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Visually impaired demand more Braille
books on law

Manusher Jonno Foundation Executive Director Shaheen Anam hands over Braille editions of 13 laws and policies on the rights of citizens,
including those suffering from visual impairment, at a programme organised by the foundation in the capital's Jatiya Press Club yesterday.
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People of all strata of life should extend their cooperation to the people with disabilities for ensuring their
access to all social and government services, said discussants at a function yesterday.
They are deprived of equal rights and facilities. So, changing of public mindset is very crucial for
establishing rights of physically challenged people, said rights activists and government officials.
They were speaking at the distribution ceremony of the books on 13 laws and policies of the government
in Braille versions among the visually impaired people at the capital's Jatiya Press Club yesterday.
Manusher Jonno Foundation, which works for promoting human rights and good governance, prepared
the Braille version of the books and also distributed those to five organisations that work for visually
impaired people.
The organisations are –Dhaka University, Bangladesh Visually Impaired People's Society (BVIPS),
Women with Disabilities Development Foundation (WDDF), Disabled Welfare Society and National Forum
of Organisations Working with the Disabled (NFOWD).

Social Welfare Additional Secretary Khandoker Atiar Rohman said the Braille versions will help the
visually impaired people to know about their rights.
The government may update the Rights and Protection of Persons with Disability Act, if necessary, to
guarantee their rights further, he said.
Manusher Jonno Foundation Executive Director Shaheen Anam said, “People with disabilities stumble in
their life due to lack of equal opportunities and poor access to social services. But we want every person
to get equal opportunity and enjoy equal rights.”
“The Braille version of laws and policies will empower them,” she viewed.
A visually impaired woman Nazma Ara Begum Popy, also joint coordinator of National Disability Forum,
demanded that all the laws and policies of the government should be printed in Braille version.
Harun-or-Rashid, another visually impaired person, demanded that the government should take
necessary steps to make the information and technology related facilities more easily accessible for them.
BVIPS President Saidul Huq chaired the ceremony, attended by representatives of different organizations
working for people with disabilities.
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েৃনিপ্রনিবন্ধী বযনিদের কথা নবদবচিা কদর মািুদের জিয ফাউদেশি ১৩টি আইি ও িীনিমালার ব্রেইল সাংস্করণ
েৃনিপ্রনিবন্ধীদের অনিকার নিদ়ে কাজ করা পাাঁচটি সাংগঠদির হাদি িু দল ব্রে়ে। গি শনিবার রাজিািীর জািী়ে
ব্রপ্রসক্লাদবর এক অিুষ্ঠাদি এই আইি ও িীনিমালাগুদলা িু দল ব্রেি সাংগঠিটির নিববাহী পনরচালক শাহীি আিাম।
সভাপনির বিদবয শাহীি আিাম বদলি, সরকার আইি কদরদে। িদব এই আইি ও িীনিমালাগুদলা
েৃনিপ্রনিবন্ধীদের জিয ব্রবািগময ি়ে। িাই আইি ও িীনিমালা সম্পদকব জািদি অদিযর ওপর নিভব রশীল হদি
হ়ে। ফদল িাাঁরা নিদজদের অনিকার সম্পদকব জািদি পাদরি িা। নিনি আরও বদলি, এই ব্রেইল সাংস্করদণর মিয
নেদ়ে িাাঁরা নিদজদের আইনি অনিকার সম্পদকব সদচিি হদবি, িযায্য োনবোও়োও িু লদি পারদবি।
এই উদেযাগদক িিযবাে জািাি সমাজকলযাণ মন্ত্রণালদ়ের সনচব খন্দকার আনি়োর রহমাি। অিুষ্ঠাদি প্রনিবন্ধী
বযনির অনিকার ও সুরক্ষা আইি, ২০১৩; নিউদরা ব্রেদভলপদমন্ট প্রনিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইি, ২০১৩; িারী ও
নশশু নিয্বািি েমি আইি, পানরবানরক সনহাংসিা প্রনিদরাি ও সুরক্ষা নবনিমালা, িথয অনিকার আইি, নশশু
অনিকার আইি ও নশশুিীনিসহ ব্রমাট ১৩টি আইি ও িীনিমালার কনপ নবিরণ করা হ়ে।
জািী়ে প্রনিবন্ধী ব্রফারাদমর সহসভাপনি হারুিুর রশীে বদলি, ‘এটা একটা নবশাল উপহার আমাদের জিয।
প্রনিবন্ধী সুরক্ষা আইি ব্রয্ভাদব ব্রেইল সাংস্করদণ ব্রেও়ো হদে, ব্রসভাদব ব্রয্ি িথযপ্রয্ুনির এই সমদ়ে আমরা িথয
বািা়েদির জগদি প্রদবশ করদি পানর।’ বাাংলাদেশ নভজুয়োনল ইদম্প়োেব নপপলস ব্রসাসাইটির সভাপনি ব্রমা.
সাইেুল হক অিুষ্ঠাদি বিবয ব্রেি।

