
H U M A N 

R I G H T S 

W A T C H





 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

"আিম মাথা উচঁ কের বাচঁেত চাই" 
বাংলােদেশ িহজড়ােদর আইনগত ীকৃিত দােন 

নীিতমালা ল ন 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 © ২০১৬ িহউম ান রাইটস ওয়াচ  
সকল অিধকার সংরি ত  
যু রা  কতৃক কািশত  
ISBN : 978-1-6231-34365 

দ : রাফােয়ল হােম  
 
িহউম ান রাইটস ওয়াচ সম  পিৃথবীর মানুেষর মানবািধকার র ার জন  িনেবিদত। আমরা 
বষম  িতেরােধ, রাজৈনিতক াধীনতা সমু ত রাখেত, যু কালীন সমেয় অমানিবক অত াচার 
থেক জনগণেক র া করেত এবং অপরাধীেদর িবচােরর স ুখীন করেত, িনপীিড়ত মানুষ ও 

আে ালনকারীেদর সােথ কােঁধ কাধঁ িমিলেয় দাড়ঁাই। আমরা মানবািধকার ল েনর ঘটনা েলা 
তদ  ও কাশ কির এবং মানবািধকার ল নকারীেদর দাষী সাব  কির। সরকার এবং 

মতাসীন ব া েদর জনগেণর িত অবমাননা িতহত করার জন  এবং আ জািতক 
মানবািধকার আইেনর িত স ান দশেনর জন  আমরা আ ান জানাই। আমরা সরকারী ও 
আ জািতক জনেগা েদর সমথন তািলকাভ  কির যােত সকেলর মানবািধকার সমু ত রাখা 
স বপর হয়।   
 
িহউম ান রাইটস ওয়াচ এক ট আ জািতক সংগঠন।আম ারয াম, ব ত, বািলন, ােসলস, 
িশকােগা, জিনভা, গামা, জাহানসবাগ, ল ন, লস এে েলস, মে া, নাইেরািব, িনউ ইয়ক, 
প ািরস, সান া সেকা, টািকেয়া, টরে া, টউিনস, ওয়ািশংটন িয িস, জিুরখ ছাড়াওিবে র ৪০ 
টর বশী দেশ এর শাখা রেয়েছ:  
 
িব ািরত তেথ র জন  আমােদর ওেয়বসাইট পিরদশন ক ন : http://www.hrw.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





িড েস র, ২০১৬                                                            ISBN : 978-1-6231-34365  

 

 

“আিম মাথা উঁচ কের বাচঁেত চাই” 
বাংলােদেশ িহজড়ােদর আইনগত ীকৃিত দােন নীিতমালা ল ন 

সারাংশ .............................................................................................................................................. 1 

করম্পনথ্া......................................................................................................................................... 3 

পটভমূি .............................................................................................................................................. 4 

হিজড়াদের শ্রেণী এবং বর্ণ ........................................................................................................... 7 

হিজড়াদের স্বীকৃতি ..................................................................................................................... 10 

কারয্প্রণালী ও পূরব্ধারণা ............................................................................................................. 14 

একটি স্বাগতবার্তা .................................................................................................................... 14 

সাক্ষাৎকার ................................................................................................................................ 14 

শারীরিক পরীক্ষা ........................................................................................................................ 17 

আলট্রাসাউন্ড ............................................................................................................................ 20 

একটি তৃতীয় পরীক্ষা ................................................................................................................... 21 

হাসপাতালে নির্যাতনের পরবর্তী অবসথ্া ........................................................................................ 23 

আইনগতভাবে লিঙগ্ সব্ীকৃতিপ্রদানে সর্বোতত্ম পনথ্া ................................................................. 26 

প্রস্তাবনা ...................................................................................................................................... 29 

আইন, বিচার মন্ত্রণালয় ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে ........................................... 29 

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে .................................................................. 29 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে ........................................................................................ 29 

কৃতজ্ঞতাসব্ীকার ........................................................................................................................... 30 

পরিশিষট্ ১: গণপ্রজাতনত্্রী:  বাংলাদেশের স্বাসথ্্য মন্ত্রণালয ়.................................................... 31 

পরিশিষট্ ২: হিজডা়  সম্পর্দায়ের জীবনযাত্রার মান উনন্য়ন করম্সচূি ............................................ 34 

 
 

 
 
  
 





 

 
             I                    িহউম ান রাইটস ওয়াচ | িড েস র, 
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শ েকাষ 
 
িহজড়া দি ণ এিশয়ায়, "িহজড়া" শ ট এক ট জনেগা র পিরচয় িনধারণ কের 

যখােন জে র সময় তােদর পু ষ িহেসেব গণ  করা হয় িক  
পরবত েত তােদর মােঝ নারী বিশ েলা কটভােব কাশ পায়।  

 
িল   সামা জক এবং সাং ৃ িতক ( াকৃিতকভােব/জে র সময় িল  িনধারেণর 

িবপরীত) মানদ  যখােন এক ট সমাজ িনধারণ কের "পু ষালী" এবং 
" মেয়লী" বিশ । 

 
িল  পিরচয় একজন ব া র অভ রীণ, গভীর অনুভূিত যখােন িনেজেক পু ষ 

অথবা মিহলা, উভয় িকংবা পু ষ মিহলার ঊে  অন িকছ মেন করা, যার 
সােথ জে র সমেয় িনধািরত িলে র সাম স  থাকা জ ির নয়।  
 

উভয়িল   একজন ব া র এমন এক ট যৗন ও জনন অে র সােথ জ হণ 
করা যা আমােদর িচরাচিরত "পু ষ" অথবা "মিহলার" সং ার সােথ 
অসাম স পূণ।  
 

িল  পিরবতন 
অে াপচার 

অ েপাচােরর  মাধ েম একজন ব া র শারীিরক পিরবতন সাধন করা 
যা তার অনুভূত িল  পিরচেয়র িতফলক। এই অ পাচার িকছ মানুেষর 
জন  অত াবশ কীয়: যিদও সব মানুষ পা েরর অংশ িহেসেব 
অ েপাচােরর মাধ েম শারীিরক পিরবতন আেননা; তা িনভর কের 
তােদর চািহদা, েয়াজন এবংসামেথ র উপর।  
 

িহজড়া এক জনেগা  যােদর জে র সমেয় িনধািরত িল  পিরচেয়র সােথ 
জীবনযাপন প িত সাম স পূন নয় (এ জনেগা  িনেজেদর িচরাচিরত 
িলে র চেয় িভ  িকছ ভাবেত া েবাধ কের)। একজন িহজড়া 
সাধারণত িনজ আ েহ পছে র িল  পিরচয় এবং এ জীবনযাপন প িত 
বেছ নয়, িক  তারা তােদর পছে র িল  পিরচেয়র সােথ সাম স  
রেখ ায়ীভােব শারীিরক বিশ  পিরবতন করেত পাের অথবা পােরনা। 

 
িহজড়াভীিত নিতবাচক ধারণার উপর িভি  কের িহজড়ােদর ভয়, অবমাননা  এবং 

তােদর সােথ বষম মূলক আচরণ করা।  
 





 

 
       1              িহউম ান রাইটস ওয়াচ | িড েস র, ২০১৬ 

 

সারাংশ 
 
সা িতক বছর েলােত, বাংলােদশ সরকার িহজড়ােদর ীকৃিতদােন এবং সুর া িন তকরেণ 
িকছ পূণ পদে প হণ কেরেছ, িক  এ িত িত এবং কমসূিচ বা বায়নকােল িহজড়ারা 

িতিনয়ত িনযাতেনর িশকার হে । 
 
২০১৪ সােলর ২৬ শ জানুয়ারী, বাংলােদশ মি সভা সরকারী ইশেতহাের তৃতীয় িল েক এই বেল  

ীকৃিত দান ও তািলকাভ  কের য: "বাংলােদশ সরকার িহজড়া স দায়েক িহজড়া িল  
িহেসেব ীকৃিত িদেয়েছ।" এই ঘাষণা বাংলােদেশর িহজড়া স দােয়র মানবািধকার িত ায় 
এক ট পূণ পদে প িহেসেব গণ  করা হয়। এক ট স দায়, যােদর জে র সময় পু ষ 
এবং জীবেনর পরবত  সমেয় মিহলা পিরচেয় িচি ত করা হয়, তারা িনেজেদর িহজড়া অথবা 
এক ট তৃতীয় িলে র পিরচেয় অিধক া েবাধ কের। 
 
এই যুগা কারী পদে প পরবত েত তার তাৎপয হািরেয় ফেল।  বাংলােদশ সরকােরর কােনা 
িনধািরত নীিতমালা নই যখােন একজন ব া েক আইনগতভােব "পু ষ" থেক "িহজড়া" িলে  
পিরণত করার জন  কী কী পদে প হণ করেত হেব, এবং কােদর িহজড়া িহেসেব গণ  করা 
হেব স িবষেয়ও কােনা সু  ধারণা নই। স ঠক িদক িনেদশনার অভােব, সরকারী কমকতারা 
এ কমসূিচ বা বায়েন িহজড়া স েক তােদর িনেজেদর পূবধারণার সাহায  িনেয়েছন। 
 
এই িরেপাট বাংলােদশ সরকােরর "িহজড়া" জনেগা র কমসং ান কমসূিচর থম েচ া 
বা বায়েনর িতকর, অিন াকৃত িক  ংসা ক পিরণিত এবং অিধকার ল েনর িচ  
তেল ধেরেছ। 
 
২০১৪ সােলর িয েস ের, সমাজকল াণ ম ণালয় িহজড়ােদর সরকারী চাকরীর জন  আেবদন 
করেত আম ণ জানায়-যা এ স দােয়র জন  এক ট িবরাট ব াপার যখােন তারা িভ াবিৃ , 
িবিভ  অনু ােন গান-বাজনা, যৗনকেমর মাধ েম জীবনযাপন করত এবং যারা সুর ার জন  
িহজড়া দলেনতার ( অথবা " ") উপর িনভরশীল িছল। 
 

থেম এ পদে পেক াগত জানােত, িহজড়ারা সরকারী চাকরীর খােঁজ াথিমক সা াতকাের 
অংশ হণ কের।  থেকই এ ক  ভাল ভােব বা বায়ন করা হ ল না। আেবদনকারীরা 
িহউম ান রাইটস ওয়াচেক বেলেছন য িয েস র, ২০১৪ সােল াথিমক সা াতকােরর সমেয় 
তারা সমাজ কল াণ ম ণালেয়র কমকতােদর া -ধারণার কারেন অপমািনত বাধ কেরেছন।  
অেনেকই বেলেছন য তারা হয়রািনর িশকার হেয়েছন এবং তােদর িল  পিরচয় ও যৗনতা 
স েক অবা র  জে স করা হেয়িছল।  
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এ অিভ তার কারেন পরবত  ধােপর জন , িকছ আেবদনকারী চাকরীেত িনবািচত হবার আশায়। 
তােদর বশভূষার পিরবতন কের িনেজেদর পু ষ িহেসেব উপ াপন করার চ া কেরেছন, 
চাকরীেত িনবািচত হবার আশায়। তরিভ এ.,একজন িহজড়া িযিন নারীর বেশ তার দন ন 
জীবন কাটান, বেলন, "[সরকারী কমকতারা] বেলেছন য অন রা আমােক দেখ ভয় পােব, তাই 
আিম িনেজেক বদেল ফেলিছ। সবিকছ কেরিছ চাকরী পাবার আশায়।" তার ই ারিভউ এরপর 
িতিন  শারীিরক পরী ার জন  পু েষর বেশ থাকার িস া  িনেলন। 
 
তারপর ২০১৫ সােলর জানুয়ারী মােস া  ম ণালয় এক ট ারকিলিপর মাধ েম অনুেরাধ কের 
য " কৃত িহজড়া সনা করেণর যথাযথ পদে প িহেসেব সবার শারীিরক পরী া স  করা 

হেব।" এবং জনু, ২০১৫ সােল, ১২ জন িহজড়া যােদর াথিমকভােব িনবাচন করা হেয়েছ, তােদর 
এক ট সরকাির  হাসপাতােল শারীিরক পরী া স  করার িনেদশ দয়া হয়।  
 
এই তথাকিথত "পরী া" কােল, িচিকৎসেকরা হাসপাতােলর কমচারী যমনঃ মথরেদর 
িহজড়ােদর যৗনা  ধরেত বেলন এবং তা দেখ হাসপাতােলর অন ান  কমচারী ও রাগীরা ব া -
িব পু কেরন- কােনা কােনা সময় এ পরী া করা হেতা ব গত কে , অথবা সবার সামেন। 
হাসপাতােলর কম , িকছ িহজড়ােদর অিতির  পরী া করার জন  একািধক বার আসার িনেদশ 
দন, অিতির  পরী া করার এ কাজ ট আেরাও কেয়ক স াহ ধের চলেত থােক।  

 
হাসপাতােল এ লা নার পর, ১২ জন িহজড়ােদর ছিব অনলাইন ও চার মাধ েম ছিড়েয় দয়া 
হয়, তারা দাবী কের য িহজড়ারা "আসেল পু ষ" এবং তারা সরকারী চাকরী পাবার জেন  

তারণার আ য় িনেয়েছ। িকছ িহজড়া জািনেয়েছন য ছিব েলা কাশ করার পর তােদর িত  
হয়রািনর মা া আরও বেড় গেছ- তারা আিথক সংকেটর স ুখীন হেয়েছ- এমনিক তারা 
তােদর পূববত  কমসং ান হািরেয়েছ। এ ছিব েলা কােশর পর মে েলর অভােব িভ াবিৃ  ও 
যৗনকেম িনযু  িহজড়ােদর রাজগােরর পথ ব  হয় যায়।  

 
বাংলােদশ সরকার িহজড়ােদর ীকৃিত দােন এক ট পূণ পদে প হণ কেরেছ, িক  
উপেরা  ঘটনা েলা মাণ কের য জ িরিভি েত এক ট স ঠক প া অবল ন করেত হেব।  
তা না হেল, িহজড়ারা িতিনয়ত িনযাতেনর িশকার হেব।  
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কমপ া 
 

িহউম ান রাইটস ওয়াচ অে াবর, ২০১৫ থেক এি ল, ২০১৬ এর মেধ  ঢাকায়, িবশদ 
সা াৎকােরর উপর িভি  কের এ িরেপাট ট তির কেরেছ।  
 
িহউম ান রাইটস ওয়াচ অে াবর, ২০১৫ সােল আটজন িহজড়ার সা াৎকার হণ কেরেছ যারা 
বাংলােদেশর সমাজ কল াণ ম ণালেয়র ারা আেয়া জত কমসং ান কমসূিচ ২০১৪-২০১৫ ত 
অংশ িনেয়িছল, সইসােথ সা াৎকার িনেয়েছ সমাজকম  ও িবেশষ েদর যারা মূলত 
িহজড়ােদর সােথ কাজ কের।  
 
িহউম ান রাইটস ওয়াচ , এি ল, ২০১৬ সােল কেয়কজন সমাজকম  ও িবেশষ  ছাড়াও আেরাও 
ছয়জন িহজড়া যারা এ কমসূিচর অ ভ  িছল না, তােদর সােথ সা াৎকােরর আেয়াজন কের। 
সমাজ কল াণ ম ণালেয়র কমকতাগণ এবং জন া  িবেশষে রা যারা িহজড়ােদর সােথ কাজ 
কের, তােদরও সা াৎকার হণ করা হয় যিদও তা এ িরেপােট কাশ করা হয়িন।  
 
