প্রতিবন্ধী বযতির তিকার ও ুরক্ষা অআন, ২০১৩
( ২০১৩ নের ৩৯ েং অআে )
[ ০৯ নটোবর, ২০১৩]
প্রতিবন্ধী বযতির তিকার প্রতিষ্ঠা ও ুরক্ষা তনতিিকরণের ণক্ষয এিদংক্রান্ত তবদ্যমান অআন
রতিক্রণম পুনঃপ্রেয়ণনর উণেণলয প্রেীি অআন
যযনতু গণপ্রজোতন্ত্রী বোংোনেনলর ংববধোনে ক মবধকোর, মোেবত্ত্বোর মযযোেো, যমৌবক মোেবোবধকোর
 োমোবজক োময প্রবতষ্ঠোর ঙ্গীকোর বযক্ত করো আয়োনছ; এবং
যযনতু বোংোনেল প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ংক্রোন্ত জোবতংঘ েে (United Nations Convention
on the Rights of the Persons with Disabilities) েুমথযে কবরয়োনছ; এবং
যযনতু প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর প্রবতষ্ঠো  ুরক্ষো বেবিতকনে এতদংক্রোন্ত ববেযমোে অআে
রবতক্রনম পুেঃপ্রণয়নের নক্ষয ববধোে করো মীচীে  প্রনয়োজেীয়;
যনতু এতদদ্বোরো বেম্নরূপ অআে করো আ:—
ংতক্ষপ্ত
তলণরানাম ও
প্রবিতন

১। (১) এআ অআে প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো অআে, ২০১৩ েোনম
বভবত আনব।
(২) এআ অআনের—
(ক) ধোরো ৩১  ৩৬ বযতীত ববলষ্ট ধোরো  তফব ববনে কোযযকর
আনব; এবং
(খ) ধোরো ৩১  ৩৬, রকোর রকোবর যগনজনট প্রজ্ঞোপে দ্বোরো যয তোবরখ
বেধযোরণ কবরনব, যআ তোবরনখ কোযযকর আনব।

ংজ্ঞা

২। ববয় বো প্রনঙ্গর পবরপন্থী যকোে বকছু েো থোবকন, এআ অআনে—
(১) ‘‘উপনজো কবমটি’’ থয ধোরো ২৩ এর ধীে গঠিত প্রবতবন্ধী বযবক্তর
বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত উপনজো কবমটি;
(২) ‘‘একীভূ ত বলক্ষো’’ থয বলক্ষো প্রবতষ্ঠোেমূন প্রবতবন্ধী বলক্ষোথী এবং প্রবতবন্ধী বলক্ষোথীর একআনঙ্গ ধযয়ে;
(৩) ‘‘কবমটি’’ থয এআ অআনের ধীে গঠিত, যক্ষত্রমত, জোতীয় মন্বয় কবমটি
বো জোতীয় বেবযোী কবমটি বো যকোে যজো কবমটি বো যকোে উপনজো কবমটি
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বো যকোে লর কবমটি;
(৪) ‘‘জোতীয় বেবযোী কবমটি’’ থয ধোরো ১৯ এর ধীে গঠিত প্রবতবন্ধী
বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত জোতীয় বেবযোী কবমটি;
(৫) ‘‘জোতীয় মন্বয় কবমটি’’ থয ধোরো ১৭ এর ধীে গঠিত প্রবতবন্ধী
বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত জোতীয় মন্বয় কবমটি;
(৬) ‘‘যজো কবমটি’’ থয ধোরো ২১ এর ধীে গঠিত প্রবতবন্ধী বযবক্তর
বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত যজো কবমটি;
(৭) ‘‘তফব’’ থয এআ অআনের তফব;
(৮) ‘‘বেধযোবরত’’ থয বববধ দ্বোরো বেধযোবরত;
(৯) ‘‘প্রবতববন্ধতো’’ থয যযনকোে কোরনণ ঘটিত েীঘযনময়োেী বো স্থোয়ীভোনব যকোে
বযবক্তর লোরীবরক, মোেবক, বুবিগত, ববকোলগত বো আবিয়গত ক্ষবতগ্রস্ততো বো
প্রবতকূতো এবং উক্ত বযবক্তর প্রবত েৃবষ্টভবঙ্গগত  পবরনবলগত বোধোর
পোরস্পবরক প্রভোব, যোোর কোরনণ উক্ত বযবক্ত মতোর বভবিনত মোনজ পূণয 
কোযযকর ংলগ্রনণ বোধোপ্রোপ্ত ে;
(১০) ‘‘প্রবতবন্ধী বযবক্ত’’ থয ধোরো ৩ এ ববণযত যয যকোে ধরনের
প্রবতববন্ধতোম্পন্ন যকোে বযবক্ত;
(১১) ‘‘প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর’’ থয ধোরো ১৬ যত উবিবখত এক বো
একোবধক যয যকোে বধকোর এবং প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ংক্রোন্ত অপোতত
ববৎ েয যকোে অআে বো অআনের ক্ষমতোম্পন্ন েবন উবিবখত েয
যকোে বধকোর, মোেবোবধকোর বো যমৌবক বধকোর;
(১২) ‘‘প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠে’’ থয প্রবতবন্ধী বযবক্তগণ স্বয়ং বো যযক
প্রবতবন্ধী বযবক্ত বেনজনের বধকোনরর কথো প্রকোল কবরনত পোনরে েো, তোোনের
পনক্ষ তোোনের মোতো-বপতো বো ববধ বো অআেোেুগ বভভোবক কতৃয ক তোোনের
কযোণ  স্বোথয ুরক্ষোর জেয গঠিত  পবরচোবত যকোে ংগঠে বো প্রবতষ্ঠোে;
(১৩) ‘‘প্রনবলগমযতো’’ থয যভৌত বকোঠোনমো, যোেবোে, যযোগোনযোগ, তথয, এবং
তথয  যযোগোনযোগ প্রযুবক্ত জেোধোরনণর জেয প্রোপয ক ুববধো 
যবোমূন েযোেযনের মত প্রনতযক প্রবতবন্ধী বযবক্তর মুনযোগ  মঅচরণ
প্রোবপ্তর বধকোর;
(১৪) ‘‘প্রনয়োজেীয় স্বোচ্ছনযযর জেয উপনযোগী পবরনবল  েযোযয ুনযোগ ুববধো
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(reasonable accommodation)’’ থয প্রনয়োজেীয় এবং যথোথয পবরমোজযে 
মন্বয়, যোো োমঞ্জযপূণয বো মোত্রোবতবরক্ত যবোঝো অনরোপ েো কবরয়ো
প্রনয়োজেীয় বেবেয ষ্ট যক্ষনত্র েযনের বত মতোর বভবিনত প্রবতবন্ধী বযবক্তর
বধকোর উপনভোগ  েুলীে বেবিত কনর;
(১৫) ‘‘যফৌজেোরী কোযযবববধ’’ থয Code of Criminal Procedure, 1898 (Act
No. V of 1898);
(১৬) ‘‘বোংো আলোরো ভোো’’ থয শ্রবণপ্রবতবন্ধী বযবক্ত  বোকপ্রবতবন্ধী বযবক্তর
জেয প্রণীত বোংো আলোরো ভোো, যোো তোোনের বেজস্ব ংস্কৃ বত আনত উৎোবরত
এবং েযোেয ভোোর মতআ গবতলী  পবরবতয েলী;
(১৭) ‘‘ববচোরগমযতো (access to justice)’’ থয ক অআেী কোযযধোরোয়, যযমে:
বভনযোগ েোনয়র, েুন্ধোে, োক্ষয প্রেোে, তেন্ত  ববচোর প্রবক্রয়োয় যকোে
প্রবতবন্ধী বযবক্তর, পিবতগত  বয় উপনযোগী ুববধো, োধোরণ বযবক্তর েযোয়
মভোনব ংলগ্রনণর বধকোর;
(১৮) ‘‘বববধ’’ থয এআ অআনের ধীে প্রণীত যকোে বববধ;
(১৯) ‘‘ববনল বলক্ষো’’ থয প্রবতববন্ধতোর ধরে েুযোয়ী ববনল বযবস্থোপেোয়
পবরচোবত যকোে অবোবক বো েোবোবক বলক্ষো প্রবতষ্ঠোে কতৃয ক পবরচোবত
বলক্ষো কোযযক্রম, যোো মূধোরোর বলক্ষোর বত োেৃলযপূণয এবং যযখোনে ববনল
যত্ন  পবরচযযোর পোলোপোবল প্রবতকোরমূক বযবস্থো ববেযমোে;
(২০) ‘‘ববময’’ থয প্রবতবন্ধীনের প্রবত োধোরণ বযবক্তনের তু েোয় েযোযয
অচরণ এবং বেম্নববণযত এক বো একোবধক কমযকোন্ড উক্ত েযোযয অচরনণর
ন্তভুয ক্ত আনব, যথো:—
(ক) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর আনত ববিত করো;
(খ) পক্ষপোবতত্বমূক অচরণ করো;
(গ) প্রবতবন্ধী বোনব প্রোপয যকোে ুনযোগ বো ুববধো প্রেোনে স্বীকৃ বত বো কম
ুনযোগ-ুববধো প্রেোে; এবং
(ঘ) রকোর কতৃয ক বেধযোবরত েয যকোে কমযকোণ্ড;
(২১) ‘‘যেআ (braille)’’ থয েৃবষ্টপ্রবতবন্ধী বযবক্তর বযবোনরর জেয ৃষ্ট
বণযমোো;
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(২২) ‘‘লর কবমটি’’ থয ধোরো ২৪ এর ধীে গঠিত প্রবতবন্ধী বযবক্তর
বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত লর কবমটি;
(২৩) ‘‘লর এোকো’’ থয বটি কনপযোনরলে বো, যক্ষত্রমত, যপৌরভো এোকোয়
ববস্থত মোজনবো বধেপ্তনরর যকোে লর মোজনবো কোযযক্রম (আউববড)
কোযযোনয়র অতোধীে এোকো;
(২৪) ‘‘বচব’’ নথয ববেয়র বচব ন্তভুয ক্ত আনবে;
(২৫) ‘‘মবন্বত বলক্ষো’’ থয মূধোরোর ববেযোনয়, প্রবতববন্ধতোর ধরে েুযোয়ী,
প্রবতবন্ধী বলক্ষোথীর উপনযোগী ববনল বযবস্থোধীে বলক্ষো বযবস্থো;
(২৬) ‘‘মোজবভবিক পুেবযোে’’ থয মোনজর ক কমযকোনণ্ড প্রবতবন্ধী বযবক্তর
ংলগ্রণ বেবিত কবরবোর নক্ষয তোোনক যকোে বববচ্ছন্ন প্রবতষ্ঠোনে েো রোবখয়ো
মোনজর মনধযআ তোোর উন্নয়ে প্রয়ো;
(২৭) ‘‘ুরক্ষো’’ থয, োববযক থযনক ীবমত েো কবরয়ো, তফবন উবিবখত যকোে
কমযকোণ্ড;
(২৮) ‘‘মোে অআেী স্বীকৃ বত (equal recognition before the law)’’ থয
প্রবতবন্ধী বযবক্তনক বযত্রআ বযবক্ত বোনব মোে অআেী স্বীকৃ বত এবং জীবনের
ক যক্ষনত্র মোে অআেী কতৃয ত্ব (legal capacity)যভোগ;
(২৯) ‘‘স্ব-োয়ক ংগঠে’’ থয প্রবতবন্ধী বযবক্ত বো তোোনের পবরবোনরর
কযোণ  স্বোথয ুরক্ষোয় গঠিত  পবরচোবত যকোে ংগঠে।

