর আশ্রয় ও পতরদেবাগুতি প্রতিবন্ধী বযতিদের প্রদয়াজনগুতি থমোদনার জনয প্রস্তুি 

নয়।  
 

কদেকটি প্রতিশ্রুতিমে কার্োভযাস কী? 

স্টপরুদি, সঙ্কদের সময়কাদি থফাদনর মািযদম এবিং জরুতর অবযা িুদি থনওয়ার পদর সিরীদর প্রতিবন্ধী বযতিদের সদে থো াদো  করার জনয 
যানীয় প্রিাসদনর জনয তনদেি তিকা জাতর করা  দয়তেি, ো সত িংসিার পতরতযতিগুতির তবেদয় কিৃি পদক্ষর কাদে তরদপােি  করার কিি দবযর প্রতি তনদেিি 

কদর।34 এটি বাদে, OHCHR এই থক্ষদত্র থকাদনা নিুন প্রতিশ্রুতিময় কােিাভযাস সনাি করদি পাদর তন, ো উদদ্বদ র মাত্রাদক বতৃি কদর। অদনক থেিই 

বতির মানুেদের জনয থেক্সে, তরদি ও তভতডও থফান পতরদেবা স , প্রদবিদো য  েিাইন, স ায়িা ও প্রতিদবেন প্রোন করা চাতিদয় োয়।35 তনদচ 

িাতিকাভুি সিংযানগুতিদি তকেু ভাি কােিাভযাস সনাি করা  দয়দে। 
 
স্টেট ও অিযািয অংশীোররা স্টকাি গুরুত্বপরূ্ে পেদিপগুতি তিদি পাদর? 

▪ তরদপাটে  করার কার্েপন্থা, হটিাইি, আপৎকািীি আশ্রে এবং অিযািয িরদির সহােিা র্াদি প্রতিবন্ধী বযতিদের জিয 
প্রাতপ্তসািয হে এবং িারা এগুতিদি অন্তভুে ি োদকি িা সুতিতিি করুি। 
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▪ জনসমাজ ও থস্বিামূিক থনেওয়াকি গুতির মািযদম স , সতিয়ভাদব প্রচাদর অিংি তনদয় প্রতিবন্ধী বযতিদের, সতুনতেিষ্ট থসই সকি বযতির োরা 
একা বসবাস করদেন, িাদের পতরতযতির পর্েদবির্ সম্পােি করুি। 

▪ প্রতিবন্ধী বযতিরা, সুতনতেিষ্টভাদব প্রতিবন্ধী মত িা ও থমদয়রা থে সত িংসিার ঝুুঁ তকর মুদখামুতখ  ন থসই তবেদয় সদিিিিা বৃতদ্ধ করুি এবং 
প্রতশির্ তেি, এবিং সমকক্ষ প্রতিপািক বযতিদের স ায়িা স , স ায়ক থনেওয়াকি গুতির প্রচার করুন। 
 

সংযাি 

▪ UNFPA, তিে-তভতিক সত িংসিা এবিং প্রতিবন্ধী মত িা ও অল্পবয়স্ক বযতিদের থেৌন ও প্রজননমূমক স্বাযয ও অতিকারগুতির প্রতি েতৃষ্ট থেওয়ার 

জনয অতিকার-তভতিক ও তিদের তবেদয় প্রতিতিয়ািীি পতরদেবাগুতির জনয তনদেি তিকা 
▪ COVID-19 এর সময়কাদি থবুঁদচ োওয়া প্রতিবন্ধী বযতিদের জনয পতরদেবাগুতি টিতকদয় রাখা 

 

7. স্টর্ সকি সুতিতেে ষ্ট জিদগাষ্ঠীদি প্রতিবন্ধী বযতিদের স্টবতশ প্রতিতিতিত্ব আদে, িাদের ওপদর 

COVID-19 এর প্রভাব কী: প্রতিবন্ধী কারাবন্দ্ী এবং পর্োপ্ত বাসযাি স্টিই এমি বযতি? 