সকল সা াৎকার, আেলাচনার িবষয়ব  ও চ র জন  স িত হণ করা হেয়েছ এবং 
সা াৎকার দানকারীেদর জানান হেয়েছ য কাথায় এবং িকভােব িহউম ান রাইটস ওয়াচ এ 
তথ েলা চার ও কাশ করেব। সা াৎকার দানকারীরা আতে  িছল য তােদর অিভ তা 
এবং তথ েলা কােশর জন  দুেভাগ পাহােত হেব, তােদর পিরচয় গাপন রাখার জন  আমরা 
ছ নাম ব বহার কেরিছ। তােদর সা াৎকার দােনর জন  কােনা পাির িমক দয়া হয়িন, িক  
তােদর আসা-যাওয়ার খরেচর জন  এক ট ভাতা দান করা হেয়েছ।  
 
িকছ সা াৎকার ইংের জ দাভাষীর সাহােয  বাংলায় হণ করা হয় এবং পরবত েত তা 
ইংের জেত অনুবাদ করা হয়। আমােদর সা াৎকার পব ট একজন বাংলাভাষী িবেশষে র ারা 
পিরচািলত হয়।  
 
িহউম ান রাইটস ওয়াচ সমাজ কল াণ ম ণালয় ও া  ম ণালেয় পেহলা আগ , ২০১৬ সােল 
এই িতেবদেনর উে িখত মাণসহ এক ট িচ ঠ পাঠায়, এ িতেবদন কাশ হওয়া পয  আমরা 
কােনা উ র পাইিন। এই িরেপােটর এক ট সং রণ ১৮ ই  আগ , ২০১৬ ত জািতসংেঘর 

িনযাতন িবভােগর িবেশষ দতূ, এবং সেবা  শারীিরক ও মানিসক া  িবভােগর িবেশষ দেূতর 
কােছ জমা দয়া হয়।  
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পটভূিম 
 
দি ণ এিশয়ায়, "িহজড়া" শ ট এক ট জনেগা র পিরচয় িনধারণ কের যখােন জে র সময় 
তােদর পু ষ িহেসেব গণ  করা হয় িক  পরবত েত তােদর মােঝ নারী বিশ েলা কটভােব 

কাশ পায়। িহজড়ারা দি ণ এশীয় সাং ৃ িতক ঐিতেহ র অংশ এবং গত একদশেক নপাল, 
ভারত, পািক ান এবং সইসােথ বাংলােদেশ তােদর আইনগত মযাদা অজন করেত সমথ হেয়েছ।  
 
িহজড়ারা এক ট পর রিবেরাধী অব ােন িবরাজ করেছ- একিদেক তারা সাং ৃ িতক ঐিতেহ র 
অংশ যা তােদর সমা জক মযাদা, স ান এবং এখন আইনগতভােব ীকৃিত দান কের। 
অন িদেক, তারা সীিমত অথৈনিতক সুেযাগ স  এক ট রিভি ক স দােয় বাস কের, 
যখােন তারা সুর ার জন  " র" উপর িনভরশীল।1 

 
িহজড়ারা ঐিতহ গতভােব আিথক সহায়তার িবিনমেয় িববাহ ও জ  অনু ােন আশীবাদ দবার 
মাধ েম জীিবকা িনবাহ কের এবং িভ াবিৃ , দাকােনর মািলক ও যৗনকেমর থেক পয়সা 
উপাজন করাও তােদর জীিবকার অংশ। শেষর জীিবকা অজেনর পথদু ট তােদর সামা জক 
অব ান বণনা ও বুঝেত সাহায  কের।  
 
একজন িবেশষ  িযিন িহজড়ােদর সােথ কাজ কেরন িহউম ান রাইটস ওয়াচেক বেলেছন য 
িহজড়ারা  মূলধারার সমােজ অংশ হেনর সুেযােগর অভােব তােদর িনজ  রীিতনীিত ও বঁেচ 
থাকার প িত তির কেরেছ: "িহজড়ারা িনপীিড়ত ও সমাজ থেক ব ত এবং িব াস কের য, 
"সমাজ আমােক মানুষ িহেসেব ভােব না। তাই আিম কন সামা জক রীিতনীিত অথবা সমাজ 
আমার স েক িক ভােব তার পেরায়া করব? আিম আমার মত কের বাচঁেবা।"2 এ ধরেনর 
িস া , িহজড়া স দায় এবং মূলধারার সমােজর মেধ  উে জনার সৃ  কের এবং নৃিব ানী 
অিন  দে র মেত, সমাজ এ ধরেনর ব বহারেক দেখ, "অমা জত, অ শংসনীয় এবং 
অেশাভন িহেসেব।"3 
 

চার মাধ ম েলা িহজড়ােদর স েক বােজ ধারণা ছড়ােনার ব াপাের এক ট ভূিমকা পালন 
কের। উদাহরণস প, িভ াবিৃ  অথবা পয়সা সং হেক িমিয য়া "চাদঁাবা জ / আ মনা ক" 

েপ দেখ।"4 িহজড়ােদর ায়ই "নপুংসক"5 বেল অথবা িভ া কের বড়েলাক হওয়ার 
                                                      
1 গায়  র , উইথ রসপ া  ট স  (িশকােগা: ইউিনভারিস ট অব িশকােগা স, ২০০৫), p.95   
2 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার িবেশষে র সােথ, [জায়গা অ াত], এি ল [তািরখ অ াত] , ২০১৬ িনরাপ ার কারেন 
সা াৎকারীর পিরচয় অ াত রাখা হেয়েছ। 
3 অিন  দ , “ িমং িস টেজনিশপ, কনেটি ং িসিভিল ট” p. 114 
4 অিন  দ , “ িমং িস টেজনিশপ, কনেটি ং িসিভিল ট” p. 125 
5  "নপুংসক" এক ট অবমাননাকর শ  যা মােঝ মােঝ িহজড়া বুঝােত ব াবহার হয়. ১৮৭১ সােল ভারেতর ফৗজদাির আইন, য াকাত, 
চার, ইত ািদ এ  গা  িহসােব স িলতভােব সং ািয়ত কের। ঔপিনেবিশক কতৃপ  ১৮৯৭ সােল ভােব এ আইন সংেশাধন 

কের আলাদা এক ট দল িহেসেব "নপুংসকেদর" অ ভ  কের। একজন নপুংসক হল এমন একজন পু ষ যারা িনেজরাই ীকার 
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উদাহরণস প দখা হয়। ২০১৫ সােল এক ট বাংলাভাষী সংবাদপ  তােদর িশেরানাম কেরিছল: 
"তারা িহজড়া হেয় রাতারািত লাখপিত হেয় িগেয়িছল।"6 
 
অেনেকর িহজড়ােদর সােথ সীিমত যাগােযাগ রেয়েছ এবং যখন তারা িহজড়ােদর সং েশ 
আেস, তা ায়ই টাকা চাওয়া ক  কের অথবা আশীবাদ অনু ােন। একজন িবেশষ  িহউেমন 
রাইটস ওয়াচেক বেলন য, যিদ কাউ টাকা িদেত অ ীকার কের, তেব তা িহজড়ােদর মােঝ 
উে জনার সৃ  কের: 
 

টাকা সং হ সবসময় এক ট সহজ য়া না, এটা অবমাননাকর হেত পাের। 
যােদর কােছ টাকা চাওয়া হে , তারা িব ু  হেল িহজড়ারা গািলগালাজ ব বহার 
করেত পাের িকংবা িবিভ  অ ভি  কের। যার ফলাফল প, সই ব  
কখনও িহজড়ােদর স েক ভােলা ধারণা পাষণ করেব না কারন তারা মেন 
কের য এই িহজড়া আমার কাছ থেক অন ায় ভােব টাকা আদায় কেরেছ।7 

 
ি তীয়া, ঢাকায় বসবাসকারী একজন িহজড়া, িহউম ান রাইটস ওয়াচেক বেলেছন য: "মানুষ 
মেন কের িহজড়ারা অেনক খারাপ। তােদর কথা বলার ভি  অেনক বােজ। তারা ন -ভ  হেত 
জােন না। 'তারা তােদর পরেনর কাপড় কােনা কারণ ছাড়াই খুলেত পাের। 'এই [ধারণার] জেন  

ধুমা  আিম কেনা দায়ী?"8 
 
যিদও িহজড়ারা বষেম র িশকার ও সমাজ থেক িবচ ত, তােদর বঁেচ থাকার থাগত উপায় 
সামা জক িনয়ম লংঘন কের। ফল িতেত, তােদর ব বহার দখা হয় "অভ  অৈবধ এবং / অথবা 
রাজৈনিতকভােব অ হণেযাগ ", তা তােদর আরও দেূর ঠেল দয়।9 
 
িহউম ান রাইটস ওয়াচ সা াৎকার িনেয়েছ বাংলােদেশর কল , বষম  ও সিহংসতার 
মুখপাে র- ায়ই জীবেনর  থম থেক িহজরােদর পিরবার ও বািড় েলােত গাপনীয়তার 
আ য় িনেত হয়। অেনেক তােদর পিরবার ারা তর শারীিরক সিহংসতা িশকার হয় এবং 

ু েল, কােজ অথবা রা া িদেয় হঁেট যাবার সমেয় অেনেক হয়রািন ও বষেম র িশকার হয়। তারা 
এক ট ব াংক অ াকাউ  খালা থেক ভাট িনব েনর মত শাসিনক কমকা  স াদেন 
অসুিবধার কথা উে খ কেরেছ, সরকারী কাগজপ  িহজড়ােদর সবসময় সােথ রাখেত হয় 
যখােন তােদর িল  া ভােব "পু ষ" বেল িচি ত করা হেয়েছ।   

                                                      
কের য স পু ষ হীন, অথবা িচিকৎসা শা  পির ারভােব তােক পু ষ হীন বেল গণ  কের।  আরও জানেত দখুন িপপলস 
ইউিনয়ন এর িতেবদন ‘িহজড়ােদর িব ে  মানবািধকার লংঘনʼ ব ালু , ভারত এর কিত, িহজরা এবং যৗনকম েদর উপর, 
সে র ২০০৩, প ৃ৪৪-৪৫; িহউম ান রাইটস ওয়াচ এর ‘এিলেয়ন িলেগিসʼ, িয েস র ২০০৮, 

https://www.hrw.org/report/2008/12/17/alien-legacy/origins-sodomy-laws-british-colonialism. 
6 সালাহউ ন চৗধুরী, “ দ িবেকম িহজড়া অ া  টানয  ইনট িমলিনয়ার ওভারনাইট!” বাংলােমইল ২৪, নেভ ার ১০, ২০১৫. 
7 িবেশষ  এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, , [জায়গা অ াত ], এি ল [তািরখ অ াত] , ২০১৬। 
8 ি তীয়া এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ২ এি ল ২০১৫ 
9 অিন  দ , “ িমং িস টেজনিশপ, কনেটি ং িসিভিল ট” পৃ া ১১৩ 
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উদাহরণ প, িলবিন ট, ঢাকায় অব ানরত একজন িহজড়া, িহউম ান রাইটস ওয়াচেক 
বেলেছন য: "আমরা আমােদর পিরবার ারা সবেচেয় ভয়াবহ শারীিরক ও মৗিখক হয়রািনর 
িশকার হই এমনিক িকছ সামা জক বধতা আইনগতভােব অন েদর সমান িহেসেব দখা ে ও, 
িহজড়ােদর ায়ই িভ  ও বিহরাগত িহেসেব দখা হেয়েছ- তােদর া একটা বাধঁা ও সীমার মেধ  
বেঁধ রাখা হেয়েছ, িক  কােনা অিধকার দয়া হয়িন।“ িলবিন ট. "অগিণত িবিধিনেষধ" বণনা 

কেরেছন। িতিন বেলেছন: "আিম আমার ই া অনুযায়ী অবােধ বা াধীনভােব িকছ করেত 
পািরনা। াধীনভােব িকছ পরেতও পািরনা।"10 
 
িহজড়া স দােয়র এক ট ত  সামা জক িনয়মনীিত আেছ যার দায়ভার একজন  ( নতা) 
তার চলার (িশষ ) অথবা অন  িহজড়ােদর উপর অিপত যারা তার সােথ থােক এবং অধীেন 
কাজ কের।11 
 
শ ব েন আব  িহজড়া স দায় িহজড়ােদর  এক ট সামা জক সুর ার আ াস দয়, িক  এই 
সুর া তােদর যথাযথ সামা জক মযাদা িদেত পােরনা। তার উপের -চ ালা স েকর 

ণীৈবষম  অেনকসময় শাষণমূলক এবং অবমাননাকর। িহজড়া স দায় হয়ত িকছে ে  
িহজড়ােদর সুর া িন ত করেত পাের িক  অেনকসময় অথৈনিতক দুবলতা এবং সামা জক 
মযাদা অ ু  রাখেত পাের না।  
 

- চলা স েকর কাঠােমা পািরবািরক ও অথৈনিতক হয়।12 িহজড়ারা ায়ই ভালেবেস তােদর 
েক " -মা" এবং চ ালােদরেক "স ান" িহেসেব গণ  কের। একজন িহজড়া কম  বেলেছন 

: "একজন চলা তার  ারা একই সােথ ভালবাসা ও িনপীড়েনর িশকার হয়।"13 
 
িয এফআইিয  ারা এক ট সমী া অনুযায়ী, যখন চ ালারা িভ াবিৃ  বা এক ট নবজাত িশ েক  
আশীবাদ থেক অথ সং হ কের, তােদর  সাধারণত তােদর খাবার খরেচর টাকা ছাড়াও মাট 
আেয়র ৫০ শতাংশ িনেয় নয়।14 এছাড়া র িত স ান দশন করার জন  কেঠার িনয়ম 
রেয়েছ, যা ঢাকায় বসবাসরত একজন িহজড়া, বষার মেত, একজন স ােনর তার িপতামাতার 

িত স ান দশেনর সমতল ।15 উদাহরণস প, যিদ  একজন   তার  কােনা "স ান" এর 
কােনা জিনেষর শংসা কের তেব চ ালােদর তা েক উৎসগ করেত হেব, তা যেকােনা 

মূেল রই  হাক না কন। যিদ কােনা চ ালা তা না করেত চায়, তেব ঢাকায় বসবাসরত 

                                                      
10 লাবিন এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৮ অ বর ২০১৫ 
11 িয এফআই ( আমরা মানুষ এবং চাই মানুেষর অিধকার) (ঢাকাঃ ২০০৭), পৃ.৪৪ 
12 গােয় ী রয িয , যৗনককম স নােনর সােথ (উইথ রসেপকত ট স ), (িশকােগাঃ িশকােগা িব িবদ ালয়, কািশত, ২০০৫), প.ৃ 
১৪৩-১৫৩ 
13 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার িবেশষে র সােথ, [জায়গা অ াত ], এি ল [তািরখ অ াত] , ২০১৬। 
14 িয এফআই …, (আমরা মানুষ এবং চাই মানুেষর অিধকার) (ঢাকাঃ ২০০৭), প.ৃ৪৪ 
15 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার বষার সােথ, ঢাকা, এি ল ২, ২০১৬। 



 

 
       7              িহউম ান রাইটস ওয়াচ | িড েস র, ২০১৬ 

আেরকজন একজন িহজড়া, নািবলার মেত, [ ] খুব খারাপ ব বহার  কের এবং যা তা বেল। 
েয়াজনেবােধ তারা গােয় হাত তলেত ি ধা বাধ কেরনা।"16 

 
এছাড়া রা তােদর চ ালােদর জন  আ য় এবং খাদ  সরবরাহ কের এবং তােদর জন  অথ 
উপাজেন পথ খুেঁজ দয় যমন : যৗন কম র কাজ।17 ঢাকার এক িহজড়া জ ািত িপ. বেলেছন 
য যৗন কম করার জন  "একজন  থাকা আবশ ক....যিদ আিম [ যৗনকম ] একা থািক অন  

িহজড়ােদর  ছাড়া, তারা আমােক তা করেত দেব না।18 িকছে ে , রা তােদর চ ালােদর 
উপর শারীিরক অত াচার ও গািলগালাজ কের, তাই এক ট মযাদাপূণ জীিবকা তােদর এ 
অবমাননাকর পিরেবশ থেক মু  দেব। উদাহরণস প, ঢাকার এক িহজড়া িযিন তার পিরচয় 
গাপন রাখার অনুেরাধ কেরেছন, িতিন সরকারী চাকরীর  বণনা কেরেছন:  