প্রতিবতন্ধিার
িরন

৩। এআ অআনের উনেলয পূরণকনে, প্রবতবন্ধী বযবক্তনের লোরীবরক, মোেবক,
বুবিগত, ববকোলগত, আবিয়গত ক্ষবতগ্রস্ততো এবং প্রবতকূতোর বভন্নতো ববনবচেোয়,
প্রবতববন্ধতোর ধরেমূ আনব বেম্নরূপ, যথো:—
(ক) টিজম বো টিজমনস্পকট্রোম বডজডযোর (autism or autism spectrum
disorders);
(খ) লোরীবরক প্রবতববন্ধতো (physical disability);
(গ) মোেবক ুস্থতোজবেত প্রবতববন্ধতো (mental illness leading to
disability);
(ঘ) েৃবষ্টপ্রবতববন্ধতো (visual disability);
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(ঙ) বোকপ্রবতববন্ধতো (speech disability);
(চ) বুবিপ্রবতববন্ধতো (intellectual disability);
(ছ) শ্রবণপ্রবতববন্ধতো (hearing disability);
(জ) শ্রবণ-েৃবষ্টপ্রবতববন্ধতো (deaf-blindness);
(ঝ) যবরেো পোব (cerebral palsy);
(ঞ) ডোউে বেনরোম (Down syndrome);
(ট) বহুমোবত্রক প্রবতববন্ধতো (multiple disability); এবং
(ঠ) েযোেয প্রবতববন্ধতো (other disability) ।

টিজম বা
টিজমণেকট্রাম
তিজিতার
(autism or
autism
spectrum
disorders)

৪। যোোনের মনধয বেম্নববণযত েফোমূন উবিবখত ক্ষণমূনর মনধয েফো
(ক), (খ)  (গ) এর উপবস্থবত বেবিতভোনব এবং েফো (ঘ), (ঙ), (চ),
(ছ), (জ), (ঝ), (ঞ)  (ট) যত ববণযত ক্ষণমূনর মনধয এক বো একোবধক
ক্ষণ পবরবক্ষত আনব, তোোরো টিজম বববলষ্টম্পন্ন বযবক্ত ববয়ো ববনববচত
আনবে, যথো:—
(ক) যমৌবখক বো নমৌবখক যযোগোনযোনগ ীমোবিতো;
(খ) োমোবজক  পোরস্পবরক অচোর-অচরণ, ভোববববেময়  কেেোযুক্ত কোজকনমযর ীমোবিতো;
(গ) একআ ধরনের বো ীমোবি বকছু কোজ বো অচরনণর পুেরোবৃবি;
(ঘ) শ্রবণ, েলযে, গন্ধ, স্বোে, স্পলয, বযথো, ভোরোময  চনে েযনের তু েোয় যববল
বো কম ংনবেেলীতো;
(ঙ) বুবি প্রবতববন্ধতো বো েয যকোে প্রবতববন্ধতো বো বখচু েী;
(চ) এক বো একোবধক বেবেয ষ্ট ববনয় োধোরণ েক্ষতো এবং একআ বযবক্তর মনধয
ববকোনলর মতো;
(ছ) যচোনখ যচোখ েো রোখো বো কম রোখো (eye contact);
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(জ) বতবরক্ত চিতো বো উনিজেো, ংগবতপূণয োব-কোন্নো;
(ঝ) স্বোভোববক লোবররীক ঙ্গভবঙ্গ;
(ঞ) একআ রুটিনে চোর প্রচন্ড প্রবণতো; এবং
(ট) রকোর কতৃয ক , মনয় মনয়, যগনজট যেোটিবফনকলনের দ্বোরো বেধযোবরত েয
যকোে বববলষ্টয।

[বযোখযো: টিজম মবস্তনস্কর স্বোভোববক ববকোনলর এআরূপ একটি জটি
প্রবতবন্ধকতো যোো বলশুর জনন্র এক বৎর ছয়মো আনত বতে বৎনরর
মনধয প্রকোল পোয়। এআ ধরনের প্রবতবন্ধী বযবক্তনের োধোরণত লোরীবরক গঠনে
যকোে মযো বো ত্রুটি থোনক েো এবং তোোনের যচোরো  বয়ব েযোেয ুস্থ
 স্বোভোববক মোেুনর মতআ আয়ো থোনক। নেক যক্ষনত্র ছবব অঁকো, গোে করো,
কবম্পউটোর চোেো বো গোবণবতক মোধোে নেক জটি ববনয় এআ ধরনের
বযবক্তরো ববনল েক্ষতো প্রেলযে কবরয়ো থোনক।]

লারীতরক
প্রতিবতন্ধিা
(physical
disability)

৫। বেম্নববণযত েফোমূন উবিবখত বববলষ্টযমূনর মনধয এক বো একোবধক
বববলনষ্টযর বধকোরী বযবক্ত ‘লোরীবরকপ্রবতবন্ধী বযবক্ত’ ববয়ো ববনববচত আনবে,
যথো:—
(ক) একটি বো উভয় োত বো পো েো থোকো; বো
(খ) যকোে োত বো পো পূণয বো অংবলকভোনব বল থবো গঠেগত এআরূপ
ত্রুটিপূণয বো েূবয যয, বেেবযে োধোরণ কোজ-কময বো োধোরণ চে বো
বযবোর ক্ষমতো অংবলক বো পূণযভোনব বযোত য়; বো
(গ) স্দোয়ুববক ুববধোর কোরনণ স্থোয়ীভোনব লোরীবরক ভোরোময েো থোকো।

মানতক
ুস্থিাজতনি
প্রতিবতন্ধিা
(mental illness
leading to

৬। বনজোনেবেয়ো বো েুরূপ ধরনের যকোে মেস্তোবত্বক মযো, যযমেবিবেকযো
বডনপ্রলে, বোআনপোোর বডজডযোর, যপোস্ঘ ট্রমোটিক যস্গ, েুবিন্তো বো যফোববয়োজবেত
যকোে মোেবক ময, যোোর কোরনণ যকোে বযবক্তর বেেবযে জীবে বোধোগ্রস্ত
য়, বতবে মোেবক ুস্থোজবেত প্রবতবন্ধী বযবক্ত ববয়ো ববনববচত আনবে।
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disability)

দ্ৃতিপ্রতিবতন্ধিা
(visual
disability)

৭। বেম্নববণযত েফোমূন উবিবখত বববলষ্টযমূনর মনধয এক বো একোবধক
বববলনষ্টযর বধকোরী বযবক্ত ‘েৃবষ্টপ্রবতবন্ধী বযবক্ত’ ববয়ো ববনববচত আনবে, যথো:—
(ক) ম্পূণয েৃবষ্টীেতো (blindness):
() উভয় যচোনখ এনকবোনরআ যেবখনত েো পোরো; বো
(অ) যথোযথ যন্প বযবোনরর পর েৃবষ্ট তীক্ষ্ণতো (visual acuity) ৬/৬০ বো
২০/২০০ এর কম; বো
(আ) েৃবষ্ট যক্ষত্র (visual field) ২০ বডগ্রী বো উোর চোআনত কম;
(খ) অংবলক েৃবষ্টীেতো (partial blindness), যথো:— এক যচোনখ এনকবোনরআ
যেবখনত েো পোরো;
(গ) ক্ষীণেৃবষ্ট (low vision):
() উভয় যচোনখ অংবলক বো কম যেবখনত পোরো; বো
(অ) যথোযথ যন্প বযবোনরর পর েৃবষ্ট তীক্ষ্ণতো (visual acuity) ৬/১৮ বো
২০/৬০ এবং ৬/৬০ বো ২০/২০০ এর মনধয; বো
(আ) েৃবষ্ট যক্ষত্র (visual field) ২০ বডগ্রী আনত ৪০ বডগ্রীর মনধয।

বাকপ্রতিবতন্ধিা
(speech
disability)

৮। বেম্নববণযত েফোমূন উবিবখত বববলষ্টযমূনর মনধয এক বো একোবধক
বববলনষ্টযর বধকোরী বযবক্ত ‘বোকপ্রবতবন্ধী বযবক্ত’ ববয়ো ববনববচত আনবে,
যথো:—
(ক) এনকবোনরআ কথো ববনত েো পোরো;
(খ) োধোরণ কনথোপকথনে প্রনয়োজেীয় লব্দ োজোআয়ো এবং প্রনয়োজেীয় পবরমোণ
স্বনর স্পষ্ট উ্োরনণ কথো বোয় ীমোবিতো; বো
(গ) কণ্ঠেোী  গোর স্বর বো বোক প্রবক্রয়ো ংক্রোন্ত মযো, জন্গত ত্রুটি,
ক্ষবতগ্রস্ততো বো ীমোবিতোর কোরনণ লব্দ বতবর  উ্োরনণ মযো; বো
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(ঘ) বোক প্রবক্রয়ো ংক্রোন্ত মযো, ত্রুটি বো ক্ষবতগ্রস্ততোর কোরনণ বোধোীেভোনব
কথো বোয় ীমোবিতো, যযমে- যতোতোনমো।

বুতিপ্রতিবতন্ধিা
(intellectual
disability)

৯। বেম্নববণযত েফোমূন উবিবখত বববলষ্টযমূনর মনধয এক বো একোবধক
বববলনষ্টযর বধকোরী বযবক্ত ‘বুবিপ্রবতবন্ধী বযবক্ত’ ববয়ো ববনববচত আনবে,
যথো:—
(ক) বয় উপনযোগী কোযযকোনপ তোৎপযযপূণয ীমোবিতো; বো
(খ) বুবিবৃবিক কোযযকোনপ ীমোবিতো, যযমে- কোযযকোরণ ববনেণ, বলক্ষণ বো
মযো মোধোে; বো
(গ) বেেবযে কোনজর েক্ষতোয় ীমোবিতো, যযমে- যযোগোনযোগ, বেনজর যত্ন
যেয়ো, োমোবজক েক্ষতো, বেনজনক পবরচোেো করো, স্বোস্থয  বেরোপিো, যখোপড়ো,
আতযোবে; বো
(ঘ) বুিোঙ্ক স্বোভোববক মোত্রো নপক্ষো কম।

শ্রবেপ্রতিবতন্ধিা
(hearing
disability)

১০। (১) লনব্দর তীেতো ৬০ যডবব এর বেনম্ন আন শুবেনত েো পোয়ো
বযবক্ত ‘শ্রবণপ্রবতবন্ধী বযবক্ত’ ববয়ো ববনববচত আনবে।
(২) শ্রবণপ্রবতববন্ধতোর ধরেমূ আনব বেম্নরূপ, যথো:—
(ক) ম্পূণয শ্রবণীেতো (complete deafness): উভয় কোনে এনকবোনরআ শুবেনত
েো পোরো; বো
(খ) অংবলক শ্রবণীেতো (partial deafness): এক কোনে এনকবোনরআ শুবেনত েো
পোরো; বো
(গ) ক্ষীণ শ্রবণ (hard of hearing): উভয় কোনে অংবলক বো কম শুবেনত পোরো
বো কখনেো কখনেো শুবেনত েো পোরো।

শ্রবেদ্ৃতিপ্রতিবতন্ধিা

১১। (১) যকোে বযবক্তর মনধয একআ নঙ্গ শ্রবণ  েৃবষ্ট লবক্তর অংবলক বো
পূণয ীমোবিতো ববেযমোে থোবকন এবং উোর ফন যযোগোনযোগ, ববকোল এবং
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(deaf-blindness)