 

a. প্রতিবন্ধী কারাবন্দ্ী 
 

কারা াদরর জনসিংখযার মদিয প্রতিবন্ধী বযতিদের,36 তবদিেভাদব মদনাসামাতজক প্রতিবন্ধকিা এবিং থবৌতিক প্রতিবন্ধকিা আদে এমন মানুেদের 

প্রতিতনতিত্ব থবতি আদে। িারীতরক েরূত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয় এমন জনাকীেি ও অস্বাযযকর অবযায় সিংিমদের উচ্চ ঝুুঁ তকর কারদে িাদের 

সিংিমদের ঝুুঁ তক থবতি আদে। তনতেিষ্টভাদব, অদনক প্রতিবন্ধী কারাবন্দী খাবার পাওয়া, চিাদফরা ও স্নান করার জনয িাদের সমকক্ষ মানুেদের 

অনানুষ্ঠাতনক স ায়িার ওপদর তনভি র কদরন, এবিং িাদের প্রদয়াজনগুতি থমোদনার জনয কারা াদরর স্বাযয পতরদেবাগুতি সািারেভাদব অপেিাপ্ত 

 য়। 
 

শুিুমাত্র থফৌজোতর নযায়তবচার ও সিংদিািনা াদরর বযবযার তভিদর কারা াদর ও তবচাদরর পূদবি আেক োকা প্রতিবন্ধী বযতিরাই এই সমসযাগুতিদি 

থভাদ ন না, অতভবাসন সিংিান্ত কারদে আেক োকা প্রতিবন্ধী অতভবাসী মানুেরা স  োরা বিি মাদন থকাদনা প্রকাদরর প্রিাসতনক বা অনযভাদব 

আেক অবযায় আদেন িারাও এগুতিদি থভাদ ন। 
  
কদেকটি প্রতিশ্রুতিমে কার্োভযাস কী? 

▪ স্টগ্রট তিদটি ও উির আোরিযাদন্ডর র্ুিরাদজয, থে সকি কারাবন্দী মানুদের সাজা সম্পূেি করদি েইু মাদসর কম সময় বাতক আদে িাদের 

মুতি থেওয়া  দি।37 আদমতরকা র্ুিরাদে, অদনকগুতি থেে কারাবন্দীদের মুতি তেদয়দে অেবা মুতি থেওয়ার প্রতিয়া শুরু কদরদে।38 

অনুরূপভাদব, ইরাি, িুরস্ক ও ইদন্দ্াদিতশোদিও কারাবন্দীদের মুতি থেওয়া  দয়দে। কিতিোদি, থে সকি প্রতিবন্ধী বযতির এমন 

তিয়া ি সীমাবিিা আদে থেগুতি িাদেরদক স্বািীনভাদব সরুক্ষা বযবযা বাস্তবাতয়ি করদি বািা থেয়, িাদেরদকও িািািাতি মতুির 

িাভপ্রাপকদের মদিয অন্তভুি ি করা  দয়দে।39 অনুরূপভাদব, আদজে তিিাদি সুতপ্রম থকােি  এবিং তিতমনাি অযাপীি আোিি কারা ার থেদক 

মুতির উদেযাদ র িাভপ্রাপক ত দসদব প্রতিবন্ধী বযতিদের তচতিি কদরদে।40 িাতজদি, নযািনাি জাতেস কাউতিি তকদিার অপরািীদের 

বযবযায় োকা বযতিরা সদমি, প্রতিবন্ধী কারাবন্দীদের পেিাদিাচনা, পুনমূিিযায়ন করা ও মতুি থেওয়ার জনয একটি সুপাতরি জাতর কদরদে।41   

স্টেট ও অিযািয অংশীোররা স্টকাি গুরুত্বপরূ্ে পেদিপগুতি তিদি পাদর? 