 
যিদ আিম আমার েক ছেড় যাই, িতিন আমােক মারেধার করেবন। যিদ 
আিম তােক ছেড় অন েকােনা কম সং ােনর জাগাড় কির, তেব িতিন আমার 
চল কেট দেবন, আমােক গরম খুি র ছ াকঁা দেবন... িতিন আমােক অেনক 
ভয় দখান। সজন  আিম তােক ছেড় যেত পারবনা। িক  ] যিদ আিম এক ট 
সরকারী চাকরী পাই, তেব িতিন আমার িকছই করেত পারেবননা। কারণ এটা 
সরকারী চাকরী এবং আিম আমার যাগ তা অনুসাের তা অজন কেরিছ।19 

 

িহজড়ােদর ণী এবং বণ  
বিশরভাগ িহজড়ারা তােদর পিরবােরর কােছ হনেযাগ  নয় এবং এক ট িকেশার বয়েস তারা  

আলাদা হেয় যায়।20 সমােজ িব প ধারণার কারেন, তােদর কমসং ান িভ াবিৃ  অথবা যৗন 
কেমর মাধ েম সীমাব ।21 িকছ িহজড়া গােম স ফ া িরেত অথবা রস্টেরে  কাজ কের, 
িক  তারা বশীর ভাগ সময় চাকরী ধের রাখেত পাের না ব া -িব ূপ, যৗন িনযাতন অথবা 
তােদর “ মেয়িল আচরেণর” জন  হয়রািনর কারেন।22 এ ধরেনর বষম  িন  বেণর দিলত 
স দােয়র মেধ  দখা যায়। তাছাড়াও তা দখা যায় বাংলােদেশ সবেচেয় কম বতেনর, কােজর 
লাক এবং িনিদ  পশার িকছ লােকর মেধ  যমনঃ জেল, মুিচ এবং মথর।23 

                                                      
16 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার নািবলার সােথ, ঢাকা, এি ল ২, ২০১৬। 
17 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার িবেশষে র সােথ, [জায়গা অ াত ], এি ল [তািরখ অ াত] , ২০১৬। 
18 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার জ ািত িপ. এর সােথ, ঢাকা, অে াবর ১৮, ২০১৬। 
19 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার িবেশষে র সােথ, [জায়গা অ াত ], এি ল [তািরখ অ াত] , ২০১৬। 
20 িয এফআই …, আমরা মানুষ এবং চাই মানুেষর অিধকার) (ঢাকাঃ ২০০৭), p.10 
21 িয এফআই …, আমরা মানুষ এবং চাই মানুেষর অিধকার) (ঢাকাঃ ২০০৭), p.26 
22 িয এফআই …, আমরা মানুষ এবং চাই মানুেষর অিধকার) (ঢাকাঃ ২০০৭), p.26 
23 আ জািতক দিলত এক ীকরণ সং া,”বাংেদেশর দিলতেদর িব ে  বষম - আইএসিয এন িনেদশাবলী ২০১৫” ২০১৫।  

http://idsn.org/wp-content/uploads/2015/08/IDSN-briefing-note-Bangladesh-2015.pdf p. 2, ( হণ করা হেয়েছ জলুাই ২৫, ২০১৬)।  
এক ট সরকার জিরপ অনুযায়ী, বাংলােদেশ ৬৪ ল  দিলত স দায় রেয়েছ। ২০০৯ সােলর এক ট গেবষণায় জানা যায় য দিলতেদর 
গড় মািসক আয় জাতীয় আেয়র ৪২ থেক  ৬৯ শতাংশ পয  হয়। অেনক দিলত ঐিতহ গতভােব শহর সরকার েলার জন  মথর 
িহেসেব কাজ কের - এ চাকিরর জন  তােদর অদিলতেদর সােথ িতেযািগতায় নামেত হয়- এবং এমনিক এই কােজও তারা শাষেণর 
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িলিভং াইল িবদ া, ভারেতর একজন দিলত িহজড়া িথেয়টার িশ ী িযিন িহজড়া এবং দিলত 
স দােয়র এক ও অিভ  সং ােমর স েক  সেচতনতা সৃ র জন  কাজ কেরন, বেলেছনঃ 
 

উভয় দিলত ও িহজড়ােদর স দায় িলেত এই পশাগত অপিরবতন, অন ান  
িবক  পথ েলা ব  করার মাধ েম সৃ  হেয়েছ। তাই, অন ান  িবক  
কমসং ােনর অভােব পির ার করার কাজ েলা [মানুেষর মলমূ  পির ার 
করা দিলতেদর উপর চািপেয় দয়া হেয়েছ24 ;একইভােব, িবক  কােজর 
অভােব িভ াবিৃ  ও যৗনকম িহজড়ােদর উপর চািপেয় দয়া হেয়েছ ।25 

 
ণীেভেদ বষম  এবং িহজড়ােদর িত িব প ধারণা, িহজড়ােদর বতমান শ েটর জন  

সমানভােব পূণ।26 বাংলােদেশ ণীিবভাগ থা যভােব কাজ কের,  তা দি ণ এিশয়ার 
অন ান  অংশ থেক আলাদা। এই ণীৈবষম  ব াপকভােব ীকৃত নয় িক  তা সে ও মানুেষর 
স কেক ভািবত কের- িবেশষ কের িনচ ণীর মানুেষর সােথ।27 বাংলােদেশ িকছ গেবষেকর 

                                                      
িশকার হয়। হাজার হাজার দিলত কম েদর সরকার অ ায়ীভােব িনযু  কের যিদও তারা এক ট ায়ী চ র যাগ । অ ায়ী কম  
িহেসেব তারা অবসরভাতার, সেবতন ছ ট, উে খেযাগ ভােব বশী মজিুর, জীবন বীমা এবং অন ান  সরকারী সুিবধা থেক ব ত। 
সরকারী তেথ র জন  দখুনঃ  http://www.dss.gov.bd/site/page/909e2813-4cbf-49a8-81bf-12366bb20ee4/Bede,-Dalit-and-Horijon; 

ইফেতখার উ ন চৗধুরী, “দি ণ এিশয়ায় বণ-িভি ক বষম ঃ বাংলােদেশ এক ট গেবষণা”, ই য়ান ইনি টউট দিলত স দায় 

গেবষণা তৃতীয়, ভলু মঃ ৩ নং ০৭,  ২০০৯ 

24 ময়লা চের খাওয়া ভারেত িনিষ  ঘািষত হেয়েছ িক  আইেন দুবল বা বায়ন ও চলমান বণ বষেম র কারেণ তা এখন হয়। দখুন 
িহউম ান রাইটস ওয়াচ, “মানুেষর বজ  পির ার- ময়লা চরা,ʼ ভারেত বণ- বষম ,” ২০১৪, 
https://www.hrw.org/news/2014/08/25/india-caste-forced-clean-human-waste 
25 িবদ া িলিভং াইল, “িহজড়া ও িন বেণর দন ন অিভ তা- িহজড়াভীিত া ণ ধেমর এক ট প,” সংহিত, জানুয়াির ২৬, 
২০১৩, http://sanhati.com/excerpted/6051/, ( হণ করা হেয়েছ ম ৭, ২০১৬)। 
26 গায় ী রয িয  তার দি ণ ভারেত িহজড়ােদর নকুৃলিবদ ায় বেলেছন য, “ িহজড়ােদর সােথ আমােদর একমা  পাথক  হে  িল  

পাথক … যা শষ পয  তােদর জীবন আেরা জ টল কের তলেত পাের। রয িয , িলে র জন  স ান, প.ৃ ৪ এ িবশদভােব বেলেছন য 
বণবাদ থা “এক ট কেঠার েরর থা যা ায়ই িব তা এবং দষূেণর ধারণার উপর িভি  কের গেড় উেঠ এবং এ েরর নীেচর 
অংেশর ব  বজন এবং বষেম র িশকার হেত পাের, জািতসংঘ মানবাধকার সং া, সংখ ালঘু ইসু েত িবেশষ িরেপাট, জানুয়াির ২৮, 
২০১৬, A/HRC/31/56। 
27 গায় ী রয িয  তার দি ণ ভারেত িহজড়ােদর নকুৃলিবদ ায় বেলেছন য, “িহজড়ােদর সােথ আমােদর একমা  পাথক  হে  িল  

পাথক … যা শষ পয  তােদর জীবন আেরা জ টল কের তলেত পাের। রয িয , িলে র জন  স ান, প.ৃ ৪ এ িবশদভােব বেলেছন য 
বণবাদ থা “ এক ট কেঠার েরর থা যা ায়ই িব তা এবং দষূেণর ধারণার উপর িভি  কের গেড় উেঠ এবং এ েরর নীেচর 
অংেশর ব  বজন এবং বষেম র িশকার হেত পাের, জািতসংঘ মানবাধকার সং া, সংখ ালঘু ইসু েত িবেশষ িরেপাট, জানুয়াির ২৮, 
২০১৬, A/HRC/31/56। 
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মেত িহজড়ারা বহৃ র(অথবা সবিন ) দিলেতর মেধ  পেড়,28 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর 
সা াৎকাের সা াতকারীরা ণীেভেদ তােদর সামা জক অব ান ব াখ া কের। 29 
 
আবার অন রা মেন কের িহজড়ারা এক ট পথৃক িন জােতর স দায়। অথৈনিতক ণীৈবষম  
সাধারণ জীবনযা ায় এক ট িতকর ভাব ফেল। ব বসা মািলকরা মেন কের য তােদর 

িত ােন িন - ণীর মানুেষর উপি িত অন ান  াহকেদর দেূর সিরেয় দয়, আবার িকছ 
াহক ঢকেত অ ীকৃিত জানায়।30 িহজারারা একই বষেম র িশকার। একজন িহজড়া সমাজ 

কম  িহউম ান রাইটস ওয়াচেক বেলেছনঃ আমরা যিদ এক ট ঘরভাড়া করেত চাই, বািড়র মািলক 
আমােদর ভাড়া দয় না। তারা বলেব, 'একজন িহজড়া? না, আিম আপনােদর ভাড়া দব না।ʼ 
আিম যিদ বােস চিড় এবং আমার পােশ একটা িসট খািল থােক, কউ সখােন বসেব না। তারা 
মেন কের আমার একট শ লাগেলই তােদর পাপ হেব।31 
 
িরমা িস. িহজড়া স দােয়র িত িব প ধারণা পাষেণ ণীিবভােগর ভূিমকা, যা ণী বষম  

থার এক ট পূণ িবষয়, ব াখা করেত িগেয় বেলন  “আমার মত মানুেষরা বিশরভাগে ে  
খুব দির  পিরবার  থেক আেস। খুবই দির  পিরবার। যিদ আমরা উ  মধ িব  পিরবাের জ  
িনতাম, তাহেল মানুষ আমােদরেক এইভােব িনযাতন করেত পারতনা। আমরা গরীব, ধুমা  
এইকারেন আমরা িতিদন িনযািতত হই।” বাংলােদেশর একটা গেবষণায় য িহজড়ারা সাধারণত 
িন বগ বা িন -মধ িব  পিরবার থেক আেস।32 
 
িহজড়ােদর মৗিলক মানবািধকার র া ও িনরাপ া ধুমা  আইিন ীকৃিত মাধ েম িন ত করা 
যােব না-তার জন  তােদর সমােজর অ ভ  ও দাির  থেক অব াহিতর জন  পদে প িন ত 
করেত হেব। তাই ২০১৪ সােলর শেষর িদেক সরকার ারা গহৃীত কমসং ান কমসূিচ, 
িহজড়ােদর অিধকার সংর ন বা বায়েন এক ট উে খেযাগ  কমসূিচ।  

                                                      
28 ইফেতখার উ ন চৗধুরী, “দি ণ এিশয়ায় বণ-িভি ক বষম ঃ বাংলােদেশ এক ট গেবষণা”, ই য়ান ইনি টউট দিলত স দায় 
গেবষণা তৃতীয়, ভি য়ুমঃ ৩ নং ০৭,  ২০০৯, প.ৃ ১০। "দিলত" স দায় ণীিবভাগ েরর একদম নীেচর ের অব ান কের। তােদর 

ায়ই "িনকৃ " "অ-মানব" এবং " নাংরা" িহেসেব দখা হয় এবং তােদর মৗিলক চািহদা ও মানবািধকােরর পূরেণ কেঠার বাধঁার 
স খুীন হয়। দিলেতরা িশ া, া েসবা, পযা  বাস ান, ভূিম অিধকার ও কমসং ােন িতব কতার মুেখামুিখ হয়। দখুন 
“বাংলােদেশ দিলতেদর িত বষম ,” আ জািতক দিলত স দায় এক করন সং া ি িফং নাট, ২০১৫, 2015, http://idsn.org/wp-
content/uploads/2015/08/IDSN-briefing-note-Bangladesh-2015.pdf ( হন করা হেয়েছ ম ৭, ২০১৬)। 
29 মাহা দ নািসর উ ন, কাজ এবং বংেশর িভি  কের জািতসংেঘর মূলনীিত এবং (বণ) বষম  দরূীকরণ িনেদিশকা,২০১৪, (ঢাকাঃ 
বাংলােদেশর নাগিরক উেদ াগ ও বাংলােদশ দিলতেদর অিধকার সংর ণ অ েলান) প.ৃ৯, http://www.nuhr.org/DocFile/134-
Benchmarking%20Study_EIDHR_NU_BD.final.pdf  ( হণ করা হেয়েছ জলুাই ২১, ২০১৬)। 
30 মাহা দ নািসর উ ন, কাজ এবং বংেশর িভি  কের জািতসংেঘর মূলনীিত এবং (বণ) বষম  দরূীকরণ িনেদিশকা,২০১৪, (ঢাকাঃ 
বাংলােদেশর নাগিরক উেদ াগ ও বাংলােদশ দিলতেদর অিধকার সংর ণ অ েলান) প.ৃ১৫, http://www.nuhr.org/DocFile/134-
Benchmarking%20Study_EIDHR_NU_BD.final.pdf  ( হণ করা হেয়েছ জলুাই ২১, ২০১৬)। 
31 িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার িবেশষে র সােথ, [জায়গা অ াত ], এি ল [তািরখ অ াত] , ২০১৬। 

িবেশষে র সােথ, [জায়গা অ াত ], এি ল [তািরখ অ াত] , ২০১৬। 
32 িয  এফ আই িয  et al., িহজড়ােদর যৗনতার সামা জক িনমাণঃ এস টআই/এইচআইিভ কমসূচীর বা বায়ন (ঢাকা: ২০০৭).   
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িহজড়ােদর ীকৃিত 
যখন আমরা রা া িদেয় হঁেট যাই, মানুষ আমােদর দেখ িশষ দয় এবং 
আমােদর িত বােজ ম ব  কের। তারা আমােদর হয়রািন কের। আমরা ীকৃিত 
চাই যােত অন েদর মত রা া িদেয় শাি েত হাটঁেত পাির। যােত কউ আমােদর 
হয়রািন করেত না পাের এবং কউ আমােদর অব া করেত না পাের। আিম 

ীকৃিত চাই সমােজর মেধ  থাকার জন , যােত আমােদর বষেম র িশকার না 
হেত হয়। িক  আমােদর এ ীকৃিত পেত আরও অেপ া করেত হেব।  

 
 