বলক্ষো গ্রনণর যক্ষনত্র মযোর ম্মুখীে আন, বতবে ‘শ্রবণ-েৃবষ্টপ্রবতবন্ধী বযবক্ত’
ববয়ো ববনববচত আনবে।
(২) শ্রবণ-েৃবষ্টপ্রবতববন্ধতোর ধরেমূ আনব বেম্নরূপ, যথো:—
(ক) মোঝোবর আনত গুরুতর মোত্রোর শ্রবণ প্রবতববন্ধতো এবং উনিখনযোগয মোত্রোর
েৃবষ্ট প্রবতববন্ধতো;
(খ) মোঝোবর আনত গুরুতর মোত্রোর শ্রবণ প্রবতববন্ধতো, উনিখনযোগয মোত্রোর েৃবষ্ট
প্রবতববন্ধতো  েয যকোে প্রবতববন্ধতো;
(গ) েৃবষ্ট এবং শ্রবণ আবিয়গত প্রবক্রয়োয় মযো; এবং
(ঘ) েৃবষ্ট এবং শ্রবণ লবক্ত ক্ষবতগ্রস্ততোর ক্রমোবেবত।

সতরব্রা পাত
(cerebral palsy)

১২। (১) পবরণত মবস্তনে যকোে অঘোত বো যরোনগর অক্রমনণর কোরনণ যবে
যকোে বযবক্তর,—
(ক) োধোরণ চোনফরো  যেভবঙ্গনত স্বোভোববকতো, যোো বেেবযে কোযযক্রমনক
ীমোবি কনর;
(খ) এআরূপ যক্ষনত্র মবস্তনের ক্ষবতগ্রস্ততোর পবরমোণ পরবতীনত হ্রো বো বৃবি েো
য়; এবং
(গ) উপযুক্ত স্বোস্থযনবো প্রেোনের মোধযনম বেেবযে কোযযক্ষমতো বৃবি করো
যোয়,—
তোো আন বতবে ‘যবরেো পোবজবেত প্রবতবন্ধী বযবক্ত’ ববয়ো ববনববচত
আনবে।
(২) যবরেো পোবজবেত প্রবতববন্ধতোর বববলষ্টযমূ আনব বেম্নরূপ, যথো:—
(ক) যপলী খুব লক্ত বো বলবথ থোকো;
(খ) োত বো পোনয়র োধোরণ েোড়োচড়োয় োমঞ্জযতো বো ীমোবিতো;
(গ) স্বোভোববক চোনফরোয় ভোরোমযীেতো বো ভোরোময কম থোকো;
(ঘ) েৃবষ্ট, শ্রবণ, বুবিগত বো বযনক্ষনত্র কম বো যববল মোত্রোয় ক্ষবতগ্রস্ততো;
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(ঙ) অচরণগত ীমোবিতো;
(চ) যযোগোনযোনগর ীমোবিতো; বো
(ছ) এক োত বো েুআ োত থবো এক পো বো েুআ পো থবো এক পোনলর োত
 পো বো উভয় পোনলর োত  পো অক্রোন্ত য়ো।

িাউন তনণরাম
(Down
syndrome)

১৩। যকোে বযবক্তর মনধয বংলোেুগবতক (genetic) যকোে ময, যোো ২১তম
ক্রনমোনোম যজোড়োয় একটি বতবরক্ত ক্রনমোনোনমর উপবস্থবতর নঙ্গ ম্পকয যুক্ত
এবং যোোর মনধয মৃেু আনত গুরুতর মোত্রোর বুবিপ্রবতববন্ধকতো, েুবয
যপলীক্ষমতো, খবযোকৃ বত  মনঙ্গোয়ড মুখোকৃ বতর ববনল বববলষ্টয ববেযমোে, বতবে
‘ডোউে বেনরোমজবেত প্রবতবন্ধী বযবক্ত’ ববয়ো ববনববচত আনবে।

বহুমাতিক
প্রতিবতন্ধিা
(multiple
disability)

১৪। যকোে বযবক্তর মনধয, ধোরো ৪ আনত ১২ যত উবিবখত প্রবতববন্ধতোর মনধয,
একোবধক ধরনের প্রবতববন্ধতো পবরবক্ষত আন বতবে ‘বহুমোবত্রকপ্রবতবন্ধী বযবক্ত’
ববয়ো ববনববচত আনবে।

নযানয
প্রতিবতন্ধিা
(other disability)

১৫। যকোে বযবক্তর মনধয যবে ধোরো ৪ আনত ১৩ যত উবিবখত প্রবতববন্ধতো
বযতীত এআরূপ েয যকোে স্বোভোববক লোরীবরক  মোেবক বববলষ্টয ববেযমোে
থোনক যোো তোোর স্বোভোববক জীবে-যোপে, ববকোল  চোনফরোয় বোধো ৃবষ্ট
কনর, তোো আন জোতীয় মন্বয় কবমটি যঘোণো কবরন উক্ত বযবক্ত, এআ
অআনের উনেলয পূরণকনে, প্রবতবন্ধী বযবক্ত ববয়ো ববনববচত আনবে।

প্রতিবন্ধী বযতির
তিকার

১৬। (১) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ংক্রোন্ত অপোতত ববৎ েয যকোে
অআে বো অআনের ক্ষমতোম্পন্ন েবনর বববধববধোনের োমবগ্রকতোনক ক্ষু ণ্ণ েো
কবরয়ো, প্রবতববন্ধতোর ধরে েুযোয়ী, প্রনতযক প্রবতবন্ধী বযবক্তর বেম্নববণযত
বধকোর থোবকনব, যথো :(ক) পূণযমোত্রোয় বোঁবচয়ো থোকো  ববকবলত য়ো;
(খ) বযনক্ষনত্র মোে অআেী স্বীকৃ বত এবং ববচোরগমযতো;
(গ) উিরোবধকোরপ্রোবপ্ত;
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(ঘ) স্বোধীে বভবযবক্ত  মত প্রকোল এবং তথযপ্রোবপ্ত;
(ঙ) মোতো-বপতো, ববধ বো অআেগত বভভোবক, ন্তোে বো পবরবোনরর বত
মোনজ ববো, বববোবক ম্পকয স্থোপে  পবরবোর গঠে;
(চ) প্রনবলগমযতো;
(ছ) োমোবজক, থযনেবতক  রোষ্ট্রীয় আতযোবে যক্ষনত্র, প্রবতববন্ধতোর ধরে
েুযোয়ী, পূণয  কোযযকরভোনব ংলগ্রণ;
(জ) বলক্ষোর ক স্তনর, বলক্ষো প্রবতষ্ঠোনে উপযুক্ত ুনযোগ ুববধো প্রোবপ্ত োনপনক্ষ,
একীভূ ত বো মবন্বত বলক্ষোয় ংলগ্রণ;
(ঝ) রকোবর-যবরকোবর প্রবতষ্ঠোনে কনময বেযুবক্ত;
(ঞ) কমযজীবনে প্রবতববন্ধতোর বলকোর বযবক্ত কনময বেনয়োবজত থোবকবোর, েযথোয়,
যথোযথ পুেবযোে বো ক্ষবতপূরণপ্রোবপ্ত;
(ট) বেপীড়ে আনত ুরক্ষো এবং বেরোপে  স্বোস্থযকর পবরনবনলর ুববধোপ্রোবপ্ত;
(ঠ) প্রোপযতো োনপনক্ষ, বযোবধক মোনের স্বোস্থযনবোপ্রোবপ্ত;
(ড) বলক্ষো  কমযনক্ষত্র প্রনযোজয ক যক্ষনত্র ‘প্রনয়োজেীয় স্বোচ্ছনযযর জেয
উপনযোগী পবরনবল  েযোযয ুনযোগ ুববধো’ (reasonable accommodation) প্রোবপ্ত;
(ঢ) লোরীবরক, মোেবক  কোবরগরী ক্ষমতো জযে কবরয়ো মোজজীবনের
ক যক্ষনত্র ম্পূণযভোনব একীভূ ত আবোর নক্ষয োয়কনবো  পুেবযোে
ুববধোপ্রোবপ্ত;
(ণ) মোতো-বপতো বো পবরবোনরর উপর বেভয রলী প্রবতবন্ধী বযবক্ত মোতো-বপতো
বো পবরবোর আনত বববচ্ছন্ন আন বো তোোর অবোে  ভরণ-যপোনণর
যথোযথ ংস্থোে েো আন, যথোম্ভব, বেরোপে অবোে  পুেবযোে;
(ত) ংস্কৃ বত, ববনেোেে, পযযটে, বকোল  ক্রীড়ো কমযকোনণ্ড ংলগ্রণ;
(থ) শ্রবণপ্রবতবন্ধী বযবক্ত  বোকপ্রবতবন্ধী বযবক্তর বেজ আচ্ছো েুযোয়ী, যথোম্ভব,
বোংো আলোরো ভোোনক প্রথম ভোো বোনব গ্রণ;
(ে) বযবক্তগত তনথযর যগোপেীয়তো;
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(ধ) স্ব-োয়ক ংগঠে  কযোণমূক ংঘ বো বমবত গঠে  পবরচোেো;
(ে) জোতীয় পবরচয়পত্র প্রোবপ্ত, যভোটোর তোবকোয় ন্তভুয বক্ত, যভোট প্রেোে এবং
বেবযোচনে ংলগ্রণ; এবং
(প) রকোর কতৃয ক রকোবর যগনজনট প্রজ্ঞোপে দ্বোরো বেধযোবরত েয যকোে
বধকোর।
(২) যকোে প্রবতবন্ধী বযবক্তনক উপ-ধোরো (১) এ উবিবখত বধকোর ংক্রোন্ত
ববনয় যকোে বযবক্ত, প্রবতষ্ঠোে, কতৃয পক্ষ বো ংস্থো যকোে প্রকোনরর ববময প্রেলযে
বো ববমযমূক অচরণ কবরনত পোবরনব েো।

জািীয় মন্বয়
কতমটি

১৭। এআ অআনের উনেলয পূরণকনে, বেম্নববণযত েয মন্বনয় ‘প্রবতবন্ধী বযবক্তর
বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত জোতীয় মন্বয় কবমটি’ েোনম একটি কবমটি গঠিত
আনব, যথো :(ক) মন্ত্রী, মোজকযোণ মন্ত্রণোয়, বযবে আোর ভোপবত আনবে;
(খ) স্পীকোর কতৃয ক মনেোেীত েুআজে ংে েয, যোোনের মনধয একজে
রকোরেীয় এবং েযজে প্রধোে ববনরোধীেীয় আনবে;
(গ) বচব, মোজকযোণ মন্ত্রণোয়;
(ঘ) বচব, জেপ্রলোে মন্ত্রণোয়;
(ঙ) বচব, স্বোস্থয  পবরবোরকযোণ মন্ত্রণোয়;
(চ) বচব, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোয়;
(ছ) বচব, প্রোথবমক  গণবলক্ষো মন্ত্রণোয়;
(জ) বচব, গৃোয়ে  গণপূতয মন্ত্রণোয়;
(ঝ) বচব, মবো  বলশু ববয়ক মন্ত্রণোয়;
(ঞ) বচব, যুব  ক্রীড়ো মন্ত্রণোয়;
(ট) বচব, শ্রম  কমযংস্থোে মন্ত্রণোয়;
(ঠ) বচব, বলক্ষো মন্ত্রণোয়;
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(ড) বচব, তথয মন্ত্রণোয়;
(ঢ) বচব, তথয  যযোগোনযোগ প্রযুবক্ত মন্ত্রণোয়;
(ণ) বচব, েুনযযোগ বযবস্থোপেো  ত্রোণ মন্ত্রণোয়;
(ত) বচব, থয ববভোগ;
(থ) বচব, যবজনটিভ  ংে ববয়ক ববভোগ;
(ে) বচব, স্থোেীয় রকোর ববভোগ;
(ধ) মোপবরচোক, মোজনবো বধেপ্তর;
(ে) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোয় কমযরত যবরকোবর ংস্থো, প্রবতবন্ধী
বযবক্তনের ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে আনত রকোর কতৃয ক মনেোেীত ৪
(চোর) জে মবো এবং ৩ (বতে) জে পুরু প্রবতবেবধ;
(প) জোতীয় প্রবতবন্ধী উন্নয়ে ফোউনন্ডলে এর বযবস্থোপেো পবরচোক, বযবে উোর
েয-বচব আনবে।