▪ প্রতিবন্ধী বযতি সহ ঝুুঁ তকপরূ্ে কারাবন্দ্ীদের েিগুতিদক মতুি তেদে কারাগাদরর জিসংখ্যা কমাি, িাোিাতে মুতি স্টেওো ও 

স্টপ্রাদবশি বা সাজা কতমদে স্টেওো বা িঘু করার প্রতিো প্রদোগ করুি, এবং তবিাদরর পদূবে আটক করার পদ্ধতির বযবহার 

কমাি, এবিং পতরবার ও/বা অনানুষ্ঠাতনক থনেওয়াকি গুতির মািযদম জনসমাদজ দ্রুি স ায়িার বযবযা সতুনতিি করুন, এবিং সরকারী বা 
থবসরকারী পতরদেবা প্রোনকারীদের দ্বারা স ায়িা পতরদেবাগুতির অেিায়ন করুন। 

http://www.ohchr.org/
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▪ সিংিমদের ঝুুঁ তক কমাদনার জনয কারা ারগুতির তভিদর প্রতিবন্ধী কারাবন্দীদের তচতিি করা এবিং িাদের স ায়িা, খাবার, জি/পাতন ও 

পতরিন্নিা পাওয়া সুতনতিি করা; আিাো রাখা ও িারীতরক েরূত্ব বজায় রাখার বযবযাগুতি প্রদয়া  করা, সুরক্ষামূিক উপকরদের বযব ার 

বািযিামূিক করা এবিং স্বাযযতবতির অবযার উন্নতি করা স , প্রতিদরািমূিক বযবযাগুতি বাস্তবাতেি করুি। 
 

সংযাি 

▪ WHO, কারা াদর এবিং আেক রাখার অনযানয যানগুতিদি COVID-19 প্রতিদরাি ও তনয়ন্ত্রে 

▪ UN ইিার এদজতি েযাতন্ডিং কতমটি, COVID-19: থে বযতিরা স্বািীনিা থেদক বতঞ্চি িাদের ওপদর মদনাদো  

 

b. পর্োপ্ত বাসযাি স্টিই এমি প্রতিবন্ধী বযতি 

 

েতরযিম জনসমতষ্টর মদিযও প্রতিবন্ধী বযতি, তবদিেভাদব োদের মদনাসামাতজক ও থবৌতিক প্রতিবন্ধকিা আদে িাদের প্রতিতনতিত্ব থবতি। অিযন্ত 

জনাকীেি জীবনোপদনর অবযা, জি/পাতন ও পতরিন্নিার অভাব, এবিং িাদের আদ  থেদক তবেযমান স্বাদযযর সমসযাগুতির কারদে, তবদিেভাদব 

 ৃ  ীন প্রতিবন্ধী বযতি এবিং আপৎকািীন আশ্রয় ও রীতিতবরুি বসতিদি বসবাসকারী মানুেদের COVID-19 সিংিমদের ঝুুঁ তক আদে। 
 
COVID-19 এর জরুতর অবযাটি প্রতিবন্ধী বযতি স   ৃ  ীন মানুেদের আশ্রয় ও স ায়িা চাইদি বািয কদরদে, োর ফদি আপৎকািীন 

আশ্রয়গুতিদি তভি থবতি  দয় থ দে এবিং ভাইরাসটি েতিদয় পিদে। থে সকি মানুে িাদের বসবাদসর বযবযার কারদে িারীতরক েরূত্ব রাখার 

তনয়ম থমদন চিদি পাদরন না, িারাও অসুতবিাজনক পতরতযতিদি আদেন। 
 

কদেকটি প্রতিশ্রুতিমে কার্োভযাস কী? 