 - সাইমা আর, ঢাকা, অে াবর ২০১৫ 
 
২০০৯ সােল বাংলােদেশ িহজড়ােদর উপর এক ট সমী ায় দখা গেছ য, "িহজড়া জীবেনর 
সবেচেয় ব নাকর িবষয় হেছ তােদর পু ষ-মিহলার ঊে  এক ট তৃতীয় িল  িহেসেব ীকৃিত 
দান করা যা তােদর বহৃ র সমােজর অংশ িহেসেব স বনাময় ও মযাদাপূণ জীবন যাপেন বাধঁা 
দয়।”33 তাই যখন ২০১৪ সােল ধানম ীর ম ীসভা িহজড়ােদর তৃতীয় িল  িহেসেব ঘাষণা 

কের, এ স দায় নতন কের আশার আেলা খুেঁজ পায়।34 এবং এক বছর পর, যখন সমাজকল াণ 
ম ণালয় ঘাষণা কের য িশ াগত যাগ তা অনুসাের তােদর কােজর  সািরত হেব। এেত 
১২ জন িহজড়ারার সরকারী চাকিরর ব ব া হয়, যা তােদর দন ন চািহদা পূরেণর এক ট 
অন তম পথ িহেসেব গণ  করা হেয়িছল। 
 
মি সভার ঘাষণা, অন ান  অ েলর অ গিতর সােথ স িতপূণ রেখ, আইনগতভােব 
িহজড়ােদর এক ট তৃতীয় িল  িহেসেব ীকৃিত দয়। সইসােথ ২০০৭ এবং ২০০৯ সােল নপাল 
ও পািক ােনর সুি ম কাট একই ঘাষণা দয়। ভারেতর িকছ অংেশ নীিতমালা পিরবতন কের 
সরকারী কাগজপে  িকছ মানুষেদর িনজ  িল  িনধারেণর সুেযাগ দয় এবং জাতীয় সরকার 
পাসেপাট ও ২০১১ সােলর জাতীয় আদম মািরেত এক ট তৃতীয় িল  িবভাগ অ ভ  কের।  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
33 শারফুল ইসলাম খান, et. al., “দাির  সীমায় বসবাস: িহজড়ােদর সামা জকভােব বজন, া " , জনসংখ া ও পু  জানাল, , 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928103/ (accessed July 15, 2016).  
34 জানুয়ারী, ২০১৪, বাংলােদশ মি সভা তার গেজেট ঘাষণা কের য বাংলােদশ সরকার বাংলােদেশর িহজরা স দায়েক এক ট "

িহজরা স  িহেসেব ীকৃিত িদেয়েছ ".বাংলােদশ সমাজকল াণ ম ণালয় , বাংলােদশ গেজট, নং. sokom/work-1sha/Hijra-15/2013-
40. 
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নপাল 
 

২০০৭ সােল, নপােলর সুি ম কাট তৃতীয় িলে  ীকৃিত দান কের।35 এেত সু  কের উে খ করা হেয়েছ য তৃতীয় 
িল  িহেসেব ীকৃিতদােনর কাগজপ  ধুমা  তােদর “িনজ-অনুভূিতর” উপর িভি  কের দান করা হেব, া  কম  
অথবা কােটর মতামেতর উপর িভি  কের নয়।36-সনা করেনর য়ায়,  যৗন বিৃ  ও লি ক পিরচেয়র আরও 
িকছ তািলকা তৃতীয় িলে র অ ভ  করা হেয়েছ। ২০১১ সােল, নপাল জাতীয় আদম মারীেত তৃতীয় িলে র তািলকা 
অ ভ  কের, এবং অে াবর ২০১৫ থেক নপািল নাগিরকেদর সফলভােব িবেদশ মেণর জন  পাসেপােট 
িফেমল(মিহলা) এর “এফ” অথবা মল(পু ষ) এর “এম” ছাড়াও আদার(অন ান ) এর “ও” তািলকা দয়া হেয়েছ।37 

 
*** 

 

ভারত 
 
২০১৪ সােল, ভারেতর সুি ম কাট রায় দয় য িহজড়ােদর আইনত এক ট তৃতীয় িল  িহেসেব ীকৃিত দয়া হেব।38 
তারা ঘাষণা কের এ ট "এক ট সামা জক বা য া ারী িবষয় নয়” বরং মানবািধকােরর িবষয়। আদালত বেল য লি ক 
পিরচেয়র39 আইনগত ীকৃিতর জন  কােনা শারীিরক পরী ার েয়াজন নই। ২০১৫ সােল িদি  হাই কাট আইন 

েয়াগ বা বায়ন কের, “ েত েকরই এক ট মৗিলক অিধকার রেয়েছ তােদর িনজ  িল  পিরচেয় ীকৃত হেব” এবং 
“ লি ক পিরচয় এবং যৗন বিৃ র মযাদা ও াধীনতার অিধকার জ গত।”40 
 
সুি ম কােটর রায় বা বায়ন করার েচ ায়, সরকার আগ  ২, ২০১৬ সােল জাতীয় সংসেদ এক ট িবল উ াপন কের। 
যিদও িবল ট এক ট পূণ গিতশীল েচ া তারপরও িবল ট িকছ উে েগর সৃ  কেরেছ। এ িবল িহজড়ােদর 
সং ািয়ত করা হেয়েছ “না পুেরাপুির মিহলা, না পুেরাপুির পু ষ” িহেসেব এবং আইনগত ভােব িল  ীকৃিত দােনর 

েয়াজনেবােধ দু ট ত  কতৃপে র থেক অনুেমাদন হণ চাওয়ার কথা বলা হেয়েছ, যা একজন মানুেষর কীয়তা 

                                                      
35 উপেরা । ২০১৫ সােল নপাল এক ট নতন সংিবধান হণ কের যখােন ১৮ নং ধারায় বলা হেয়েছ য “ িকছই িল  ও যৗন 
সংখ ালঘুেদর সুর া, মতায়ন বা িল  াথ অ গিতর জন  এই আইেনর িবেশষ েয়াগ িতেরাধ করেত পারেবনা।” তাছাড়া, ধারা 
৪২, সামা জক অিধকার অজন িশেরানাম “িল  ও যৗন সংখ ালঘুেদর” অ ভ  কের।  এবং ধারা ১২ অনুযায়ী েত ক নপািল 
এক ট নাগিরকে র সা টিফেকট দয়া হেব "বংশ ও িল  পিরচেয়র” উপর িভি  কের। 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/100061/119815/F-1676948026/NPL100061%20Eng.pdf. 
36 মাইেকল বেচনাক এবং কাইিল নাইট, “ নপােল এক ট তৃতীয় িলে র িত াঃ য়া এবং পূবাভাস” ইমির আ জািতক আইন 
পযােলাচনা, ভল. ২৬ (২০১২). প.ৃ ১১। 
37 কাইল নাইট (িহউম ান রাইটস ওয়াচ), “ নপােল তৃতীয় িলে র জন  পাসেপাট চলেনর স মনাময় পথ”, ধারা বণনা, আইনজীবী, 
অে াবর ২৬, ২০১৫, https://www.hrw.org/hu/node/282644; কাইিল নাইট, “ নপােল 'তৃতীয় িল েকʼ জাতীয় আদম মািরেত ২০১১ 
অ ভ র মাধুেম আমরা িক িশখলাম” , ধারা বণনা, িনউ িরপাবিলক, জলুাই ৮, ২০১১, https://newrepublic.com/article/92076/nepal-
census-third-gender-lgbt-sunil-pant.  
38 “ভারতঃ িহজড়া স দােয়র সুর ায় আইন েয়াগ” িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সংবাদ কাশ, ফব্ য়ারী ৫, ২০১৫, 
https://www.hrw.org/news/2015/02/05/india-enforce-ruling-protecting-transgender-people. 
39 “ভারতঃ িহজড়া স দােয়র সুর ায় আইন েয়াগ” িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সংবাদ কাশ, ফব্ য়ারী ৫, ২০১৫, 
https://www.hrw.org/news/2015/02/05/india-enforce-ruling-protecting-transgender-people. 
40 িশবানী ভাট বনাম িদি র আনিস ট রাজ , িদি  উ  আদালত, অে াবর ৫, ২০১৫, http://lobis.nic.in/ddir/dhc/SID/judgement/05-
10-2015/SID05102015CRLW21332015.pdf. দখুন ইউবরাজ যশী, “িদি র আদালত িহজড়া িকেশারেক সুর া কেরেছ” অে াবর ৮, 
২০১৫। https://www.hrw.org/news/2015/10/08/dispatches-delhi-court-protectstransgender-teen ( হণ করা হেয়েছ এি ল ৫, ২০১৬ )। 
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বজায় রােখ না এবং সুি ম কােটর রােয়র স ান কেরনা।41 এ িবল “িহজড়ােদর িভ াবিৃ র কােজ বাধ কারী বা 
েরাচনামূলকারীেদর” আসামী িহেসেব গণ  কের,” যা ানীয় িহজড়ােদর মােঝ ভীিতর সৃ  কের য পুিলশ গিরব 

িহজড়ােদর ল  বানােত পাের, এমনিক তােদর নতা অথবা েদর ফতার করেত পাের। এছাড়াও এ িবল ট 
বষেম র এক ট  সং া অ ভ  করেত ব থ হয়, এবং সুি ম কােটর িনেদশ অনুযায়ী িহজড়ােদর জন  িশ া এবং 

কােজর সুিবধা দান করা স বপর িকনা স িবষয় ট িনেয় িকছই বেলনা ।42 

 
*** 

 

পািক ান 
 

২০০৯ সােল, পািক ান সুি ম কাট িহজড়ােদর অিধকােরর সুিন ত করেত সব ােদিশক সরকার েলার িত আ ান 
জানায়। রােয় িবেশষভােব িহজড়ােদর স দােয়র সে  পুিলেশর যাগােযাগ উ ত করা ও দােয়রকৃত মামলায় সম য় 
করার জন  বলা হেয়েছ। এছাড়াও সুি ম কাট িহজড়ােদর জন  নাগিরক িনব ন য়া উ ত করার জন  ােদিশক 
সমাজকল াণ িবভােগর িত িনেদশ িদেয়েছ এবং তােদর তৃতীয় িল  িহেসেব িনব ন করার অনুমিত িদেয়েছ। আদালত 
িন িলিখত িবষয় েলার উপর ােদিশক সরকারেক িরেপাট জমা িদেত িনেদশ িদেয়েছঃ িহজড়ােদর সা িতক অব া, 
কতৃপ  ারা ভাটার তািলকায় িহজড়ােদর অ ভ  করা এবং তােদর স ি  র ার অিধকার। আদালত িহজড়ােদর 
িশ া, কমসং ান, ও সুর া িহজড়ােদর অিধকার িন ত করার জন  সংি  কতৃপ েক িনেদশ দন। 

 
*** 

 

ীলংকা 
 

ীল া িল  ীকৃতকরণ প িত গেড় তালার জন  িবিভ  পদে প হন করেছ। তােদর া  ম ণালয়, জাতীয় 
মানবািধকার কিমশেনর সে  কাজ কের এক ট "িল  ীকৃিত সা টিফেকট" াব কেরেছ যা সরকারী কাগজপে  িল  
পিরবতন করার অনুমিত দেব। এই াবনা সামেন এিগেয় যাবার জেন  এক ট পূণ পদে প। িক  এ 
সা টিফেকট অজেনর জন  া  কম  অথবা মেনােরাগ িবেশষে র কাছ থেক মাণ আনেত হেব যা আ জািতক 
নীিতমালার অংশ নয়। আ জািতক নীিতমালা অনুযায়ী িল  পিরবতেনর জন  িচিকৎসা, অে াপচার, বা মানিসক া  
পরী া েয়াজনীয় নয়।43 

 
 

                                                      
41 আ জািতক আইন জবীেদর কিমশন, “িব ি : ভারত: া েজ ার মানুেষরা (অিধকার সংর ন) িবল, ২০১৬,” আগ  ২০১৬, 
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/08/INDIA-TG-BILL-CRITIQUE-Advocacy-Analysis-brief-2016ENG.pdf 
42 “ভারেতর মানবািধকার কম রা িহজড়ােদর িনেয় নতন আইেনর িবেরােধ। এই হল কারণ েলা” ধ্ ব জ ািত, িহ ু ান টাইমস ৫ 
আগ ,২০১৬  http://www.hindustantimes.com/india-news/activists-in-india-are-up-in-arms-over-the-new-transgender-bill-here-s-
why/story-RMqjgjxZv1ElzJKuoDxEPN.html 
43 “হােতর পাচঁ আ ুল সমান নয়” ীল ায় লি ক পিরচয় ও যৗন বিৃ েত বষম , আগ  ২০১৬, িহউম ান রাইটস ওয়াচ 
https://www.hrw.org/report/2016/08/14/all-five-fingers-are-not-same/discrimination-grounds-gender-identity-and-sexual  
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এমনিক ২০১৪ সােল মি সভার িনেদেশর আেগ, সরকার এবং বসরকাির সং া িবিভ  সমেয় িহজড়ােদর অ  
ীকার কেরেছ এবং তােদর জীবন যা ার মান উ য়েনর জন  পদে প িনেয়েছ। ২০১২ সােল, সমাজকল াণ ম ণালয় 

এক ট ছাট কমসূিচর হােত িনেয়িছল যখােন িহজড়া ছা েদর উপবিৃ  এবং কম ােনর জন  িশ ণ দয়া হেতা। 
ধীের ধীের এ কমসূিচর সার এবং বােজট বােড়। ২০১৫-১৬ অথবছের, এ পরী ামূলক কমসূিচর আওতায় ৬৪ ট 
জলায় িশ ামলূক বিৃ , কািরগির িশ ণ, এবং বয়  ভাতা দান করা হয়।44 

 
২০১৫ সােলর এক ট আেলািচত কেসর পর িহজড়ারা কােশ  ীকৃিত অজন কের যখােন একজন িহজড়া দৗেড় 
একজন ধমিনরেপ  গােরর হত াকারীেদর ধের ফেল। তার িকছিদন পর, সরকার তােক এবং অন ান  িহজড়ােদর 

ািফক পিুলশ45িহেসেব িনেয়ােগর ই া কাশ কের। ঢাকার ময়র, আিনসুল হক, পিরবারেদর তােদর িহজড়া 
স ানেদর সহায়তা করার, তােদর কমসং ােনর স াবনা বৃ  করার এবং িহজড়া স দায় স েক িনেয়াগকারীেদর 
অবিহত করার জন  এক ট সে লন আেয়াজন কেরন।46 
 
বাংলােদেশর জাতীয় মানবািধকার কিমশন সা িতক বছর েলােত িহজড়ােদর ারা দােয়রকৃত একািধক অিভেযাগ 

হণ কেরেছ যা কমসং ােন বষম  থেক  কের িল  শনা তকরেন পুিলেশর অিনয়ম পয  িবস্তৃত।47২০১৪ 
সােল জাতীয় িত িত এবং নীিত ণয়ন, সরকার ও জািতসে র যৗথ উেদ ােগ এইচ আই িভ এবং আইেনর 
মূল ায়েন উে খ করা হেয়েছ য এক ট তৃতীয় িল  িহেসেব িহজড়ােদর িত সরকােরর ীকৃিত যিদও এক ট ইিতবাচক 
পদে প, িক  সিহংসতা, কল , এবং বষম  িহজড়ােদর জীবেনর সােথ এখনও জিড়ত।48 বাংলােদশ উ য়ন িরেপাট 
২০১৫ ত, ইউএনএইয স সুপািরশ কের য, “িহজড়ােদর ীকৃিত…সরকাির নীিত, নিথ, কমসূিচ এবং তা বা বায়েনর 
মাধ েম সরকােরর দয়া উিচত।“49 
 
িহজড়ােদর বাংলােদেশর আইন ও নীিতর আওতায় অ ভ  করার উেদ াগ ট শংসার যাগ , িব ািরতভােব বলা যায়, 
যিদ সরকার িহজড়ােদর ভােলা অব ােন দখেত চায়, তেব এক ট সু , ও যথাযথ পদে প নয়া উিচত যােত 
িহজড়ারা তােদর নতন আইনগত ীকৃিতর কাগজপ  অজন করেত পাের। 

 

 