জািীয় মন্বয়
কতমটির দ্াতয়ত্ব
ও কাযত াবত

১৮। জোতীয় মন্বয় কবমটির েোবয়ত্ব  কোযযোবব আনব বেম্নরূপ, যথো:—
(ক) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো বেবিত করোর নক্ষয মন্ত্রণোয় বো
রোষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠোে বো োংববধোবেক প্রবতষ্ঠোে বো জোতীয় পযযোনয়র যবরকোবর
প্রবতষ্ঠোেমূনর ক কমযকোনণ্ডর মন্বয় োধে;
(খ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো বেবিত করোর নক্ষয জোতীয় েীবত
প্রণয়ে এবং অন্তজযোবতক পবরমন্ডন প্রবতবন্ধী বযবক্তর জেয গৃীত বযবস্থোবের
বত োমঞ্জযপূণয কবরয়ো প্রনয়োজেীয় অআে বো বববধ-ববধোনের উন্নয়ে োধনের
জেয এবং উো বোস্তবোয়নের জেয রকোরনক পরোমলয প্রেোে;
(গ) পযযোয়ক্রনম প্রনতযক ববভোগ, যজো  উপনজো এোকোয় প্রবতবন্ধী বযবক্তনের
উপনযোগী ববনলোবয়ত বলক্ষো প্রবতষ্ঠোে প্রবতষ্ঠো এবং ববেযমোে বলক্ষো
প্রবতষ্ঠোেমূন ক ধরনের প্রবতবন্ধী বযবক্তনের উপনযোগী বলক্ষোর পবরনবল
ৃবষ্টর উনেযোগ গ্রণ করোর জেয রকোরনক পরোমলয প্রেোে;
(ঘ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর ুরক্ষো বেবিত কবরবোর নক্ষয যয যকোে মন্ত্রণোয় বো
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ববভোগ বো কতৃয পক্ষ বো রোষ্ট্রীয় বো োংববধোবেক প্রবতষ্ঠোে বো ংবববধবি ংস্থো
বো যবরকোবর প্রবতষ্ঠোে বো প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে
বো কবমটিমূনক পরোমলয বো বেনেয লেো প্রেোে;
(ঙ) প্রবতবন্ধী বযবক্তনের বধকোর, মযযোেো  কযোণ বেবিতকনে রকোরনক যয
যকোে ুপোবরল প্রেোে; এবং
(চ) েুরূপ েয যকোে েোবয়ত্ব বো কোযযোবব ম্পোেে।

জািীয় তনবত াী
কতমটি

১৯। এআ অআনের উনেলয পূরণকনে, বেম্নববণযত েয মন্বনয় ‘প্রবতবন্ধী বযবক্তর
বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত জোতীয় বেবযোী কবমটি’ েোনম একটি কবমটি গঠিত
আনব, যথো:—
(ক) বচব, মোজকযোণ মন্ত্রণোয়, বযবে আোর ভোপবত আনবে;
(খ) মোপবরচোক, মোজনবো বধেপ্তর;
(গ) গৃোয়ণ  গণপূতয মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র েূযে
যুগ্ম-বচব পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ঘ) স্বোস্থয  পবরবোরকযোণ মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র
েূযে যুগ্ম-বচব পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ঙ) বলক্ষো মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র েূযে যুগ্ম-বচব
পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(চ) প্রোথবমক  গণবলক্ষো মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র েূযে
যুগ্ম-বচব পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ছ) তথয মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র েূযে যুগ্ম-বচব
পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(জ) যুব  ক্রীড়ো মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র েূযে যুগ্মবচব পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ঝ) শ্রম  কমযংস্থোে মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র েূযে
যুগ্ম-বচব পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ঞ) েুনযযোগ বযবস্থোপেো  ত্রোণ মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র
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েূযে যুগ্ম-বচব পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ট) মবো  বলশু ববয়ক মন্ত্রণোয় কতৃয ক মনেোেীত উক্ত মন্ত্রণোনয়র
েূযে যুগ্ম-বচব পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ঠ) থয ববভোগ কতৃয ক মনেোেীত উক্ত ববভোনগর েূযে যুগ্ম-বচব পেমযযোেোর
একজে কমযকতয ো;
(ড) যবজনটিভ  ংে ববয়ক ববভোগ কতৃয ক মনেোেীত উক্ত ববভোনগর
েূযে যুগ্ম-বচব পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ঢ) স্থোেীয় রকোর ববভোগ কতৃয ক মনেোেীত উক্ত ববভোনগর েূযে যুগ্ম-বচব
পেমযযোেোর একজে কমযকতয ো;
(ণ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোয় কমযরত যবরকোবর ংস্থো বো
প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে আনত রকোর কতৃয ক
মনেোেীত ২ (েুআ) জে মবো এবং ২ (েুআ) জে পুরু প্রবতবেবধ;
(ত) বযবস্থোপেো পবরচোক, জোতীয় প্রবতবন্ধী উন্নয়ে ফোউনন্ডলে, বযবে উোর
েয-বচব আনবে।

জািীয় তনবত াী
কতমটির দ্াতয়ত্ব
ও কাযত াবত

২০। জোতীয় বেবযোী কবমটির েোবয়ত্ব  কোযযোবব আনব বেম্নরূপ, যথো:—
(ক) রকোর বো জোতীয় মন্বয় কবমটি কতৃয ক গৃীত েীবত, বেনেয লেো 
পরোমলয যথোযথভোনব বোস্তবোয়নের পেনক্ষপ গ্রণ;
(খ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো বেবিত করোর নক্ষয যয যকোে
প্রবতষ্ঠোে বো ংবববধবি ংস্থো বো যবরকোবর প্রবতষ্ঠোে বো প্রবতবন্ধী বযবক্তর
ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে বো কবমটিমূনক পরোমলয বো বেনেয লেো প্রেোে
এবং উোনের কমযকোনণ্ডর মন্বয় োধে করো;
(গ) কবমটির কোযযোবব পবরবীক্ষণ, তেোরবক  প্রনয়োজেীয় বেনেয লেো প্রেোে;
(ঘ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোর বেবমি গৃীত কোযযক্রম ম্পনকয জোতীয়
মন্বয় কবমটির বেকট বৎনর ন্তত একটি প্রবতনবেে উপস্থোপে; এবং
(ঙ) জোতীয় মন্বয় কবমটি কতৃয ক বেধযোবরত েয যকোে েোবয়ত্ব বো কোযযোবব
ম্পোেে।
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সজা কতমটি

২১। (১) এআ অআনের উনেলয পূরণকনে, প্রনতযক যজোয় বেম্নববণযত েয
মন্বনয় ‘প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত যজো কবমটি’ েোনম
একটি কবমটি গঠিত আনব, যথো:—
(ক) যজো প্রলোক, বযবে উোর ভোপবত আনবে;
(খ) পুবল ুপোবরেনটেনডন্ট;
(গ) ববভ োজযে;
(ঘ) যজো বলক্ষো কমযকতয ো;
(ঙ) যজো প্রোথবমক বলক্ষো কমযকতয ো;
(চ) গণপূতয ববভোনগর বেবযোী প্রনকৌলী;
(ছ) স্থোেীয় রকোর প্রনকৌল বধেপ্তনরর বেবযোী প্রনকৌলী;
(জ) যজো তথয কমযকতয ো;
(ঝ) যজো মবো ববয়ক কমযকতয ো;
(ঞ) যজো অআেগত োয়তো প্রেোে কবমটির োধোরণ ম্পোেক;
(ট) প্রবতবন্ধী যবো  োোযয যকনির প্রবতবন্ধী ববয়ক কমযকতয ো (প্রনযোজয
যক্ষনত্র);
(ঠ) যজো প্রলোক কতৃয ক মনেোেীত ংবেষ্ট যজোর মোজনবোমূক কোনজ
বেনয়োবজত একজে বযবক্ত;
(ড) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোয় কমযরত যবরকোবর ংস্থো বো
প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে, যবে থোনক, আনত যজো
প্রলোক কতৃয ক মনেোেীত ১ (এক) জে মবো েবধক ২ (েুআ) জে
প্রবতবেবধ;
(ঢ) যজো মোজনবো কোযযোনয়র উপ-পবরচোক, বযবে উোর েয-বচব
আনবে।
(২) জোতীয় ংনের স্পীকোর কতৃয ক মনেোেীত ংবেষ্ট যজোর একজে ংে
েয উপ-ধোরো (১) এ ববণযত কবমটির উপনেষ্টো আনবে:
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তনব লতয থোনক যয, উক্ত যজোয় যকোে মবো ংে েয থোবকন, মনেোেয়ে
প্রেোনের যক্ষনত্র, উক্ত মবো ংে েযনক গ্রোবধকোর প্রেোে কবরনত আনব।

সজা কতমটির
দ্াতয়ত্ব ও
কাযত াবত

২২। যজো কবমটির েোবয়ত্ব  কোযযোবব আনব বেম্নরূপ, যথো:—
(ক) রকোর বো জোতীয় মন্বয় কবমটি বো জোতীয় বেবযোী কবমটির বিোন্ত বো
বেনেয লেো বোস্তবোয়ে;
(খ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোর বেবমি গৃীত কোযযক্রম ম্পনকয জোতীয়
বেবযোী কবমটির বেকট বৎনর ন্তত একটি প্রবতনবেে যপ্ররণ;
(গ) ক উপনজো কবমটি বো লর কবমটি বো প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর 
ুরক্ষোর জেয প্রবতবষ্ঠত যজো পযযোনয়র ক রকোবর বফ, বলক্ষো প্রবতষ্ঠোে
বো যবরকোবর ংস্থো বো প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে,
কোযযোববর মন্বয় োধে, পবরবীক্ষণ, তেোরবক  প্রনয়োজেীয় বেনেয ল প্রেোে; এবং
(ঘ) জোতীয় মন্বয় কবমটি বো জোতীয় বেবযোী কবমটি কতৃয ক বেধযোবরত েয
যকোে েোবয়ত্ব বো কোযযোবব ম্পোেে।