▪ আদমতরকা র্ুিরাদে, সতুনতেিষ্ট তনদেি তিকার মািযদম  ৃ  ীনিা প্রতিতিয়া বাস্তবাতয়ি করা  দয়দে োর মদিয থো াদোদ  একটি 

প্রতিবন্ধকিার মাত্রাও অন্তভুি ি আদে। 
▪ তিতিদি,   ৃ ীন বযতিদের স্বাযয পতরদেবা প্রোন করার জনয প্রিাসন রাস্তায় িার েুি োকাদক আরও িতিিািী করার কো থঘােো 

কদরতেি। 
▪ আদজে তিিাদি, থবতি তচতকৎসা ি প্রদয়াজন থনই এমন থে সকি মানুদের িারীতরক েরূত্ব বজায় রাখার প্রদয়াজন োকদি পাদর, িাদেরদক 

আপৎকািীন আশ্রয় প্রোন করার জনয একটি তবিাি থকদন্দ্র 1,000 টির থবতি িেযা যাা্পন করা  দয়তেি। 
স্টেট ও অিযািয অংশীোররা স্টকাি গুরুত্বপরূ্ে পেদিপগুতি তিদি পাদর? 

▪ সুতিতিি করুি স্টর্ গহৃহীি প্রতিবন্ধী বযতিদের প্রতি মর্োো ও সম্মাদির সাদে আিরর্ করা হে, এবিং প্রেম প্রতিতিয়াকারীরা 
সত িংস পতরতযতি এিাদনার জনয থো াদোদ র তবেদয় প্রতিক্ষে ও তনদেিিনা পান। 

▪ রীতিতবরুদ্ধ বসতিগুতিদক বিপবূেক যািিুযি করা এোি, থেদ িু এো ভাইরাস েতিদয় পিার  তিদক বাতিদয় তেদি পাদর।   ৃ ীন 

প্রতিবন্ধী বযতিরা থেখাদন বাস কদরন থসখাদনই িাদের তচতকৎসা করুন এবিং থেখাদন তনরাপে প্রদবিসািয আশ্রয় উপিভয আদে থসখাদন 

িাদেরদক িা প্রোন করুন। 
▪ পেিাপ্ত পতরিন্নিা ও েোেে জীবনোপদনর অবযা স , শারীতরক েরূত্ব প্রোি কদর এমি তবতভন্ন আশ্রদের তবকল্পগুতি অদন্বির্ করুি, 

োর মদিয ভািার সম্পতি, থ াদেি, কনফাদরি থসিার ও থেতডয়াম অন্তভুি ি। 
▪ জি/পাতন ও পতরিন্নিা উপিভয আদে িা সতুনতিি করার জনয জি/পাতন, সাবান, তসিংক ও অনযানয সিংযানগুতি স , রাস্তাে পতরচ্ছন্নিা 
পতরদিবা প্রোি করুি। 

 

সংযাি 

▪ পেিাপ্ত বাসযাদনর অতিকাদরর ওপদর UN এর তবদিে প্রতিদবেন, COVID-19 তনদেিিনা:   ৃ ীনিায় জীবনোপনকারী মানুেদের জনয সুরক্ষা 
▪ পেিাপ্ত বাসযাদনর অতিকাদরর ওপদর UN এর তবদিে প্রতিদবেন, COVID-19 তনদেিিনা: রীতিতবরুি বসতির বাতসন্দাদের রক্ষা করা 
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সংযাি - সািারর্ 
 
▪ CRPD কতমটি এবিং প্রতিবন্ধকিা ও অতভ মযিার ওপদর UN থসদিোতর-থজনাদরদির তবদিে েিূ, থেৌে তববৃতি: প্রতিবন্ধী বযতি এবিং COVID-

19 

▪ ইিারনযািনাি তডদসতবতিটি অযািাদয়ি, COVID-19 এবিং প্রতিবন্ধকিা আদন্দািন 

▪ ইিারনযািনাি তডদসতবতিটি অযান্ড থডদভিপদমি কনসটিি য়াম: প্রতিবন্ধকিার অন্তভুি তি এবিং COVID-19 এর সিংযানগুতির ভাোর 
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10 পযাোগুডয়ে লেডসলবলিটট দফা াি পডয়ন্ট (SENADIS) সাইন িযােুডয়ড  েেয দেওয়াে  নয দসা যাি লমলেয়া বযবোে  ো শুরু  ডেলেি, র্া বলিে 
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