                                                      
44 কাজ িতর িশ ণ আনু ািনকভােব যা তারা ছাট ব বসা  করার জন  পেয়  "সামা জক িশ ণ-িহজড়ােদর  আথ "

টাকা১০০০০ থােক। অংশ হণকারীেদর এক ট  )মািকন $ ১২৮  (অনুদান দান করা হয় , যােত তারা ব াবসা  করেত পাের।  ৫০ 
বছর বয়েসর বশী িহজড়ােদর জন  500 টাকা ) $ ৬  (বয়  ভাতা িহেসেব দয়া িবেশষত যারা দুবল বা কাজ করেত অিন ক পাইলট 

৭কমসূিচ ট  . ২ িমিলয়ন টাকা )$ ৯২ .৫২৫ (২০১২বােজট িদেয়  হয় - ২০১৩ সােল।  আবদুর রা াক হাওলাদার,  "িহজড়া 
জনেগা র জীবনযা ার মান উ য়ন কমসূিচ "সমাজ কল াণ অিধদ র, ১৭ই ফব্ য়াির, ২০১৬  .২ এক ট ইংের জ অনুবাদ পিরিশ  

এ দান করা হল। 
45 “িহজড়া অিধকার, বাংলােদশী ধারায়” তাহিমনা আনম, দ া িনউ ইেয়াক টাইমস, ২ জলুাই ২০১৫ 
http://www.nytimes.com/2015/07/03/opinion/tahmima-anam-transgender-rights-bangladesh-labannya-hijra.html ( হন করা হেয়েছ 
২৫ জলুাই, ২০১৬)  
46 “িহজড়ােদর িত দৃ ভি  বদলােত আহবান জািনেয়েছন উ র ঢাকার ময়র” িবিয িনউজ২৪, ফব্ য়াির ২০১৬ ( হন করা 
হেয়েছ ১৮ ফব্ য়াির, ২০১৬)http://bdnews24.com/bangladesh/2016/02/18/dhaka-north-mayor-pitches-for-changing-negative-
perception-towards-transgender ( হন করা হেয়েছ ২৫ জলুাই, ২০১৬) 
47 “ যৗন সংক ালঘুেদর িনেয় িকছ ধারনা” জাতীয় মানবািধকার র া কিমশন (জামাকন) বাংলােদশ, ২০১৪ 
http://www.nhrc.org.bd/PDF/NHRC%20Manual%20(English)%20(1).pdf ( হন করা হেয়েছ ২৫ জলুাই, ২০১৬) 
48 “জাতীয় অ ীকার ও িনিতমালাঃ বাংলােদশ”, ইউএনএইয স, ২০১৫ 
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/Bangladesh%20NCPI%202013.pdf ( হন করা হেয়েছ ২৫ জলুাই, 
২০১৬) 
49 ল ঃ “ লি ক অসমতা এবং লি কতা অনুসাের শাষণ ও িনযাতন কমােনা এবং নারী ও মেয়েদর িনেজেদর এইচ এই িভ থেক 
র া করার মতা বাড়ােনা” াবাল এইয স রসপ  াে স িরেপাট ২০১৫ ( জএআরআরিপ) 2015, 
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/BGD_narrative_report_2015.pdf ( হন করা হেয়েছ ২৫ জলুাই, ২০১৬) 



 

“আিম মাথা উচঁ কের বাচঁেত চাই”                         14 

 

কাড ণালী ও পূবধারণা 
 

এক ট াগতবাতা  
িয েস র ২০১৪ সােল, ায় ৪০ জন িহজড়া সমাজকল াণ ম ণালেয়র আ ােন সাড়া িদেয় 
িন েরর সরকাির চাকিরর জন  আেবদন কের। প া আর., একজন ২৪ বছর বয়েসর িহজড়া, 
িহউম ান রাইটস ওয়াচ ক বেলেছন, িতিন সরকারী ঘাষণা দখার পের, ছেলেবলায় ঘর থেক 
িবতািড়ত হওয়া সহ তার জীবেনর সব সমস ার সমাধােনর জন  এক ট আশার আেলা 
দেখিছেলন। সই আশার আেলা হল এক ট চাকরী।50 িরমা িস., ২৬ বছর বয়  িহজড়া ব াখা 

কেরন য, “এটা অবশ ই আমােদর জন  আনে র ব াপার…আমরা যখােনই যতাম, সখােন 
মা  দু ট িল  িছল…আমােদর কােনা জায়গা িছলনা। আমরা িনেজেদরেক এ দেশর নাগিরক 
মেন করতাম না…যখন সরকার আমােদর তৃতীয় িল  িহেসেব ীকৃিত িদেলা, তা িছল আমােদর 
জন  একটা আনে র ঘটনা।"51 
 
এ পরী ামূলক কমসূিচ িবিভ  সরকারী িত ােন ১৪ ট কমসং ােনর সৃ  কের যমন ু ল, 
আ য়েক , এিতমখানা ও য - কয়ার স ার। এ পদ েলার মেধ  রেয়েছ পিরচারক, হরী ও 
নশ হরী, মািসক বতন অনুযায়ী ৬৯০০ টাকা (৮৮ ইউএস য লার) থেক ৭৮০০ টাকা(১০০ 

ইউএস য লার) পয । বিশরভাগ পদ েলার িনেয়াগ দয়া হেব ঢাকায়, বািক ২ ট চ াম ও 
১ ট মু গে ।52 
 
িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার অনুযায়ী, ১২ জন িনবািচত িহজড়া সরকারী কমকতােদর 
সােথ থম পিরচেয়ই বুেঝ িগেয়িছল য কমকতােদর িহজড়ােদর স েক কানও ধারণা নই। 
এই অসেচনতা মাণ কের য িহজড়ােদর মযাদা দয়া হয়িন এবং চাকিরর মাধ েম মযাদাপূণ 
জীবেনর আশাও সই সময় তােদর মধ  থেক হািরেয় িগেয়িছল।  
 

সা াৎকার  
িয েস র ২০১৪ সােল, সমাজকল াণ ম নালেয় ই ার িভউ তু হসেন পিরণত হয়। িরমা িস 
বণনা কেরন িকভােব ই ারিভউ দেলর সদস রা তােদর পাশােকর ব াপাের জ াসাবাদ কেরনঃ 
“আপিন যখন এক ট ই ারিভউ এ যান, তখন িক িনেজেক আপিন ভালভােব উপ াপন করেত 

                                                      
50 প  এল এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 51.  িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস 
ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 
51 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 
52 চ ােম অব ানকারী দুই িহজড়া বসরকাির হাসপাতাল থেক তােদর লি ক পিরচয় এর সা টিফেকশন পেত সমথ হন কননা 
তােদর সই আিথক মতা িছল। ঢাকািভি ক আেবদনকারীেদর আিথক সহায়তার েয়াজন িছল, যার কারেন তারা সরকাির 
হাসপাতােল যেত বাধ  হয় এবং তােদর িবিভ  ধরেনর  অবমাননার িশকার হয়। নীেচ তার বণনা দয়া হল। যেহত এ কমসূিচ ট 
বতমােন িগত করা হেয়েছ, সেহত সখােন কােনা লাক িনেয়াগ দয়া হয়িন।  
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চান? আমরা অবশ ই তা চেয়িছলাম। তখন তারা আমােদর জে স করল, “আপিন এভােব 
এেসেছন কন? আপিন মইক আপ কেরেছন কন? এভােব কাজ হেব না।” েত েকই এ ে র 
জবােব বেলেছন, তারা খুিশ মেন ম ণালেয়র িনেদশ পালেনর জন  ত আেছন। প ােনেলর 
সদস রা তরিভ এ. নামক িহজড়ােক উে শ  কের বেলেছনঃ  
 

“আপিন এভােব [এ চহারা িনেয়] চাকরী পেত পােরন না।” তাহেল আমার িক 
করা উিচত? তখন তারা বলল, “আপনােক পু েষর পাশাক পের কাজ করেত 
হেব। আপিন এই পাশােক আসেত পােরন না। মানুষ আপনােক দেখ ভয় 
পােব।” তখন আিম তােদর বললাম, “যিদ আিম এ চাকরী পাই, তাহেল আমার 
প া  ও শাট পরেত কােনা আপি  নই।  [তারা আমােক উ র িদল] এখােন 
অেনক বড় কমকতারা কাজ কেরন, তারা যিদ আমােক দেখ অ েবাধ 
কেরন, তাহেল আমার সােথ সহজ হেত পারেবন না। তারা আমােক অপমান 
করেবন। সজন , আিম আমার চল কাটা সহ সবিকছ করেত রা জ হলাম। 
তখন তারা বলল, ঠক আেছ, তাহেল সব িকছ ক ন। চল ছাট রাখুন এবং 
কােজ প া -শাট পের আসুন।53 
 

সমাজকল াণ িবভােগ অপমানজনক অিভ তা সে ও, ১২ জন িহজড়া যারা কমসং ান 
কমসূিচর জন  িনবািচত হয় তারা তােদর িত চািলেয় িনেয় যাবার িস া  নয়।  
 
তােদর কউ কউ ই ারিভউকারীেদর অপমানজনক পরামশ হণ কের এবং তারা চল ছাট 
কের কেট ফেল যােত তােদর পু ষ িহেসেব গণ  করা হয়। অন রা, এক ট উ ত জীবেনর 

ত াশায়, যৗনকম ছেড় দন এবং িহজড়া স দােয়র সােথ তােদর ব ন িছ  কেরন। এই 
িস া  এই জন  য তােদর জীবেন পিরবতন আসেব। এ ব াপাের তােদর আ া িছল, যিদও তােত 
ঝঁুিকর আশ া িছল। এই িহজড়ারা তােদর থাগত আেয়র পথ ত াগ কের,  ও দীঘেময়াদী 
সামা জক ও অথৈনিতক সংকেটর স ুখীন হয়। “আিম এক ট আশার আেলা খুেঁজ পলাম, তাই 
সব িকছ ছেড় িদেয়িছলাম….ঘের যাবার পর আিম টাকা সং হ [িভ াবিৃ ] ব  কের দই।” 
তরিভ এ. বেলেছন।54 
 
কােনা খবর ছাড়া ায় ছয় মাস অেপ ার পর, িহজড়ারােদর এক ট ফানকেলর মাধ েম 

জানােনা হয় য তােদর এক ট সরকারী হাসপাতােল িগেয় শারীিরক পরী া করােত হেব।  
 
িমরা ট. একজন িহজড়া িযিন চাকিরর ই ারিভউ িদেয়িছেলন। িতিন বেলনঃ “আমােদর যা 
করেত বলা হেয়েছ, আমরা তা কেরিছ এবং আশা কেরিছলাম আমােদর চাকরীটা হেয় যােব। 
আমােদর বলা হেয়িছল সরকারী চাকরী পাবার জন  এক ট িভ  শারীিরক পরী া করােত 

                                                      
53 তরিভ এ এর এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
54 তরিভ এ এর এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
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হেব।”55 িরমা িস. অন  একজন িহজড়া যােক িনবািচত করা হেয়েছ, বেলেছনঃ “আমরা সখােন 
যাবার সাহস স য় কেরিছ কারণ আমরা এক ট চাকির চাই। আিম এই অপমােনর জীবন আর 
চাই না। আিম মাথা উঁচ কের বাচঁেত চাই।”56 
 

এক ট তথাকিথত শারীিরক পরী া  
২৭ শ জানুয়ারী, ২০১৫ সােল সমাজকল াণ ম ণালয় এক ট ারকিলিপ কাশ কের যখােন 
অনুেরাধ করা হয় য “শারীিরক পরী ার মাধ েম কৃত িহজড়া শনা করেনর জন  যথাযথ 
পদে প নয়া েয়াজন।”(িচ ঠ ট পিরিশ  ১ এ যু  করা হেয়েছ)। এ ারকিলিপ “িহজড়ােদর” 
কােনা সু  সং া দান কের িন এবং া  কম েদর কােনা স ঠক িদক িনেদশনা দয়িন য 

কােদর “ কৃত িহজড়া” বেল শনা  করেব যা িহজড়ােদর িত লা নার পথ খুেল দয়।  
 
ম থেক জলুাই ২০১৫ এর কেয়ক স ােহর মেধ , ঢাকার সরকারী হাসপাতােলর িচিকৎসেকরা 

ও িচিকৎসকেদর িনেদেশ হাসপাতােলর কম রা “শারীিরক পরী ার” নােম িহজড়ােদর লাি ত 
কেরন। িকছ িহজড়ারা একিদেনর জন  এ অিভ তার মধ  িদেয় যান; অন ান রা িচিকৎসেকর 
িনেদশ অনুযায়ী স ােহর মেধ  একািধকবার িফের আসেত বাধ  হন।57 
 

থম িদন, ম ২৬ অথবা ২৭ তািরখ, যখন িহজড়ারা এেস পৗছান, একজন পু ষ এবং মিহলা 
িচিকৎসক তােদর এক ট ছাটও েম িনেয় যান এবং তােদর পরেনর কাপড় খুলেত বেলন। 
“যখন আমরা কাজ [ যৗন কম] কির, আমরা তখন পরেনর সব কাপড় খুিল না। সবাই মেন কের 
য যৗনকেমর সময় আমরা বলার সােথ সােথ কাপড় খুেল ফিল, যিদ আমরা তা খুব কম কির। 

িক  তারা [হাসপাতােল] আমােদর সব কাপড় খুলেত [উল ]  বেল,” িমরা ট. বেলেছন।58 
 
এ য়া চলাকােল, হাসপাতােলর কম রা িহজড়ােদর অবাধ এবং পর রিবেরাধী িনেদশনা 
িদেয়িছেলন। িরমা িস. বেলেছনঃ 
 

আমরা যখন সখােন যাই, তারা থেম আমােদর এক ট টিবেলর উপর েত 
বেল। তখন তারা আমােদর বেল য তামােদর েত হেব না, দািঁড়েয় থােকা। 
দাড়ঁােনার পর, [তারা বেল] পরেনর সব কাপড় খােলা। আমরা ি ধার সােথ 
বললাম, সব মানুেষর সামেন….তারা বলল তামরা এখােন পরী ার জন  
এেসছ, তাই তামােদর তা করেত হেব। আমরা বললাম, ঠক আেছ। আমরা 
আমােদর পরেনর সব কাপড় খুেলিছলাম।59 

                                                      
55 িমজা ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৭ই অে াবর, ২০১৫। 
56 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫  
57 িমরা ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৮ অে াবর ২০১৫ 
58 িমরা ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 
59 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 
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সা াৎকার দানকারীরা জািনেয়েছ য তেদর িতন ট60 মিয ক াল পরী া িদেত হেয়েছঃ এক ট 
শারীিরক পরী া, এক ট আল্ াসাউ  এবং আরও এক ট পরী া যােক হাসপাতাল কতৃপ  
বণনা কেরেছন “ফেরনিসক” পরী া িহেসেব। িলবিন ট. বেলেছনঃ “সরকার িহজড়ার সং া 
জােননা। িহজড়া কারা অথবা তারা িকভােব িহজড়া হল, তা তারা বােঝনা। তারা আমােদর 
[হাসপাতােল] পা ঠেয়েছ এমন কম েদর কােছ যােদর এ িবষেয় কােনা ান নই এবং যােদর 
িহজড়ােদর সােথ কাজ করার কান অিভ তাও নই।”61 
 

শারীিরক পরী া 
সা াৎকার দানকারীরা িহউম ান রাইটস ওয়াচেক বেলেছ য, থম পরী ার সমেয়, 
িচিকৎসেকরা, হাসপাতােলর হরী ও কম রা েম উপি ত িছল। িলবিন ট. এর মেতঃ 
 