উপণজা কতমটি

২৩। (১) এআ অআনের উনেলয পূরণকনে, প্রনতযক উপনজোয় বেম্নববণযত েয
মন্বনয় ‘প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত উপনজো কবমটি’ েোনম
একটি কবমটি গঠিত আনব, যথো:—
(ক) উপনজো বেবযোী কমযকতয ো, বযবে উোর ভোপবত আনবে;
(খ) উপনজো স্বোস্থয  পবরবোর পবরকেেো কমযকতয ো;
(গ) স্থোেীয় রকোর প্রনকৌল বধেপ্তনরর উপনজো প্রনকৌলী;
(ঘ) থোেোর ভোরপ্রোপ্ত কমযকতয ো;
(ঙ) উপনজো মোধযবমক বলক্ষো কমযকতয ো;
(চ) উপনজো বলক্ষো কমযকতয ো;
(ছ) উপনজো মবো ববয়ক কমযকতয ো;
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(জ) উপনজো অআেগত োয়তো প্রেোে কবমটির ভোপবত;
(ঝ) যপৌরভো, যবে থোনক, যময়র কতৃয ক মনেোেীত একজে প্রবতবেবধ;
(ঞ) উপনজো বেবযোী কমযকতয ো কতৃয ক মনেোেীত ংবেষ্ট উপনজোর
মোজনবোমূক কোনজ বেনয়োবজত একজে বযবক্ত;
(ঞ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোয় কমযরত যবরকোবর ংস্থো বো
প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে আনত উপনজো বেবযোী
কমযকতয ো কতৃয ক মনেোেীত ১ (এক) জে মবো েবধক ২ (েুআ) জে
প্রবতবেবধ;
(ট) উপনজো মোজনবো কমযকতয ো, বযবে উোর েয-বচব আনবে।
(২) উপনজো পবরনের যচয়োরমযোে উপ-ধোরো (১) এ উবিবখত কবমটির
উপনেষ্টো আনবে।
(৩) উপনজো কবমটি ংবেষ্ট উপনজোর ন্তগযত লর এোকো, যবে থোনক,
বযতীত মগ্র উপনজোর অিবক ীমোেোর মনধয উোর েোয়-েোবয়ত্ব 
কোযযক্রম পবরচোেো কবরনব এবং যবে উপনজোর ন্তগযত যকোে যপৌরভোয়
মোজনবো বধেপ্তনরর ববেযমোে লর মোজনবো কোযযক্রম (আউববড)
কোযযোয় েো থোনক, তনব উপনজো কবমটি উক্ত যপৌরভোনত উোর েোয়-েোবয়ত্ব
 কোযযক্রম পবরচোেো কবরনব।

লর কতমটি

২৪। (১) এআ অআনের উনেলয পূরণকনে, বটি কনপযোনরলনের অতোধীে লর
এোকো বো এোকোমূন বেম্নববণযত েয মন্বনয় ‘প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর 
ুরক্ষো ংক্রোন্ত লর কবমটি’ েোনম এক বো, যক্ষত্রমত, একোবধক কবমটি গঠিত
আনব, যথো:—
(ক) ংবেষ্ট বটি কনপযোনরলনের প্রধোে বেবযোী কমযকতয ো বো, যক্ষত্রমত, অিবক
বেবযোী কমযকতয ো, বযবে উোর ভোপবত আনবে;
(খ) ংবেষ্ট যজো প্রলোক কতৃয ক মনেোেীত যকোে উপযুক্ত কমযকতয ো;
(গ) বটি কনপযোনরলনের বো, যক্ষত্রমত, ংবেষ্ট অিবক কোযযোনয়র যমবডনক
বফোর;
(ঘ) ংবেষ্ট উপনজো বো, যক্ষত্রমত, থোেো বলক্ষো কমযকতয ো (প্রনযোজয যক্ষনত্র
ক);
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(ঙ) ংবেষ্ট যজো মবো ববয়ক কমযকতয ো বো তদকতৃয ক মনেোেীত যকোে
উপযুক্ত কমযকতয ো;
(চ) ংবেষ্ট থোেোর ভোরপ্রোপ্ত কমযকতয ো (প্রনযোজয যক্ষনত্র ক);
(ছ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোয় কমযরত যবরকোবর ংস্থো বো
প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে, যবে থোনক, আনত বটি
কনপযোনরলনের প্রধোে বেবযোী কমযকতয ো বো, যক্ষত্রমত, অিবক বেবযোী কমযকতয ো
কতৃয ক মনেোেীত ১ (এক) জে মবো েবধক ২ (েুআ) জে প্রবতবেবধ;
এবং
(জ) লর মোজনবো কমযকতয ো, বযবে উোর েয-বচব আনবে।
(২) এআ অআনের উনেলয পূরণকনে, যপৌরভোর অতোধীে লর এোকোয়
বেম্নববণযত েয মন্বনয় ‘প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো ংক্রোন্ত লর
কবমটি’ েোনম একটি কবমটি গঠিত আনব, যথো:—
(ক) ংবেষ্ট যপৌরভোর প্রধোে বেবযোী কমযকতয ো, বযবে উোর ভোপবত আনবে;
(খ) ংবেষ্ট যপৌরভোর যমবডনক বফোর;
(গ) ংবেষ্ট উপনজো বো থোেো বলক্ষো কমযকতয ো;
(ঘ) ংবেষ্ট থোেোর ভোরপ্রোপ্ত কমযকতয ো;
(ঙ) ংবেষ্ট উপনজো মবো ববয়ক কমযকতয ো বো, যক্ষত্রমত, যজো মবো
ববয়ক কমযকতয ো কতৃয ক মনেোেীত যকোে উপযুক্ত কমযকতয ো;
(চ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোয় কমযরত যবরকোবর ংস্থো বো প্রবতবন্ধী
বযবক্তর ংগঠে বো স্ব-োয়ক ংগঠে, যবে থোনক, আনত যপৌরভোর যময়র
কতৃয ক মনেোেীত ১ (এক) জে মবো েবধক ২ (েুআ) জে প্রবতবেবধ;
এবং
(ছ) লর মোজনবো কমযকতয ো, বযবে উোর েয-বচব আনবে।
(৩) উপ-ধোরো (১) এর ধীে গঠিত লর
ংবেষ্ট লর এোকোয় থযোৎ বটি কনপযোনরলে
বধেপ্তনরর ংবেষ্ট লর মোজনবো কোযযক্রম
এখবতয়োরোধীে এোকোয় উোর েোয়-েোবয়ত্ব 
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কবমটি বো, যক্ষত্রমত, কবমটিমূ
এোকোয় ববস্থত মোজনবো
(আউববড) কোযযোনয়র
কোযযক্রম পবরচোেো কবরনব।

(৪) যকোে বটি কনপযোনরলনে একটি মোত্র আউববড কোযযোয় থোবকন উক্ত বটি
কনপযোনরলনে একটি লর কবমটি গঠিত আনব যোোর ভোপবত আনবে বটি
কনপযোনরলনের প্রধোে বেবযোী কমযকতয ো এবং যযনক্ষনত্র যকোে বটি কনপযোনরলনে
একোবধক আউববড কোযযোয় থোবকনব, যআনক্ষনত্র আউববড কোযযোনয়র ংখযো
েুযোয়ী লর কবমটি গঠিত আনব এবং, অিবক কোযযোয় থোবকন, উোর
ভোপবত আনবে অিবক বেবযোী কমযকতয ো এবং, অিবক কোযযোয় েো থোবকন,
উোর ভোপবত আনবে বটি কনপযোনরলনের প্রধোে বেবযোী কমযকতয ো ।
(৫) উপ-ধোরো (২) এর ধীে গঠিত লর কবমটি, ংবেষ্ট লর এোকোয়
থযোৎ ংবেষ্ট যপৌরভোর অতোধীে এোকোয় উোর েোয়-েোবয়ত্ব  কোযযক্রম
পবরচোেো কবরনব।
[বযোখযো: এআ ধোরোয়—
(ক) ‘‘অিবক কোযযোয়’’ থয বটি কনপযোনরলনের যয িন মোজনবো
বধেপ্তনরর লর মোজনবো কোযযক্রম (আউববড) কোযযোয় ববস্থত, যআ
িনর বটি কনপযোনরলনের অিবক কোযযোয়;
(খ) ‘‘অিবক বেবযোী কমযকতয ো’’ থয অিবক কোযযোনয়র অিবক বেবযোী
কমযকতয ো;
(গ) ‘‘লর মোজনবো কোযযক্রম’’ বো ‘‘আউববড’’ থয মোজনবো বধেপ্তনরর
ববেযমোে লর মোজনবো কোযযক্রম; এবং
(ঘ) ‘‘বটি কনপযোনরলে’’ থয স্থোেীয় রকোর (বটি কনপযোনরলে) অআে, ২০০৯
(২০০৯ নের ৬০ েং অআে) এর ধীে প্রবতবষ্ঠত যকোে বটি কনপযোনরলে।]

উপণজা কতমটি
বা লর কতমটির
দ্াতয়ত্ব ও
কাযত াবত

২৫। উপনজো কবমটি বো লর কবমটির েোবয়ত্ব  কোযযোবব আনব বেম্নরূপ, যথো
:—
(ক) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো বেবিতকনে জোতীয় মন্বয় কবমটি
কতৃয ক প্রণীত েীবত  প্রেি বেনেয লেো, জোতীয় বেবযোী কবমটি এবং যজো কবমটি
কতৃয ক প্রেি বিোন্ত বো বেনেয লেো বোস্তবোয়ে;
(খ) রকোর কতৃয ক গৃীত প্রকে বো কমযূবচ ংবেষ্ট উপনজো বো লর
এোকোয় বোস্তবোয়ে বো পবরবীক্ষণ;
(গ) উপনজো  লর এোকোয় প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর  ুরক্ষো
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বেবিতকরণ কমযকোনণ্ড বেনয়োবজত ক রকোবর যবরকোবর প্রবতষ্ঠোনের
কমযকোনণ্ডর মন্বয় োধে এবং প্রনয়োজেীয় বেনেয লেো প্রেোে;
(ঘ) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ুরক্ষোয় গৃীত  ম্পোবেত কোযযক্রম ম্পনকয
যজো কবমটির বেকট বৎনর ন্তত একটি প্রবতনবেে যপ্ররণ;
(ঙ) উিরোবধকোরূনত্র বো েয যকোেভোনব প্রোপ্ত বো বজযত যকোে ম্পবি যকোে
প্রবতবন্ধী বযবক্ত যেখোশুেো কবরনত মথয আন ংবেষ্ট প্রবতবন্ধী বযবক্ত, তোোর
মোতো-বপতো, ববধ বো অআেগত বভভোবক বো প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠনের
অনবেনের যপ্রবক্ষনত, প্রনয়োজনে, উক্ত ম্পবির ুরক্ষোকনে কবমটি স্বয়ং বো
তদকতৃয ক যথোযথ বযবক্ত বো প্রবতষ্ঠোনের বেকট উক্ত ম্পবির রক্ষণোনবক্ষনণর
েোবয়ত্ব প্রেোে:
তনব লতয থোনক যয, উক্ত ম্পবির রক্ষণোনবক্ষণকোরী বোনব েোবয়ত্ব গ্রণকোরী
বযবক্ত বো প্রবতষ্ঠোেনক উক্ত ম্পবি আনত বজযত অয়, ভযোংল বো মুেোফো, যবে
থোনক, বেয়বমত প্রবতবন্ধী বযবক্তনক প্রেোে কবরনত আনব এবং কবমটিনক, বেধযোবরত
পিবত  মনয়, উক্ত ম্পবির োেোগোে বোব  ুরক্ষোর বযনল বস্থো
ম্পনকয ববত কবরনত আনব।
(চ) এআ অআে  তেধীে প্রণীত বববধমোো েুরনণ প্রনতযক প্রবতবন্ধী বযবক্তর
বেবন্ধে  পবরচয়পত্র প্রেোে; এবং
(ছ) জোতীয় মন্বয় কবমটি বো জোতীয় বেবযোী কবমটি কতৃয ক বেধযোবরত েয
যকোে েোবয়ত্ব বো কোযযোব ম্পোেে।

মণনানীি
দ্ণযর
সযাগ্যিা,
ণযাগ্যিা,
পদ্িযাগ্, আিযাতদ্

২৬। (১) যকোে বযবক্ত যকোে কবমটিনত মনেোেীত েয আবোর বো থোবকবোর
যযোগয আনবে েো, যবে বতবে—
(ক) বোংোনেনলর েোগবরক েো ে বো উো পবরতযোগ কনরে বো োরোে; বো
(খ) যকোে উপযুক্ত অেোত কতৃয ক প্রকৃ বতস্থ ববয়ো যঘোবত ে; বো
(গ) অপোতত ববৎ যকোে অআনের দ্বোরো প্রবতবষ্ঠত যকোে উপযুক্ত অেোত
কতৃয ক যেউবয়ো যঘোবত ে এবং তোঁোর যেউবয়োনত্বর বোে েো য়; বো
(ঘ) বেবতক স্খেজবেত যকোে যফৌজেোরী পরোনধ যেোী োবযস্ত আয়ো েূযে
২ (েুআ) বৎর কোরোেনণ্ড েবণ্ডত ে; বো
(ঙ) এআ অআে বো বববধর ধীে যকোে পরোধ ংঘটনের েোনয় যেোী োবযস্ত
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ে:
তনব লতয থোনক যয, মনেোেয়ে প্রেোেকোরী কতৃয পক্ষ বো কমযকতয ো যয যকোে ময়
ংবেষ্ট মনেোেয়ে বোবতপূবযক তেস্থন েূতে যকোে বযবক্তনক মনেোেয়ে প্রেোে
কবরনত পোবরনবে:
অর লতয থোনক যয, মনেোেীত যকোে েয যয যকোে ময় ংবেষ্ট কবমটির
ভোপবতর উনেনলয স্বোক্ষরযুক্ত পত্রনযোনগ তোোর েযপে তযোগ কবরনত
পোবরনবে।
(২) এআ অআনের েয যকোে ববধোনে বভন্নরূপ যোো বকছু আ থোকুক েো যকে,
রকোর, প্রনয়োজনে, রকোবর যগনজনট প্রজ্ঞোপে দ্বোরো, এআ অআনের ধীে গঠিত
যয যকোে কবমটির েয ংখযো হ্রো বো বৃবি কবরনত পোবরনব এবং যয যকোে
বযবক্তনক কবমটিনত যকো-প্ট কবরনত পোবরনব।
[বযোখযো: এআ ধোরোয় ‘‘মনেোেীত েয’’ ববনত কবমটির যকোে মনেোেীত
েযনক বুঝোআনব।]

কতমটির ভা

২৭। (১) এআ ধোরোর ববধোেোবব োনপনক্ষ, এআ অআনের ধীে গঠিত
কবমটিমূ উোনের ভোর কোযযপিবত বেধযোরণ কবরনত পোবরনব।
(২) প্রবত বৎর জোতীয় মন্বয় কবমটির েূযে েুু্আটি ভো, জোতীয় বেবযোী
কবমটির েূযে বতেটি ভো, যজো কবমটির েূযে চোরটি ভো এবং উপনজো
বো লর কবমটির েূযে ছয়টি ভো েুবষ্ঠত আনব।
(৩) কবমটিমূনর ভো উোনের ভোপবত কতৃয ক বেধযোবরত স্থোে  মনয়
েুবষ্ঠত আনব।
(৪) ংবেষ্ট কবমটির ভোপবত ংবেষ্ট কবমটির ক ভোয় ভোপবতত্ব
কবরনবে এবং তোোর েুপবস্থবতনত তদকতৃয ক বেনেয বলত েয যকোে েয বো
এআরূপ যকোে বেনেয লেো েো থোবকন ভোয় উপবস্থত েযনের দ্বোরো বেবযোবচত
েয যকোে েয ভোপবতত্ব কবরনবে।
(৫) কবমটির ভোয় যকোরোনমর জেয উোর যমোট েয ংখযোর েূযে এক
তৃ তীয়োংল েনযর উপবস্থবতর প্রনয়োজে আনব।
(৬) কবমটির ভোয় োধোরণভোনব ঐকমনতযর বভবিনত বিোন্ত গ্রণ কবরনত
আনব, তনব যকোে ববনয় বদ্বমত যেখো বেন উপবস্থত েযনের ংখযোগবরষ্ঠ
যভোনটর বভবিনত বিোন্ত গৃীত আনব।
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(৭) যভোট গ্রনণর যক্ষনত্র প্রনতযক েনযর একটি কবরয়ো যভোটোবধকোর থোবকনব
এবং যভোনট মতোর যক্ষনত্র ভোয় ভোপবতত্বকোরী বযবক্তর বদ্বতীয় বো বেণযোয়ক
যভোট প্রেোনের ক্ষমতো থোবকনব।
(৮) কবমটি উোর ভোর যকোে অনোচয ববনয় বিোন্ত গ্রনণর ুববধোনথয যকোে
ববনলজ্ঞ বো য়োনকবো যকোে বযবক্তনক মতোমত বো বক্তবয প্রেোনের জেয
অমন্ত্রণ জোেোআনত পোবরনব, তনব উক্ত অমবন্ত্রত বযবক্তর যকোে যভোটোবধকোর
থোবকনব েো।
(৯) শুধু যকোে েযপনে লূেযতো বো ংবেষ্ট কবমটি গঠনে ত্রুটি থোবকবোর
কোরনণ উোর যকোে কোযয বো কোযযধোরো নবধ আনব েো এবং তৎম্পনকয যকোে
অেোনত বো েয যকোে কতৃয পনক্ষর বেকট যকোে প্রশ্ন উত্থোপে করো যোআনব
েো।

উপ-কতমটি

২৮। জোতীয় মন্বয় কবমটি, জোতীয় বেবযোী কবমটি, যজো কবমটি, উপনজো
কবমটি বো লর কবমটি উোর কোনজ োয়তোর জেয, প্রনয়োজেনবোনধ, উোর এক
বো একোবধক েয এবং েয যকোে বযবক্ত মন্বনয় প্রনয়োজেীয় ংখযক উপকবমটি গঠে কবরনত পোবরনব এবং উক্ত উপ-কবমটির েয ংখযো  েোয়েোবয়ত্ব বেধযোরণ কবরনত পোবরনব।

রকাতর,
সবরকাতর
প্রতিষ্ঠান ও
স্থানীয় কিৃত পণক্ষর
দ্াতয়ত্ব

২৯। (১) প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোরমূ যোোনত তোোরো যথোযথ জ
উপোনয় যভোগ কবরনত পোনর যআ নক্ষয ক রকোবর, যবরকোবর প্রবতষ্ঠোে,
বলক্ষো প্রবতষ্ঠোে  স্থোেীয় কতৃয পক্ষ, অপতত ববৎ েয যকোে অআনে যোো
বকছু আ থোকুক েো যকে, জোতীয় মন্বয় কবমটি কতৃয ক প্রণীত েীবত  প্রেি
বেনেয লেো  েযোেয কবমটি কতৃয ক গৃীত বিোন্ত  প্রেি বেনেয লেো বোস্তবোয়নে
এবং প্রবতবন্ধী বযবক্তনের কযোণ  স্বোথয ুরক্ষোয় রকোর কতৃয ক গৃীত কমযূবচ
বো প্রকে বোস্তবোয়নে প্রনয়োজেীয় োয়তো প্রেোে কবরনব।
(২) রকোর, তফবন উবিবখত, প্রবতবন্ধী বযবক্তর মবধকোর ুরক্ষো কোযযক্রম
বোস্তবোয়নে পযোয়ক্রনম প্রনয়োজেীয় উনেযোগ গ্রণ কবরনব।

দ্াতয়ত্ব পতে

৩০। কবমটি, উোর েোবয়ত্ব  কোযযোবব েক্ষতোর বত ম্পোেনের জেয, যযরূপ
লতয অনরোপ করো উপযুক্ত ববয়ো ববনবচেো কবরনব যআরূপ লতয োধীনে, উোর
েোবয়ত্ব  কোযযোবব উোর যকোে েয বো েয যকোে বযবক্ত বো ংস্থোনক
পযণ কবরনত পোবরনব।
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প্রতিবন্ধী বযতির
তনবন্ধন ও
পতরচয়পি প্রদ্ান

৩১। (১) প্রবতবন্ধী বযবক্ত বোনব বেবন্ধে  পবরচয়পত্র গ্রনণর জেয
প্রবতবন্ধী বযবক্ত যয উপনজোয় বো লর এোকোয় স্থোয়ীভোনব ববো কনরে যআ
উপনজোর উপনজো কবমটি বো, যক্ষত্রমত, যআ লর এোকোর লর কবমটির
ভোপবতর বেকট উক্ত প্রবতবন্ধী বযবক্ত স্বয়ং বো তোোর মোতো-বপতো, ববধ বো
অআেোেুগ বভভোবক বো প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠে, বেধযোবরত তথয এবং ংবেষ্ট
উপনজো স্বোস্থয কমনেক্স বো রকোবর োপোতোনর েোবয়ত্বপ্রোপ্ত বচবকৎনকর
প্রতযোয়েপত্র, অনবেে কবরনত পোবরনবে।
(২) উপ-ধোরো (১) এর ধীে প্রোপ্ত অনবেেপনত্রর বত প্রেি তথযোবের
ঠিকতো  যথোথযতো যোচোআ কবরয়ো উপনজো কবমটি বো, যক্ষত্রমত, লর কবমটির
বেকট উপযুক্ত ববনববচত আন, অনবেেকোরীনক প্রবতবন্ধী বযবক্ত বোনব বেবন্ধে
কবরবোর এবং তোোর েুকূন পবরচয়পত্র আুয কবরবোর জেয কবমটির ভোপবত
েয-বচবনক বেনেয ল প্রেোে কবরনবে থবো উপযুক্ত ববনববচত েো আন
কবমটি ংবেষ্ট অনবেে প্রতযোখযোে কবরনত পোবরনব:
তনব লতয থোনক যয, প্রবতবন্ধী বযবক্ত বো, যক্ষত্রমত, তোোর মোতো-বপতো, ববধ বো
অআেোেুগ বভভোবক বো প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠেনক শুেোেী প্রেোে েো কবরয়ো
যকোে অনবেে প্রতযোখযোে করো যোআনব েো এবং অনবেে একোন্তআ প্রতযোখযোে
কবরনত আন, উোর কোরণ বণযেো কবরয়ো, প্রবতবন্ধী বযবক্ত বো, যক্ষত্রমত, তোোর
মোতো-বপতো, ববধ বো অআেোেুগ বভভোবক বো প্রবতবন্ধী বযবক্তর ংগঠেনক
ববত কবরনত আনব।
(৩) যকোে অনবেে প্রতযোখযোে করো আন, প্রতযোখযোনের কোরণ ববত আবোর
৩০ (বত্রল) বেনের মনধয অনবেেকোরী যজো কবমটির বেকট অপী কবরনত
পোবরনব।
(৪) েয-বচব, উপ-ধোরো (২) এর ধীে, কবমটির ভোপবতর বেকট আনত
বেনেয লেো প্রোবপ্তর নঙ্গ নঙ্গ একটি যরবজস্ঘোনর অনবেনে উবিবখত তথযোবে
ংরক্ষণ কবরয়ো বেধযোবরত ফরনম অনবেেকোরীনক বেবন্ধেপূবযক তোোর েুকূন
পবরচয়পত্র আুয কবরনব।
(৫) উপ-ধোরো (১) এর ধীে অনবেেকোরী প্রবতবন্ধী বযবক্ত বকেো তোো
প্রমোনণর যক্ষনত্র উপনজো কবমটি বো, যক্ষত্রমত, লর কবমটি ংবেষ্ট উপনজো
স্বোস্থয কমনেক্স বো রকোবর োপোতোনর েোবয়ত্বপ্রোপ্ত বচবকৎনকর প্রতযোয়েপত্র
ববনবচেোয় গ্রণ কবরনব।
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(৬) এআ ধোরোর ধীে আূযকৃ ত পবরচয়পত্র বযতীত যকোে প্রবতবন্ধী বযবক্ত এ
অআে বো েয যকোে অআনে প্রবতবন্ধী বযবক্তর জেয বেধযোবরত যকোে ুববধো
গ্রণ কবরনত পোবরনব েো।
(৭) প্রবতবন্ধী বযবক্ত বোনব বেবন্ধে এবং পবরচয়পত্র , যক্ষত্রমত, ডু বেনকট
পবরচয়পত্র প্রেোে অেুবঙ্গক ববয়োবে বববধ দ্বোরো বেধযোবরত আনব।