আমােদর এক ট েম পাঠােনা হেয়েছ যখােন আমােদর সােথ কউ কথা 
বলিছল না, তারা আমােদর [সবার সােথ] দরূ  রেখ দাড়ঁ কিরেয়িছল। তখন 
তারা আমােদর প া  খুলেত বেল, অন  একজন আমােদর শাট খুলেত বেল। 
[িচিকৎসেকরা] তারা আমােদর শরীর, বুক এবং পছেনর অংশ শ করিছল। 
তারপর তারা অন  একজন লাক ক িনেয় আেস এবং তােক আমােদর কাপড় 
খুলেত বেল। এটা আমােদর জন  ক কর এবং ল াজনক িছল কারন সখােন 
অেনক মিহলা িছল।62 
 

িরমা িস. বেলেছনঃ “এটা ল াজনক িছল। তারা আমােদর ন ভােব পরী া কেরিছল….এটা 
মিয েকল পরী া। সখােন িচিকৎসকেদর থাকার কথা। হরী অথবা অন  কােনা কম েদর 

নয়। তারা িচিকৎসক নয়…িচিকৎসকেদর আমােদর পরী া করার কথা, তােদর নয়।”63 যখন 
িতিন ন  হেয়েছন, িচিকৎসেকরা া  কম  ছাড়া হাসপাতােলর অন ান  কম েদর িনেদশ 
িদেয়েছন িরমা িস. এর িশ  ধরেত এবং তােক  জে স করেতঃ  
 

তারপর তারা আমার ব গত অংশ িবিভ  ভােব ধেরিছল। তারা আমােদর 
শ করেত ঘণৃা বাধ করিছল তাই তারা হাশপাতােলর জমাদারেক এটা করেত 

বেল… তারা হাসপাতােলর কম েদর আমােদর ব গত অংশ াভস পের 
ধরেত বেল। তারা আমার িশ  ধের…..এবং বেল না না, আপিন িক ধরেনর 

                                                      
60 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 
61 িমরা ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৮ অে াবর ২০১৫ 
62 িমরা ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৮ অে াবর ২০১৫ 
63 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 
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িহজড়া? তারা মেন কেরিছল িহজড়া মিহলােদর মত হেব এবং একজন িহজড়া 
ও মিহলার একই শারীিরক বিশ  হেব।”64 

িরমা িস. বেলেছন িচিকৎসেকরা তার শরীেরর লাম িনেয় কথা বলিছল; “তারা জে স কেরিছল। 
আপিন দািঁড় কামান? আিম জবাব িদেয়িছলাম হ া,ঁ আমােক কামােত হয় কারন আমার দািঁড় 
আেছ। একজন লােকর দািঁড় কামােত হয়। আিম একজন নারী নই, আিম িহজড়া।” পরী ার 
জন  উপি ত িচিকৎসক িরমা িস. ক শ করেত ত াখ ান কের। িতিন বেলেছনঃ  
 

তারা অন  একজনেক আমােদর শরীর শ করেত িনেদশ দয়, যমনঃ এই 
জায়গায় জল লািগেয় দাও, দখ এখােন সব ঠক আেছ িকনা। তারা মেন 
কেরিছল আমরা যিদ পু ষ হতাম, তাহেল এত েলা পু ষ ও  মিহলার সামেন 
আমােদর িশ  খাড়া হত। িক  িকছই হয়িন। তারা তা মিহলা িচিকৎসেকর 
সামেন কেরেছ। মিহলারা জাের জাের হাসেত লাগল। তারা আমােক মানুষ 
মেন কেরিন। মেন হেয়িছল আিম এক ট দানব এবং তারা আমােক দেখ 
হাসিছল। তারা যভােব আমােক দেখ হাসিছল, মেন হেয়িছল আিম এক ট 
প । তারা একজন অন জেনর সােথ িফসিফস কের কথা বলিছল। তারা 
হাসিছল এবং বলিছল, “হায় হায়! আর কত িক য দখেত হেব?” তখন আিম 
িহজড়া হবার কৃত অথ বুঝলাম।65 
 

তরিভ এর. অিভ তাও একই ধরেনর িছলঃ “ সখােন একজন ওয়ায বয় িছল, সখােন মিহলারাও 
িছল। তারা আমােক বলল, ‘আপনার গাপন অ  পরী া করা হেব।’ আিম একট ি ধার মেধ  
িছলাম।” িতিন  এবার পির ার কের বলেলন য আমরা আপনার যৗনাে র কথা বলিছলাম এবং 
িচিকৎসেকরা বলেলন, তারা আমােক পরী া করার আেদশ পেয়েছন। “ তােদর সােথ িকছ ন 
কথা বলার পের, আিম ভেবিছলাম তারা িচিকৎসক। তারা এর জন  দায়ী নয়। তারা আেদশ 
অনুযায়ী কাজ করেছ,” তরিভ এ. বেলেছন, “তােদর িত বােজ ব বহার অথবা গািলগালাজ করার 
কােনা কারন নই। আিম আমার ল া, অ  সব একপােশ রেখ, আমার কাপড় খুেলিছ।” 

একজন লাক য সখােন উপি ত িছল ( স িচিকৎসক িকনা তরিভ তা বলেত পােরনা) াভস 
পেড় তার যৗনা  ধের। িতিন যখন আমােক পরী া কেরন, আিম মাথা থেক পা পয  উল  
িছলাম……একজন লাক িতনজন মিহলার সামেন আমােক পরী া করিছল। তারা িক তা বুঝেত 
পােরিন, তা আমার জন  কত আবমাননাকর িছল? তারপেরও আিম ভেবিছ, এই আবমাননার 
পিরবেত তারা আমােক এক ট চাকির দেব। এ চাকিরর মাধ েম আিম আমার ভরন- পাষণ 
করেত পারব।”66 
 

                                                      
64 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 
65 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৭ অে াবর ২০১৫ 
66 তরিভ এ এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
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জ ািত িপ. ায় একই ধরেনর অিভ তার কথা বেলন। তােক একজন িচিকৎসক এক ট েম 
িনেয় যায় এবং একজন পু ষ িচিকৎসক ও ৩/৪ জন মিহলার সামেন কাপড় খুলেত বেল। 
জ ািত িপ. কম েদর অনুেরাধ কেরন তার িত সদয় হেতঃ “আিম তােদর বেলিছলাম, আমােদর 

এখােন কউ পা ঠেয়েছ। আমরা িনেজেদর ই ায় এখােন আিসিন। তাই দয়া কের আমােদর 
ভালভােব পরী া কেরন। এটা বলার পের িচিকৎসক ট  সখােন উপি ত পু ষ ও মিহলােদর 
সামেন আমােক উল  হেত বেলন……67 
 
িচিকৎসেকরা িহজড়ােদর িমথ া পিরচয় দয়ার জন  দায়ী কেরন। িলবিন ট. বণনা কেরেছন, 
িকভােব তার অ বােসর ভতের কাপড় দেখ তােক অপমান করা হেয়েছঃ তারা আমার বুেক 
হাত দন এবং বেলনঃʼআপনার ন নই, আপিন িক ধরেনর িহজড়া? আপনার মািসক হয়না। 
তারা খুব অ ীল ব বহার কেরন এবং এটা িছল অেনক অপমানজনক।”68 জ ািত িপ. বেলেছনঃ 

 
আিম আমার মাটা অ বাস পেড় সখােন িগেয়িছলাম। যখন অ বাসটা খুেল 
ফিল, তারা রেগ যায়ঃ আপিন এর ভতের কাপড় ঢিকেয়েছন কন? আপিন 

একজন পু ষ…আপনার অ বােসর ভতেরকাপড় ঢিকেয় আপিন িক 
আমােদর আকৃ  করার চ া করেছন? এটা একটা মানিসক সমস া……আপিন 
িক িমথ ার আ য় িনেয়েছন? আমরা যিদ আপনােক মারেধার কির, তেবই 
আপিন ঠক আচরণ করেবন।’69 
 

হাসপাতােলর িনরাপ া কম  য া ারেদর িনেদেশ িহজড়ােদর বেঁধ রােখ। শারীিরক পরী ার সময়, 
হাসপাতােলর কম  িলবিন ট. ক ন  হেত বেল, িক  ধরেত ি ধােবাধ কেরঃ  
 

তােদর দেখ খুবই ি ধাি ত মেন হেয়েছ। তারা আমােক ধরেত চানিন, িক  
িকছ ণ পের ঠকই ধেরেছন। তারা আমােদর পরী া করার জন  অন  
একজনেক য াক িদেয়েছন। তারা আমােদর শাট খুলেত ও বুক দখােত বেলন। 
আিম আমার শাট খুেল ফলার পর, ৪ অথবা ৫ জন মিহলা আমার বুক, িপঠ ও 
মুেখ হাত বুলােত থােক। একজন আমােক জে স কের, আপিন িক হয়ার 

াইিল  এর কােছ যান? অন  একজন জে স কেরন, ‘আপিন িক শরীেরর 
লাম তােলন?’ অন  আেরকজন জে স কেরন, ‘আপিন িক দািঁড় কামান?’70 

 
তখন িচিকৎসেকরা িলবিন ট. ক তার পায়জামা খুলেত বেলন। েমর সবার িদেক তািকেয় িতিন 
না খালার অনুেরাধ জানােলন। “কারন আিম আমার ল া ও অ র কথা তােদর বেলিছলাম। 

                                                      
67 জ ািত িপ এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
68 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
69 জ ািত িপ এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
70 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
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তারা িনরাপ া কম েদর য েক আেনন,” িলবিন ট. বেলেছন, “িতিন আমােদর জার কের ধের 
পায়জামা খুেল ফেলন। তারপর পরী া চলার শষ পয  আমােদর দাড়ঁ কিরেয় রােখন।71 

আল াসাউ  
শারীিরক পরী ার পর হাসপাতাল কম রা আল াসাউ  পরী ার জন  তির হেত বেলন- িক 
কারেন এ পরী া করা হেব তার কােনা ব াখ া দয়া হয়িন। কােরা কােরা এ পরী া শারীিরক 
পরী ার িদেন করা হেয়েছ; এবং অন েদর এক ট িভ  তািরেখ আসার জন  বলা হেয়েছ।  
 
আল্ াসাউ  এর সময়,  হাসপাতােলর কম রা অন ান  পরী ার মত বেঁধ রাখা ছাড়াও মৗিখক 
ও শারীিরক িনযাতেনর পুনরাবিৃ  কেরন। হাসপাতালএর কম  নন এমন লােকরা িরমা িস. এর 
পেট জল লািগেয় দয় এবং তােক  করেত  কের, “তারা আমােদর অ াসি ক  
জে স করেত থােক, যমন “আপনারা ন বৃ র জন  ঔষধ সবন কেরন িকনা? আপনারা 
ইে কশান নন িকনা? হরেমান নন িকনা?” িতিন আরও বেলন, “তারা হাসপাতাল কম  নয় 
এমন লাকজনেদর িদেয় এ পরী া কিরেয়েছন, যা তােদর িনেজেদর করার কথা িছল। মেন 
হেয়িছল যারা হাশপাতাল পির ার কের তারঁা িচিকৎসক এবং িচিকৎসেকরা দশক।”72 
 
িলবিন ট. আরও বেলেছনঃ  
 

আল াসাউ  স  করার কােল, িকছ লাক আমােক িবছানায় ইেয় দয়, 
দুজন লাক আমার হাত এবং আরও দুজন লাক আমার পা ধের রােখ। তখন 
য া ার বািহের দাড়ঁান লাক য রাগীেদর লাইন ঠক রােখ, তােক য ােকন এবং 
তােক আমার পা ধের রাখেত বেলন এবং তারপর তারা আমার কাপড় খুেল 
নন। তখন আিম জে স করলাম, “আিম িক িনেজ খুলেত পাির?” তারা উ র 

িদল, “না, য কাপড় খুলেছ, তােক তা করেত দাও।73 
 
যখন িলবিনেক উল  করা হয় এবং দুইজন লাক তােক টিবেল চেপ ধের রােখ, িচিকৎসেকরা 
তার িদেক িচৎকার কের িনেদশ িদেত থােকঃ  
 

তারা বেলন, ‘না, না এভােব নয়। ঘুের বস, এটা- সটা কর।’ লাক ট আমােক 
পাশ ফরা ল,সরা ল, উপের তলিছল এবং আমার পা ফাকঁ করিছল। এটা 
আমার জন  খুব ল াজনক িছল।পােশ িবছানায় একটা মিহলা িছল। তারপর 
সখােন আেরকজন লাক িছল য য া ার িছল না।74 

 

                                                      
71 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
72 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৭ই অে াবর, ২০১৫। 
73 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
74 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
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এক ট তৃতীয় পরী া  
িকছ সা াৎকারদানকারীরা িহউম ান রাইটস ওয়াচেক বেলেছন তােদর “ফেরনিসক” িলখা এক ট 

েম িনেয় যাওয়া হয় এক ট তৃতীয় পরী ার জন ।75 অন রা বেলেছন পরী া করার য পািত 
আল াসাউ  এর মত দখেত। ি তীয় ও তৃতীয় উভয় পরী ােত য া ােরর িনেদেশ িহজড়ােদর 
শরীের জল লাগােনা হয় এবং ক উটােরর িনব ন অনুযায়ী তৃতীয় পরী ায় আরও জল 
ব বহার করা হয় যােত তােদর িশ  সাড়া দয়। িকছ সা াৎকারদানকারীরা আল াসাউ  ও 
এক ট তৃতীয় পরী া দুেটার কথাই উে খ কেরন।  
 
তারা িহজড়ােদর কাপড় খালার িনেদশ িদেল, হাসপাতােলর কমচারীরা তােদর সােথ সােথ 
অপমান করা  কেরন। িরমা িস. বেলেছনঃ “তখন তারা আমােদর কাপড় খুলেত বলেলন। 
আমরা এক ট মাটা অ বাস পেরিছলাম। তারা জে স করল, “আপনাররা এত ছাট েনর 
জন  এত বড় অ বাস কন পেরেছন? আপনােদর বড় ন থাকা উিচত। আপনারা িক ধরেনর 
িহজড়া? আপনারা ছ েবশ ধেরেছন।”76 িতিন আেরাও বেলনঃ “এখােন এক ট ক উটার, তার 
সােথ লাগােনা একটা য  এবং জল আেছ। তারা আমােদর যৗনাে  য ট চেপ ঘষেত লাগল। 
আমরা পু ষ িকনা তা তারা ঘষার মাধ েম আমােদর উে জত কের দখেত চেয়িছল। আমােদর 
িশ  সাড়া দয় িকনা। িকছই হলনা, তারা দখল।”77 
 
তরিভ এ. বেলেছনঃ  

 
িবছানায় শাওয়ার আেগ, তারা আমােক প া  খুলেত এবং কামেড় লুি  
প াচঁােত বলল। সজন  আিম িবছানায় েয় পড়লাম। েয় পড়ার পর, তারা 
আমােক বলল, এখন এই কাপড় টও খুেল ফল। তারা আবারও আমােক আমার 
যৗনা  দখােত বলল। আিম তােদর বললাম, আিম একবার দিখেয়িছ। তখন 

িতিন বলেলন, “আপিন িক খুলেবন না আিম পুিলশ য াকব? আপিন যিদ বশী 
কথা বেলন অথবা িচৎকার কেরন তেব, আমােদর িনেদশ আেছ পুিলশ য াকার। 
পুিলেশরা িনেচ অেপ া করেছন। আপিন খারাপ ব বহার করেত পারেবননা। 
আপিন যিদ পরী া না করােত চান তেব চেল যান। এটা আপনার ব া গত 
ব াপার, আমার না। িক  চাকির পেত হেল এ পরী া করােত হেব।”78  
 

তরিভ এ. তার মন পিরবতন করেলন এবং কাপড় খুেল ফলেলন। কম রা তার পেট, যৗনাে  
এবং শরীেরর িবিভ  অংেশ জল লাগােলন। িতিন বেলেছনঃ 
 

                                                      
75 তরিভ এ এভােব বণনা কেরেছন: "তখন তারা আমােক বেলেছ য আিম ফেরনিসক িবভােগ, হরেমান বা এমন িকছ একটা পরী া 
িদেত হেব" তরিভ এ. এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াতকার, ঢাকা, ১৮ অে াবর ২০১৫ 
76 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৭ই অে াবর, ২০১৫। 
77 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৭ই অে াবর, ২০১৫। 
78 তরিভ এ এর এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
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ফেরনিসক িবভােগ এক ট বড় ক উটার আেছ যখােন তারা িবিভ  হরেমান, িশে র আকার, 
অ েকাষ, বীয ইত ািদ পরী া কেরন। তারা সখােন িক আেছ বা নই তা পরী া কেরন। তাই 
তারা আমার যৗনাে  জল িদেয় এক ট আল াসাউ  পরী া কেরন। তারা দখেত চেয়িছেলম 
আমার িশ  শ  হয় িকনা। যেহত আিম একজন িহজড়া, আমার িশ  কখনই শ  হেব না। 
আমার যৗনা  সাধারণ নয়…..হয়ত তারা মেন কেরেছ যেহত আমরা িহজড়া আমােদর কােনা 
[িশ ] নই।79 
 
িলবিন ট. একই ধরেনর অিভ তার কথা বেলেছনঃ  
 

তারা আমােদর এক ট েম িনেয় যায় এবং আমার বুেকর উপর এক ট য  
চেপ িকছ পরী া কের। সখােন একজন মিহলা িছল। িতিন ক উটাের িকছ 

করিছেলন…. সখােন আরও দুইজন মিহলা ও একজন পু ষ িছেলন। একজন 
িচিকৎসক এবং একজন মিহলা স বত নাস িছেলন। আমরা আমােদর কাপড় 
একট উপের তেলিছলাম িক  তখন একজন মিহলা আমােদর সব কাপড় খুেল 
ফেলন। তখন লাক ট জেলর মত িকছ লাগান এবং আমােদর বুেক এবং 

শরীেরর সব অংেশ চেপ ধেরন…..এটা করার সময় িতিন বেলিছেলন…. 
'আপিন একজন পু ষ…আপিন যিদ ইে কশান নন তাহেল ভাল হেয় যােবন। 
আপিন কন এটা করেছন [িহজড়া হেয় আেছন]?’ 80 
 

পির া শেষ আমােদর বিরেয় যাবার সময় িছল আরও লা নাকর। “ শষ পরী ার সময় যখন 
আমরা ম থেক বর হেয় যা লাম, য া াররা আমােদর িনেয় হািস-ঠা া করিছল। তােদর 
মেধ  কউ কউ হেস যা ল। অন রা তােদর মুখ ঢাকার চ া করিছল। িকছ লাকজন 
আমােদর অপমান করিছল এই বেল য, ‘আহ, এরা কারা?” িরমা িস. বেলেছন।81 “আমার িক করা 
উিচত িছল? আিম ল ায় মাথা নত কের িছলাম এবং পুেরা সময়টা চপ কের থেকিছ।” িতিন 
বেলেছন। িলবিন টর. মেত, এই িনযাতন তার মেন এক ট  তােল, আেদৗ এর িবক  আেছ 
িকনা। তৃতীয় পরী া শষ হবার পর, একজন য া ার তােক ইনেজকশন িনেয় আসল পু ষ 
হবার পরামশ দন। িতিন বেলেছন, “আিম জে স কির, যিদ আিম ইে কশন নই, তাহেল িক 
হেব?”82 
 
 
 
 
 

                                                      
79 তরিভ এ এর এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
80 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
81 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৭ই অে াবর, ২০১৫। 
82িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
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হাসপাতােল িনডাতেনর পরবত  অব া 
  

আমার কারেণ পুেরা িহজড়া স দােয়র সমােলাচনা সহ  করেত হেয়েছ। 
তােদর রাগ করার যেথ  কারন িছল। 

 

-িলবিন ট., [ ঢাকা, অে াবর, ২০১৫] 
 
হাসপাতােল অপমানজনক ব বহােরর পর, িহজড়ারা তােদর িনজ এলাকােত তােদর স দােয় 
িফের আেস এবং তােদর জীবন পুনরায়  করার চ া কের।  
 
হাসপাতােলর কম  থেক অপমােনর এই ঘটনা িরমা িস. এর কােন কেয়ক স াহ ধের 

িত িনত হেত থােক। “তারা আমােদর বেলেছঃ আপনারা িহজড়া নন। আপনারা পু ষ। 
আপনারা পু ষ, িমথ াভােব িহজড়ােদর ছ েবশ ধেরেছন। আপনােদর পুিলেশর হােত ধিরেয় 
দয়া উিচৎ। একটা ইনেজকশন িনেল আপনারা ভাল হেয় যােবন।83 

 
এত িকছর পরও িতিন বেলনঃ “আমরা আশা ছািড়িন। না, আমরা অেনক িকছ সহ  কেরিছ। 
আমােদর এিগেয় যাওয়া েয়াজন। আিম মাথা উঁচ কের বাচঁেত চাই। হ া,ঁ আমরা কাজ করেত 
চাই। আমরা পছেন পেড় থাকবনা। তারা আমােদর ঘণৃা কের, িক  আমরা তােদর দখােত চাই 
য আমরা আমােদর দেশর জন  িকছ করেত পাির… ।” তরিভ এ. এর মেত, যিদও এ 

অিভ তা ট চরম অবমাননাকর, “আিম ভেবিছলাম, আিম অ ত একটা কাজ পােবা এবং কউ 
জানেব না…আিম খুিশমেন বাড়ী এেসিছলাম এই ভেব য আমরা একটা চাকির হেব।”84 
 
তারপর, চূড়া  পরী ার কেয়ক স াহ পর যারা ঢাকা মিয েকল কেলেজ পরী া করােত 
িগেয়িছল, ঢাকার িবিভ  ানীয় প কায় তােদর ছিব ও ঠকানা কাশ করা হেয়েছ। িশরনাম িছল 
য “১২ জন পু ষ সরকাির চাকিরর লােভ িহজড়ার ছ েবশ ধারণ কের।”85 “িরমা িস. এই 

কলাম ট থম দেখন যখন একজন বন্ধু তা ফইসবুেক কাশ কের।” এখােন বলা হেয়েছ য, 
আমরা ছ েবশী… এবং আরও নানান রকম অপমানজনক ম ব ।86 
 
জ ািত িপ খবর পাবার পর িব  হেয় পেড়ন। িবি ভােব স হাসপাতােলর আশপােশ 

পদচারণা করেত থােকন “আমার কান ধারণা িছলনা কাথায় যা । আিম ধু ভাবিছলাম, 
য া াররা িক করল? তারা িশি ত মানুষ এবং তারা িক কের এমন করল. . . তারা মানুষ মের 
ফলেত পাের” স ভাবিছল: “আমােদর সব সং ােমর পেরও মানুষ আমােদর অপমান করেব, 

আমােদর সব া  করেব। িক  কন তারা আমােদর আশা িদেয়িছল এবং তারপর আমােদর 

                                                      
83 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
84 তরিভ এ এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
85 “বােরাজন পু ষ িহজড়া সেজ সরকারী চাকির করেত গেলন,” থম আেলা, ২রা জলুাই ২০১৫ 
86 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৭ই অে াবর, ২০১৫। 
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অপমান করল? এখন এই খবর ই ারেনেট কািশ হেয়েছ। এটা এত ক ঠন য আিম 
ভেবিছলাম এই বেঁচ থাকার কান অথ নই।” এক ট িহজড়া অিধকার কম  জ ািতেক 

িবি ভােব হাটঁেত দেখ তােক রা ার পােশ সিরেয় আেন।87 পেরর কেয়ক স ােহও তার 
অব ার তমন কান উ িত হয়িন।  
 

আিম এমনিক আমার ঘর ছেড় বর হেত পািরিন। এখন ই ারেনট েত ক 
বািড়েত এবং মাবাইল ফােনর মাধ েম এসব খবর পাওয়া যায়। যই আমােক 
দখত বলত: 'তিম একজন ছেল মানুষ। তিম কন ভান করছ? 'যখন আমার 

বাবা মারা গেলন, আিম এতটা ব থা পাইিন যমন আিম তখন অনুভব কেরিছ। 
আমােদর ওরা এভােব জীব  কবের পাঠাল?88 
 

িতিন আরও বেলনঃ  
  

য া ার বেলেছন, ইনেজকশন িনেল আপিন একজন পু েষ পিরণত হেবন। 
আিম বললাম, ইনেজকশন িনেয় আিম পু ষ হেত চাই না। আিম মিহলা হেত 
চাই। আিম িহজড়া হেত চাই। আিম পু ষ হেত চাই না। আিম পু ষ নই। 
আপিন িকভােব ইনেজকশন িদেয় আমােক পু ষ বানােবন? িতিন বেলন, না, 
সব ঠক হয় যােব। ইনেজকশন সব ঠক কের দেব। এসব িকছই আপিন 
করেবন না…িতিন এসব বেল আমােক হয়রািন িশকার এবং ভয় দিখেয়েছন। 
তখন আিম আরও বশী ভয় পলাম। িতিন এসব িক বলেছন? এখন পয  আিম 
িনেজেক িহজড়া বেলই  জািন এবং আিম িহজড়ােদর সােথ থািক। আিম 
িনেজেক িহজড়া পিরচয় িদেত া  বাধ কির। এখন িতিন জারগলায় 
বলেছন য, ‘না তিম িহজড়া না।’ সই মুহেূত আিম সিত ই মানিসক চাপ 
অনুভব কির এবং ভয় পাই। স মুহেূত আিম আমার সব উৎসাহ হািরেয় ফিল। 
িক হে   এসব? এখন পয , আিম বুেঝ উঠেত পািরিন আিম ক অথবা িক? 
আমার সব কথােক অ ীকার কের তারা আমােক আরও িব া  কের িদেয়েছন। 
আিম আমার িহজড়া পিরচেয় া  বাধ কির। আিম িনেজেক িহজড়া বেল 
জািন। যভােব য া াররা আমােদর সােথ ব বহার কেরেছন এবং যা বেলেছন, 
আিম িনেজেক আর িচনেত পারিছনা। আিম ক? আিম িক একজন পু ষ 
অথবা মিহলা অথবা িহজড়া অথবা তারা য পিরচয় আমার উপর চািপেয় িদেত 
চাইেছন, তাই আমার আসল পিরচয়? আিম অেনক িব া  িছলাম।89 
 

                                                      
87 জ ািত িপ এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
88 জ ািত িপ এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
89 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
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সা াৎকার দানকারীরা িহউম ান রাইটস ওয়াচেক বেলেছন য িকভােব “নকল িহজড়া” খবর টর 
চার িহজড়া স দােয়র উপর ভাব ফেলেছ। যারা কমসং ান কমসূিচেত অংশ হণ 

কেরনিন এবং শারীিরক পরী া করানিন তারা মেন কেরেছন এ ১২ জন িহজড়া পুেরা িহজড়া 
স দােয়র সােথ িব াসঘাতকতা কেরেছ কারণ এ ঘটনা নিতবাচক আেলাড়ন সৃ  কেরেছ যা 
তােদর আেয়র পথ ক ঠন কের িদেয়েছ। িলবিন ট. এর মেতঃ আমার কারেন পুেরা িহজড়া 
স দােয়র সমােলাচনার স ুখীন হেয়েছ। যার কারেন তােদর রাগ করার যেথ  কারন রেয়েছ। 
এত সব িকছর পের তােদর রাগ করটা আর অ াভািবক নয়। তাই অন  িহজড়ারা আমােদর কথা 

িনেয়েছ এবং রােগর চােট আমােদর সােথ কাজ করেত অথবা িহজড়া স দােয়র সােথ 
থাকেত িনেষধ কেরেছ।”90 
 
তরিভ এ. এর মেত, য া ার যখন তােক িয এমিস ত পরী া করিছেলনঃ “[য া ার] আমােক 
অপমানজনক ের জে স কেরিছেলনঃ ‘আপিন এখােন এেসেছন কন?’ আিম জবাব িদলাম, 
‘ কন? আপিন জােনননা আিম এখােন কন এেসিছ?’ িতিন বলেলন, ‘আপনার সব িকছ আেছ। 
আপনার সবিকছ [শারীিরক গঠন] ঠক আেছ। আপিন কন এখােন এেসেছন? এটা পাগেলর 
ল ণ।’”91 িরমা িস. এর জন , এ য়া চলাকােল য িনযাতেনর িশকার হেত হেয়েছ, তা 
িহজড়ােদর দন ন জীবেনর ঢ় বা বতার িতফলন - এইবার শারীিরক পরী ার নােমঃ 
“মানুষ আমােদর লাি ত কের আর হাসপাতােলও আমরা লা নার িশকার হেয়িছ। আমােদর 
িকেসর অিধকার আেছ?92 িকেসর ীকৃিত? এটা িক ধরেনর ীকৃিত যা আমােদর া  অিধকার 
থেক ব ত কের?৯২ িলবিন ট. সরকাির চাকরীর জন  চরম িনযাতন সহ  করেত রা জ িছেলন। 

িক  শষ পয , এ ধরেনর িব াসঘাতকতা তােকও নািড়েয় দয়ঃ  
 

আিম ভেবিছলাম সরকাির চাকিরর জন  এই মূল  পিরেশাধ করেত হেব। তাই, 
সব ধরেনর অপমান এবং বাধঁা ে ও আিম এিগেয় যা লাম। সবিকছর পর, 
তারা আমােদর িহজড়া িহেসেব ীকৃিত িদেত চায়িন। তার পিরবেত, তারা 
আমােদর বেলেছ য আমরা পু ষ… তারা মেন কেরিছল য  িহজড়ােদর 

ীেযািন এবং িশ  উভয় ধরেনর যৗনা  আেছ। যা সত  নয়। আমােদর পরী া 
করার আেগ, তােদর জানা েয়াজন িছল িকভােব একজন িহজড়া হয় এবং 
িহজড়ারা কাথা থেক আেস…তার পিরবেত, তারা আমােদর হয়রািনর িশকার 
কেরেছ।93 
 
 
 
 

                                                      
90 িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
91 তরিভ এ এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 
92 িরমা িস এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৭ই অে াবর, ২০১৫। 
93িলবিন ট এর সােথ িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সা াৎকার, ঢাকা, ১৮ই অে াবর, ২০১৫। 



 

“আিম মাথা উচঁ কের বাচঁেত চাই”                         26 

 

আইনগতভােব িল  ীকৃিত দােন সেবা ম প া 
 

আমােদর এভােব অপমান করার মােন িক? আপনােদর আেগ থেক জানা 
উিচত িছল একজন িহজড়া িক। িহজড়ারা পু ষ না, নারীও না। িহজড়া 
িহজড়া হয়।  

 

-িরমা িস., [ঢাকা, অে াবর ২০১৫] 
 

িচিকৎসা িব ান উে খেযাগ ভােব উ ত হেয়েছ এবং িল  পা েরর সমথন, প িত ও 
িচিকত্সা িবে র িকছ অংেশ পাওয়া যায়, আ জািতক মান অনুযায়ী িহজড়ােদর জন  সেবা ম 
প া হে  আইিন ও িচিকৎসা য়া পথৃক রাখা। িবে র অেনক দেশর জাতীয় আইন 
পযায় েম এই মান বজায় রাখেছ।  
 
িহজড়ােদর জন  আইিন ীকৃিত য়ার এক ট অপিরহায অংশ িহেসেব সাজারীেক গণ  করা 
হয়। িবেশষভােব িনব জকরণ, অথবা যৗনা  অপসারণ ব াপকভােব সমােলািচত।94 বহৃ র অেথ, 
যৗন বিৃ  ও লি ক পিরচয় স েক আ জািতক মানবািধকার আইন েয়ােগর জন  

যকযাকারতা মূলনীিতর ধারা ৩ এ বলা হেয়েছ :  
 