গ্েপতরবণন
অন ংরক্ষে,
আিযাতদ্

৩২। (১) অপোতত ববৎ েয যকোে অআনে যোো বকছু আ থোকুক েো যকে,
রকোর কতৃয ক রকোবর যগনজনট প্রজ্ঞোপে দ্বোরো বেধযোবরত ময়ীমোর মনধয
ক গণপবরবনের মোবক বো কতৃয পক্ষ তৎপবরবনের যমোট অে ংখযোর
লতকরো ৫ (পোঁচ) ভোগ অে প্রবতবন্ধী বযবক্তনের জেয ংরবক্ষত রোবখনবে।
(২) যকোে গণপবরবনের মোবক বো কতৃয পক্ষ উপ-ধোরো (১) এ উবিবখত
বযবস্থো গ্রণ েো কবরন বো করো আনত ববরত থোবকন থবো যকোে
গণপবরবনের চোক, ুপোরভোআজোর বো কন্ডোটর যকোে প্রবতবন্ধী বযবক্তনক
ংরবক্ষত অনে অে গ্রণ কবরনত োয়তো েো কবরন বো অে গ্রণ
কবরনত বোধো ৃবষ্ট কবরন কবমটি, যথোযথ েুন্ধোেপূবযক উোর তযতো
বেরূপে কবরয়ো, উক্ত পবরবনের যরবজনস্গলে বোবত কবরবোর জেয যথোযথ
কতৃয পক্ষনক ুপোবরল প্রেোে কবরনব।
[বযোখযো: এআ ধোরোয় ‘গণপবরবে’ ববনত স্থ, জ  অকোলপনথ ভোড়োর
বববেমনয় যোত্রী পবরবে কনর এমে যকোে োধোরণ পবরবেনক বুঝোআনব। ]

তলক্ষা প্রতিষ্ঠাণন
প্রতিবন্ধী বযতির
ভতিত ংক্রান্ত
ববণমযর
প্রতিকার

৩৩। (১) অপোতত: ববৎ েয যকোে অআনে যোো বকছু আ থোকুক েো যকে,
শুধুমোত্র প্রবতববন্ধতোর কোরনণ যকোে বলক্ষো প্রবতষ্ঠোনের প্রধোে বো কতৃয পক্ষ উক্ত
বযবক্তর, েযোেয যযোগযতো থোকো নত্ত্ব, ভবতয র অনবেে প্রতযোখযোে কবরনত
পোবরনবে েো।
(২) এআ অআনের েয যকোে ববধোনে বভন্নরূপ যোো বকছু আ থোকুক েো যকে,
যকোে বলক্ষো প্রবতষ্ঠোনের প্রধোে বো কতৃয পক্ষ উপ-ধোরো (১) এর ধীে ভবতয
ংক্রোন্ত যকোে ববময কবরন, ববনমযর বলকোর প্রবতবন্ধী বযবক্ত উক্ত ববনয়
ংবেষ্ট কবমটির বেকট বভনযোগ েোনয়র কবরনত পোবরনব।
(৩) কবমটি, উপ-ধোরো (১) এর ধীে, যকোে বভনযোগ প্রোপ্ত আন উক্ত
বভনযোনগর ববনয় ংবেষ্ট বলক্ষো প্রবতষ্ঠোনের প্রধোে বো কতৃয পক্ষনক যথোযথ
শুেোেীর ুনযোগ প্রেোে কবরয়ো, উপযুক্ত মনে কবরন, ংবেষ্ট প্রবতবন্ধী বযবক্তনক
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ভবতয র জেয বেনেয ল প্রেোে কবরনত পোবরনব এবং, প্রনয়োজনে, উক্ত বলক্ষো প্রবতষ্ঠোনের
প্রধোে বো কতৃয পনক্ষর ববরুনি প্রনয়োজেীয় বযবস্থো গ্রনণর জেয উক্ত প্রবতষ্ঠোনের
বেয়ন্ত্রণকোরী কতৃয পক্ষনক ুপোবরল প্রেোে কবরনব।

গ্েস্থাপনায়
প্রতিবন্ধী বযতির
প্রণবলগ্মযিা
তনতলচিকরে

৩৪। (১) অপোতত ববৎ েয যকোে অআনে যোো বকছু আ থোকুক েো যকে,
গণস্থোপেোয় প্রবতবন্ধী বযবক্তর প্রনবলগমযতো বেবিতকনে Building Construction
Act, 1952 (East Bengal Act II of 1953)  তেধীে প্রণীত বববধ-ববধোে
েুরণ কবরনত আনব।
(২) উপ-ধোরো (১) এ যোো বকছু আ থোকুক েো যকে, বযোধোরণ গমে কনর
এআরূপ ববেযমোে ক গণস্থোপেো, এআ অআে কোযযকর আবোর পর, যথোলীঘ্র 
যতেূর ম্ভব, প্রবতবন্ধী বযবক্তনের অনরোে, চোচ  বযবোর উপনযোগী কবরনত
আনব।
[বযোখযো: এআ ধোরোয় ’গণস্থোপেো’ ববনত বযোধোরণ গমে বো চোচ কনর এমে
ক রকোবর  যবরকোবর আমোরত বো ভবে, পোকয , যস্ঘলে, বযর, টোবমযেো 
ড়কনক বুঝোআনব।]

প্রতিবতন্ধিার
কারণে কণমত
তনযুি না করা,
আিযাতদ্

৩৫। (১) অপোতত ববৎ েয যকোে অআনে যোো বকছু আ থোকুক েো যকে,
যযোগযতো থোকো নত্ত্ব, প্রবতববন্ধতোর ধরে েুযোয়ী, উপনযোগী যকোে কনময বেযুক্ত
আনত যকোে প্রবতবন্ধী বযবক্তনক ববিত বো তোোর প্রবত ববময করো বো তোোনক
বোধোগ্রস্ত করো যোআনব েো।
(২) যকোে কময যকোে প্রবতবন্ধী বযবক্তর জেয উপনযোগী বকেো এআ মনময যকোে
প্রশ্ন উত্থোবপত আন, উক্ত ববনয় জোতীয় মন্বয় কবমটি প্রনয়োজেীয় বেনেয লেো
প্রেোে কবরনব এবং এতদববনয় জোতীয় মন্বয় কবমটির বেনেয লেো চূ ড়োন্ত ববয়ো
গণয আনব।

ববময
তনতিকরে ও
ক্ষতিপূরে প্রদ্ান

৩৬। (১) এআ অআনের েয যকোে ববধোনে বভন্নতর যোো বকছু আ থোকুক েো
যকে, প্রবতবন্ধী বযবক্তর বধকোর ংক্রোন্ত ববনয় যকোে বযবক্ত বো প্রবতষ্ঠোে বো
কতৃয পক্ষ বো ংস্থো যকোে প্রকোনরর ববময প্রেলযে বো ববমযমূক অচরণ
কবরনত পোবরনব েো।
(২) যকোে বযবক্ত বো প্রবতষ্ঠোে বো কতৃয পক্ষ বো ংস্থো যকোে প্রকোর ববময
প্রেলযে বো ববমযমূক অচরণ কবরন থবো যকোে কোনযযর দ্বোরো বকংবো যকোে
কোজ করো আনত ববরত থোবকবোর কোরনণ থবো এআ অআনে উবিবখত যকোে
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বধকোর আনত ববিত আবোর কোরনণ যকোে প্রবতবন্ধী বযবক্ত ক্ষবতগ্রস্ত আন
েোয়ী বযবক্ত বো প্রবতষ্ঠোনের ববরুনি যথোযথ ক্ষবতপূরণ েোবী কবরয়ো ংবেষ্ট
যজো কবমটির বেকট অনবেে করো যোআনব।
(৩) উপ-ধোরো (২) এর ধীে যকোে ক্ষবতপূরনণর অনবেে করো আন যজো
কবমটি, প্রনয়োজনে, বেধযোবরত পিবতনত, ববয়টি েুন্ধোে এবং শুেোেী গ্রণ
কবরয়ো, তদকতৃয ক বেবেয ষ্ট ময়ীমোর মনধয, উক্ত উপ-ধোরোয় উবিবখত ববময
েূর করোর জেয বো, যক্ষত্রমত, বধকোর বোস্তবোয়নের জেয ংবেষ্ট বযবক্ত বো
প্রবতষ্ঠোনের প্রবত অনেল প্রেোে কবরনব।
(৪) উপ-ধোরো (৩) এর ধীে যজো কবমটি কতৃয ক বেবেয ষ্টকৃ ত ময়ীমোর
মনধয উপ-ধোরো (২) এ উবিবখত ববময েূর করো েো আন বো, যক্ষত্রমত,
বধকোর বোস্তবোয়ে করো েো আন যজো কবমটি ক্ষবতগ্রস্ত বযবক্তর ক্ষবতগ্রস্ততোর
মোত্রো এবং েোয়ী বযবক্ত বো প্রবতষ্ঠোনের োমথয ববনবচেো কবরয়ো ক্ষবতপূরনণর
পবরমোে বেধযোরণপূবযক, ক্ষবতপূরণ প্রেোনের জেয েোয়ী বযবক্ত বো প্রবতষ্ঠোনের প্রবত
অনেল প্রেোে কবরনত পোবরনব।
(৫) যকোে বযবক্ত উপ-ধোরো (৪) এর ধীে যজো কবমটি কতৃয ক প্রেি যকোে
অনেল দ্বোরো ংক্ষু ি আন উক্তরূপ অনেল প্রেোনের তোবরখ আনত পরবতী ৩০
(বত্রল) কোযযবেবনর মনধয জোতীয় বেবযোী কবমটির বেকট অপী কবরনত
পোবরনব:
তনব লতয থোনক যয, জোতীয় বেবযোী কবমটি যবে এআ মনময ন্তুষ্ট য় যয,
অবপকোরী যুবক্তংগত কোরনণ উক্ত ময়ীমোর মনধয অবপ েোনয়র কবরনত
পোনর েোআ, তোো আন কবমটি, স্বীয় ববনবচেোয়, উক্ত ময়ীমো বতবোবত
আবোর পর েবধক ৩০(বত্রল) বেনের মনধয অবপ অনবেে গ্রণ কবরনত
পোবরনব।
(৬) জোতীয় বেবযোী কবমটি উপ-ধোরো (৫) এর ধীে অবপ অনবেে
প্রোবপ্তর পরবতী ৪৫ (পঁয়তোবিল) বেনের মনধয, প্রনয়োজনে, বেধযোবরত পিবতনত
ববয়টি শুেোেী গ্রণ কবরয়ো, অবপকোরীর েুকূন প্রনয়োজেীয় অনেল প্রেোে
কবরনব থবো, তদববনবচেোয় গ্রণনযোগয েো আন, অবপটি খোবরজ কবরনব।
(৭) উপ-ধোরো (৬) এর ধীে প্রেি জোতীয় বেবযোী কবমটির বিোন্ত চূ ড়োন্ত
এবং ংবেষ্ট ক পনক্ষর জেয বোধযতোমূক আনব।
(৮) এআ ধোরোর ধীে ক্ষবতপূরণ প্রেোনের জেয অনেলপ্রোপ্ত আন, েোয়ী বযবক্ত
বো প্রবতষ্ঠোে ংবেষ্ট অনেনল উবিবখত ময়ীমোর মনধয অনবেেকোরীনক
ক্ষবতপূরনণর থয প্রেোে কবরনত বোধয থোবকনব।
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(৯) এআ অআনের ধীে পবরনলোধনযোগয যকোে ক্ষবতপূরণ বেবেয ষ্ট মনয়র মনধয
পবরনলোধ করো েো আন তোো ংবেষ্ট বযবক্ত বো প্রবতষ্ঠোনের বেকট আনত
Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর ববধোে েুযোয়ী
বনকয়ো ভূ বম রোজস্ব যয পিবতনত অেোয় করো য় যআ পিবতনত অেোয়নযোগয
আনব এবং অেোয়োনন্ত প্রবতবন্ধী বযবক্তনক প্রেোে করো আনব।
(১০) এআ অআনের ধীে অনরোবপত ক্ষবতপূরনণর থয অেোনয়র ুববধোনধয
জোতীয় বেবযোী কবমটি ংবেষ্ট বযবক্ত, কতৃয পক্ষ বো প্রবতষ্ঠোনের বযোংক বোব
বেজ করোর জেয ংবেষ্ট বযোংকনক েুনরোধ কবরনত পোবরনব।
(১১) এআ ধোরোয় বভন্নরূপ যোো বকছু আ থোকুক েো যকে, যকোে বযবক্ত বো
প্রবতষ্ঠোনের বনো, গ্রোযতো বো েয যকোে কোনযযর কোরনণ যবে যকোে বযবক্ত
প্রবতববন্ধতোর বলকোর ে, যনক্ষনত্র প্রতযক্ষ বো পনরোক্ষভোনব েোয়ী বযবক্ত বো
প্রবতষ্ঠোনের ববরুনি যথোযথ ক্ষবতপূরণ অেোনয়র জেয উপযুক্ত অেোনত মোমো
েোনয়র করো যোআনব।

পরাি ও দ্ণ্ড

৩৭। (১) যকোে বযবক্ত প্রবতববন্ধতোর কোরনণ যকোে প্রবতবন্ধী বযবক্তর অআনের
অশ্রয় োনভ প্রবতবন্ধকতো ৃবষ্ট বো ৃবষ্টর যচষ্টো কবরন উো এআ অআনের
ধীে পরোধ আনব এবং বতবে উক্ত পরোনধর জেয েবধক ৩ (বতে)
বৎনরর কোরোেণ্ড বো েবধক ৫ (পোঁচ) ক্ষ টোকো থযেণ্ড বো উভয় েনণ্ড
েবণ্ডত আনবে।
(২) যকোে বযবক্ত উিরোবধকোরূনত্র প্রোপয ম্পবি বণ্টনের যক্ষনত্র প্রবতববন্ধতোর
কোরনণ যকোে প্রবতবন্ধী বযবক্তনক প্রোপয বযো আনত ববিত কবরন উো এআ
অআনের ধীে পরোধ আনব এবং বতবে উক্ত পরোনধর জেয েবধক ৩
(বতে) বৎনরর কোরোেণ্ড বো েবধক ৫ (পোঁচ) ক্ষ টোকো থযেণ্ড বো
উভয় েনণ্ড েবণ্ডত আনবে।
(৩) যকোে বযবক্ত প্রবতবন্ধী বযবক্তর যকোে ম্পে অত্মোৎ কবরন উো এআ
অআনের ধীে পরোধ আনব এবং বতবে উক্ত পরোনধর জেয েবধক ৩
(বতে) বৎনরর কোরোেণ্ড বো েবধক ৫ (পোঁচ) ক্ষ টোকো থযেণ্ড বো
উভয় েনণ্ড েবণ্ডত আনবে।
(৪) যকোে বযবক্ত পোঠযপুস্তক যয যকোে প্রকোলেো এবং গণমোধযনম প্রতযক্ষ বো
পনরোক্ষভোনব প্রবতবন্ধী বযবক্ত বো প্রবতববন্ধতো ম্পনকয যেবতবোচক, ভ্রোন্ত 
ক্ষবতকর ধোরণো প্রেোে বো যেবতবোচক লনব্দর বযবোর বো বযবোনরর মোধযনম
বযঙ্গ কবরন উো এআ অআনের ধীে পরোধ আনব এবং বতবে উক্ত
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পরোনধর জেয েবধক ৩ (বতে) বৎনরর কোরোেণ্ড বো েবধক ৫
(পোঁচ) ক্ষ টোকো থযেণ্ড বো উভয় েনণ্ড েবণ্ডত আনবে।
(৫) যকোে বযবক্ত তয বো বভবিীে তথয প্রেোনের মোধযনম প্রবতবন্ধী বযবক্ত
বোনব বেববন্ধত আন বো পবরচয়পত্র গ্রণ কবরন উো এআ অআনের ধীে
পরোধ আনব এবং বতবে উক্ত পরোনধর জেয েবধক ১ (এক) বৎনরর
কোরোেণ্ড বো েবধক ১০ (েল) োজোর টোকো থযেণ্ড বো উভয় েনণ্ড েবণ্ডত
আনবে।
(৬) যকোে বযবক্ত জোবয়োবতর মোধযনম পবরচয়পত্র বতরী কবরন উো এআ
অআনের ধীে পরোধ আনব এবং বতবে উক্ত পরোনধর জেয েবধক ৭
(োত) বৎনরর কোরোেণ্ড বো েবধক ৫ (পোঁচ) ক্ষ টোকো থযেণ্ড বো
উভয় েনণ্ড েবণ্ডত আনবে।

মামা দ্াণয়র,
অমণযাগ্যিা,
আিযাতদ্

৩৮। (১) যফৌজেোরী কোযযবববধনত যোো বকছু আ থোকুক েো যকে, এআ অআনের
ধীে ংঘটিত যকোে পরোনধর জেয ংক্ষু ব্ধ প্রবতবন্ধী বযবক্ত স্বয়ং থবো
তোোর মোতো-বপতো, ববধ বো অআেোেুগ বভভোবক থবো প্রবতবন্ধী বযবক্তর
ংগঠে মোমো েোনয়র কবরনত পোবরনবে।

(২) এআ অআনের ধীে ংঘটিত পরোনধর ববচোর প্রথম যশ্রবণর ববচোবরক
মযোবজনস্গনটর অেোনত ববচোরনযোগয আনব।

(৩) এআ অআনের ধীে ংঘটিত পরোধমূ -অমনযোগয (noncognizable), অনপোনযোগয (compoundable) এবং জোবমেনযোগয (bailable)
আনব।

স ৌজদ্ারী
কাযত তবতির
প্রণয়াগ্

৩৯। এআ অআনের ধীে ংঘটিত পরোনধর তেন্ত, ববচোর  অপী
ংবেষ্ট েযোেয ববনয় যফৌজেোরী কোযযবববধ প্রনযোজয আনব।

সকাম্পাতন কিৃত ক
পরাি ংঘটন

৪০। এআ অআনের যকোে ববধোে ঙ্ঘেকোরী বযবক্ত যবে যকোম্পোবে য়, তোো
আন উক্ত যকোম্পোবের প্রনতযক পবরচোক বো বযবস্থোপক বো বচব বো েয
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যকোে কমযকতয ো বো এনজন্ট ববধোেটি ঙ্ঘে কবরয়োনছে ববয়ো গণয আনব, যবে
েো বতবে যবে প্রমোণ কবরনত পোনরে যয, উক্ত ঙ্ঘে তোোর জ্ঞোতোনর
ংঘটিত আয়োনছ থবো উক্ত ঙ্ঘে যরোধ কবরবোর জেয বতবে যথোোধয যচষ্টো
কবরয়োনছে।
[বযোখযো। - এআ ধোরোয়—
(ক) ‘যকোম্পোবে’ ববনত যকোে ংবববধবি ংস্থো, বোবণবজযক প্রবতষ্ঠোে, ংলীেোরী
কোরবোর, বমবত, ংঘ বো ংগঠে ন্তভুয ক্ত আনব; এবং
(খ) বোবণবজযক প্রবতষ্ঠোনের যক্ষনত্র ‘পবরচোক’ ববনত উোর যকোে ংলীেোর বো
পবরচোেো যবোনডযর েয ন্তভুয ক্ত আনব।]

তবতি প্রেয়ণনর
ক্ষমিা

৪১। এআ অআনের উনেলয পূরণকনে রকোর, রকোবর যগনজনট প্রজ্ঞোপে দ্বোরো,
বববধ প্রণয়ে কবরনত পোবরনব।

েিিা
দ্ূরীকরে

৪২। এআ অআনের যকোে ববধোে কোযযকর কবরবোর যক্ষনত্র যকোে স্পষ্টতো যেখো
বেন রকোর, রকোবর যগনজনট প্রজ্ঞোপে দ্বোরো, এআ অআনের ববধোেোববর বত
ঙ্গবতপূণয য়ো োনপনক্ষ, উক্তরূপ স্পষ্টতো েূর কবরনত পোবরনব।

অআণনর আংণরতজ
নুবাদ্ প্রকাল

৪৩। এআ অআে প্রবতয নের পর রকোর, প্রনয়োজেনবোনধ, রকোবর যগনজনট প্রজ্ঞোপে
দ্বোরো, এআ অআনের বোংো পোনঠর আংনরবজনত েূবেত একটি বেভয রনযোগয পোঠ
(Authentic English Text) প্রকোল কবরনত পোবরনব:
তনব লতয থোনক যয, বোংো পোঠ  আংনরবজ পোনঠর মনধয ববনরোনধর যক্ষনত্র বোংো
পোঠ প্রোধোেয পোআনব।

রতিকরে ও
স াজি

৪৪। (১) এআ অআে প্রবতয নের নঙ্গ নঙ্গ বোংোনেল প্রবতবন্ধী কযোণ অআে,
২০০১ (২০০১ নের ১২ েং অআে) রবত আনব।
(২) উপ-ধোরো (১) এর ধীে রবত য়ো নত্ত্ব, উক্ত
ধীে কৃ ত ক কোজকময বো গৃীত বযবস্থো এআ অআনের
গৃীত আয়োনছ ববয়ো গণয আনব এবং এআ অআে কোযযকর
বেষ্পন্ন কোযযোবে, যতেূর ম্ভব, এআ অআনের ধীে বেষ্পন্ন
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রবত অআনের
ধীে কৃ ত বো
আবোর তোবরনখ
কবরনত আনব।
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