আইেনর চােখ েত েকরই একজন মানুষ িহেসেব ীকৃিত লােভর অিধকার 
আেছ। িবিভ  যৗন বিৃ  এবং লি ক পিরচেয়র ব , জীবেনর সবে ে  
আইিন মতা ভাগ করার অিধকার রােখ। িত ট ব র িনজ যৗন বিৃ  ও 
িল  পিরচয় তােদর ব ে র এক ট অিবে দ  অ  এবং আ -পিরচয়, 
মযাদা এবং াধীনতার িচ ।  লি ক পিরচেয়র আইনগত ীকৃিতদােনর শত 
িহেসেব, কাউেক সাজাির, িনব জন বা হরেমান থরািপ সহ অন  কান িচিকৎসা 
প িতর জন  জার করা যােব না। কােনা সামা জক অব ান যমন িবেয় 
অথবা অিভভাবক , একজন ব র লি ক পিরচেয়র আইনগত ীকৃিতদান 

িতেরাধ করেত পারেবনা। কউই তােদর যৗন বিৃ  বা িল  পিরচয় গাপন, 
দমন, বা অ ীকার করেত পারেবনা। ৯৫95 
 

                                                      
94 িনযাতন এর উপর  জািতসংেঘর িবেশষ িতেবদন UN Doc. A / HRC / 53/22, প ারা.৮৮ ,৭৮ .; িহউম ান রাইটস কাউ ল, 
বষম মূলক আইন এবং যৗন বিৃ  ও লি ক পিরচেয়র উপর িভি  কের সিহংসতা :মানবািধকার এর উপর জািতসংেঘর হাই 

কিমশনারএর িতেবদন  UN Doc. A   / HRC / ১৯ /৪১ )১৭নেভ র , ২০১১(, প ারা  .৭২ 
.http://www.healthpolicyproject.com/pubs/484_APTBFINAL.pdf (জানুয়াির ১২, ২০১৬অ াে স(; ইউেরাপ, রেজািলউশন ১৯৪৫ 

)২০১৩( , জনু ২০১৩। পিরষেদর পালােম াির এেস িল 
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19984&Language=EN 
95 সক্সুয়াল ওিরেয়ে শন ও জ ার আইেয ি ট স েক আ জািতক মানবািধকার আইন েয়াগ উপর যকজাকাতা নীিতমালা 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en_principles.htm.  
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২০১৫ সােল, িব  া  সং া সহ জািতসে র ১২ ট িতিনিধ এক যৗথ িববিৃতেত তােদর 
আ জািতক মানবািধকার এর বাধ বাধকতা তেল ধেরেছ। “অবমাননাকর শত ছাড়া িহজড়ােদর 
লি ক পিরচেয়র আইনগত ীকৃিত িন ত করেত হেব।”96 

 
সা িতক বছর েলােত, আ জািতক িবেশষ  সং া আইনগতভােব লি ক পিরচয় ীকৃিত 
দােনর জন  িচিকৎসা প িতর হ ে েপর িব ে  তােদর অব ান শ শালী কেরেছ।  
 

িহজড়ােদর া  র ার জন  WPATH,  (এক ট আ জািতক বহমুখী পশাগত সং া) তথ -
িভি ক িশ া, গেবষণা, আইনগত অিধকার, এবং িহজড়ােদর াে র িত স ান দশন 

চােরর লে  িব ব াপী ৭০০ সদস েদর এক ত কেরেছ, এবং ২০১০ সােলর িববিৃতেত লি ক 
পিরচয় ীকৃিতদােনর শত িহেসেব িনব জকরেনর য়া ট অপসারেণর আ ান জািনেয়েছ।97 
য াবিলউিপএইচ টএইচ অনুযায়ীঃ  

 
লি ক পিরচয় ীকৃিতদােনর শত িহেসেব কােনা ব া েক অ পাচার অথবা 

িনব জকরণ য়ার মধ  িদেয় যেত হেব না। যিদ পিরচয় পে  লি ক 
পিরচয় িচি তকরেনর েয়াজন হয়, তেব তা সই ব া র পছ সই িল  
িচি ত করেত হেব, যা তার জনন মতার উপর িনভর কের না। 
য াবিলউিপএইচ টএইচ এর পিরচালনা বায  সরকার ও অন ান  কতৃপ েক 
লি ক পিরচয় ীকৃিত দােনর শত িহেসেব অ পাচারেক অপসারণ করার 

পরামশ দান কেরেছ।98  
 
২০১৫ সােল, য াবিলউিপএইচ টএইচ তােদর িববিৃত পিরবতন কের। তারা জারপূবক 
িনব জকরেনর িন া করা ছাড়াও আইনগতভােব লি ক পিরচয় ীকৃিতদােনর জন  
অ পাচারেক শত িহেসেব গণ  করার সমােলাচনা কের বেল য,  “ কান িবেশষ িচিকৎসা 
অে াপচার অথবা মানিসক া  িচিকৎসা, কােরা লি ক পিরচেয়র মানদ  হেত পােরনা। 
সজন  এ েলা আইনগতভােব িল  পা েরর অত াবশ কীয় শত হেত পােরনা।”99 

 
এিশয়ায় আদালত আইনগতভােব লি ক পিরচয় ীকৃিত য়ায়, িন বিণত ে  হ ে প 
না করার িত িত িদেয়েছ: 

                                                      
96 জািতসংেঘর যৗথ িববৃিত, “জািতসংেঘর অ সং া িল কামী, সমকামী, িবষমিল  এবং আ ঃেযৗন পূণবয় , িকেশার এবং 
িশ েদর িত সিহংসতা ও বষম  ব  করেত রা েলার িত আ ান জািনেয়েছ।  ”২০১৫সে র  ,
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF 
97 WPATH িববৃিত (জনু ১০, ২০১০) http://www.wpath.org/uploaded_files/140/files/Identity%20Recognition%20Statement%206-6-
10%20on%20letterhead.pdf (accessed July 25, 2016).  
98 WPATH িববৃিত (জনু ১০, ২০১০) http://www.wpath.org/uploaded_files/140/files/Identity%20Recognition%20Statement%206-6-
10%20on%20letterhead.pdf (accessed July 25, 2016). 
99 ওয়া  েফশনাল এেসািসেয়শান ফর া েজ ার হলথ, “২০১৫ WPATH পিরচয় ীকৃিতর উপর িববৃিত,” 
http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1635&pk_association_webpage=6639 (িয েস র ১, ২০১৬). 
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• ২০০৭ সােল রােয়, নপােলর সুি ম কােটর সং া অনুযায়ী এক ট তৃতীয় িল  িবভােগ 
সংখ ালঘু িহজড়া ও িলে  অিব াসী মানুষ ছাড়া িবিভ  পিরচেয়র এক ট িবস্তৃত 
পিরসেরর মানুষেদর বাঝােনা হেয়েছ।100 ২০১৪ সােল এক ট গেবষণায় দখা যায় য 
উ রদাতা তােদর লি ক পিরচেয়র জন  ১৬ ট িভ  িবভাগ উে খ কেরেছ।101 
আদালত  কের বেলেছ য কাগজপে  এবং সরকাির িনব েন তৃতীয় িল  িহেসেব 

ীকৃিত লােভর একমা  িনণায়ক হে  একজন ব র “ -অনুভূিত।”102 এ রায় আইেনর 
চােখ ীকৃিত লােভর অিধকার আদায়েক সমথন কের নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার 

সং া  আ জািতক চ র ১৬ নং ধারা এবং যকজাকাতা নীিতমালার মাধ েম।  

• ২০১৪ সােল, ভারেতর সুি ম কাট  কের বেলেছ য, আইনগতভােব িল  
ীকৃিতদােনর জন  িচিকৎসা প িতর ভতর িদেয় যাওয়া জ ির নয়। কাট বেলেছঃ 

“িকছ ব  তােদর অনুভূত িলে র সােথ শারীিরক বিশে র িমল রাখেত অে াপচার 
এবং অন ান  প িত হণ কের যা তােদর অনুভূিতর সােথ সাম স পূণ। জে র সমেয়র 
িলে র সােথ অনুভূত িল  পিরচেয়র মতিবেরাধ হওয়ার কারেন িকছ আইনগত ও 
সামা জক সমস া দখা দয়।” সখােন আরও বলা হেয়েছ, “িল  পিরচয়, একজন 
মানুষেক একজন পু ষ, নারী, িহজড়া িহেসেব অথবা অন  পিরচেয় তার আ -পিরচয় 

কাশ কের । আদালত  উে খ কেরেছ য আইনগতভােব লি ক পিরচয় পিরবতন 
করার জন  বাধ তামূলক িনব জকরন এবং অন ান  িচিকৎসা প িত আবশ কীয় নয়ঃ 
“আইনগতভােব িল  ীকৃিতর জন  কাউেক জারপূবক এসআরএস, িচিকৎসা প িত 
সহ িনব জকরন বা হরেমান থরািপর মধ  িদেয় যেত হেবনা।”103 

• ২০১৫ সােল, িদি  হাই কাট আেদশ কের য, “ েত েকরই এক ট মৗিলক অিধকার 
রেয়েছ তােদর িনজ  িলে  ীকৃত হবার” এবং লি ক পিরচয় এবং যৗন বিৃ  আ -
পিরচয়, মযাদা ও াধীনতার অিধকার সংর ণ কের।104 

 
 
 
 
 

 
                                                      
100 মাইেকল বেখেনক এবং কাইল নাইট, “Establishing a Third Gender Category in Nepal: Process and Prognosis,” আ জািতক 
আইন পযােলাচনা, Vol. ২৬, Issue ১, ২০১২: http://law.emory.edu/eilr/_documents/volumes/26/1/recent-developments/bochenek-
knight.pdf (জানুয়াির ১২, ২০১৬). 
101 কাইল নাইট এ  েরস, শইলা নযহাদ, “Surveying Nepal’s Third Gender,” Transgender Studies Quarterly, Vol ২. No. ২, 
২০১৫; The Williams Institute, “Surveying Nepal’s Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approach,” অে াবর ২০১৪, 
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/research/international/surveying-nepals-sexual-and-gender-minorities/ (জানুয়ারী ১২, ২০১৬). 
102 পা  িভ. নপাল, িরট নং. ৯১৭ of the Year ২০৬৪ BS (২০০৭ AD), translated in NAT’L JUD. ACAD. L.J., ২০০৮, at ২৬২. 
http://www.gaylawnet.com/laws/cases/PantvNepal.pdf (জানুয়ারী ১২, ২০১৬). 
103 ন াশনাল িলগ াল সািভেসস স ার বনাম. ভারেতর ইউিনয়ন ও অন রা, িরট  ২০১২ (িসিভল)NO.400, 
http://www.lawyerscollective.org/wp-content/uploads/ 2014/04/ Transgender-judgment.pdf  )অ াে স 12 জানুয়ারী , ২০১৬.( 
104 ভাট বনাম ন াশনাল ক ািপট াল টিরটির অব িদ ী এবং অন রা, িরট িপ টশন ( িসআরএল) ২১৩৩/২০১৫, , 
http://lobis.nic.in/ddir/dhc/SID/judgement/05-10-2015/SID05102015CRLW21332015.pdf  )ই জানুয়ারী১২দখা হেয়েছ  ,২০১৬(  
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াবনা 
 

আইন, িবচার ম ণালয় ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র উে েশ   
• জাতীয় মানবািধকার কিমশন, সমাজকল াণ ম ণালয়, া  ও পিরবার কল াণ 

ম ণালেয়র সে  কাজ কের এক ট অিধকার িভি ক আইিন ীকৃিতর খসড়া তির করা 
যােত িহজড়ারা এক ট সহজ, , এবং স ানজনক  য়ার মধ  িদেয় তােদর 
িনজ  পিরচেয় ীকৃত হেত পাের। এ য়া টর সােথ বািল মূলনীিতর সােথ সাম স  
থাকেত হেব, সইসােথ উপলি  করেত হেব য “ িত ট ব র এক ট িনজ  পিরচয় 
আেছ..... লি ক পিরচয় তােদর ব ে র এক ট অিবে দ  অংশ এবং আ -পিরচয়, 
মযাদা ও াধীনতার তীক।” 
 

• আ জািতক মানবািধকার র া ও সেবা ম িচিকৎসা প িতর মাধ েম আইনগতভােব 
িল  শনা করণ য়া পিরচালনা করেত হেব এবং এ য়ােক মিয েকেলর 
হ ে প থেক মু  রাখার জন  আ ান জানােত হেব।  

 

• তৃতীয় িলে র ীকৃিত দান বা বািয়ত করার লে , েত ক ব া েক কাগজপে  
যমনঃ পাসেপাট, পিরচয় প , িশ াগত সা টিফেকট ইত ািদেত িনেজেদর তৃতীয় িল  

িহেসেব পিরচয় দবার সুেযাগ দান করেত হেব।  
 

া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র উে েশ   
• িব  িহজড়া া  িবেশষ  সং া ও জাতীয় ও আ জািতক া  িবেশষ েদর সে  

যাগােযাগ কের, িবে র সােথ তাল িমিলেয় বাংলােদেশর িচিকৎসা পাঠ ম ও 
িহজড়ােদর া েসবার মান উ য়ন করেত হেব। 

 

সমাজকল াণ ম ণালেয়র উে েশ   
• সমাজকল াণ িবভােগর সব কম  যারা িহজড়ােদর সােথ কাজ করেবন, িহজড়া 

জীবনমান উ য়ন কমসূিচেত, তােদর জন  উপযু  িশ েণর ব ব া করা।    
 

• এক ট বধ িল  ীকৃিতকরেণর প িত তির করার সময়কােল, ২০১৪ সােল য ১২ 
জন িহজড়ােক সরকারী চাকিরর জন  িনবাচন করা হেয়িছল এবং যারা তােদর জীিবকা 
িনবােহর পথ হািরেয়েছ, তােদর কমসং ােনর সুেযাগ সৃ  কের িদেত হেব। সইসােথ 
িনেয়াগকতােদর িহজড়া সহকম েদর সােথ কাজ করার জন  সংেবদনশীলতার 

িশ ণ দান করেত হেব।  
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কৃত তা ীকার 
 
কাইল নাইট, িহউম ান রাইটস ওয়ােচর সমকামী, উভকামী এবং িহজড়া অিধকার 
সংর ণ িবভােগর গেবষক এবং অন  একজন গেবষক এ িতেবদন ট িলেখেছন এবং 
তথ  সং হ কেরেছন।  
 
এ িতেবদন ট পযােলাচনা কেরেছন ইম রইয , এল জিব ট অিধকার িবভােগর পিরচালক, 
দি ক লাম ান, া  ও মানবািধকার িবভােগর পিরচালক, তজ ী থাপা, স প ইজাজ এবং 

জয় ী বােজািরয়া, দি ণ এিশয়ার গেবষকগণ এবং সইসােথ মীনা ী গা ুলী, দি ণ এিশয়ার 
পিরচালক। িতেবদন টর আইনগত পযােলাচনা কেরেছন াইভ বা িয়ন, িহউম ান রাইটস 
ওয়ােচর ঊ তন আইন উপেদ া, এবং জােসফ সানয ারস, সহকারী পিরচালক। িতেবদেনর 
পূববত  সং রণ পযােলাচনা করেয়েছন িনলা ঘাষাল, িহউম ান রাইটস ওয়ােচর এল জিব ট 
অিধকার িবভােগর ঊ তন গেবষক।  
 
অিতির  সহায়তা কেরেছন কাশনা সহেযাগী অিলিভয়া হা ার এবং শাসিনক ব ব াপক 
িফতসরয় হপিক  ।  
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পিরিশ  ১: গণ জাত ী:  বাংলােদেশর া  ম ণালয় 
 

Mohakhali, Dhaka 
 
No: department of health/administration-3/part-3/2008/475   
Date: 27/01/2015 
 
Subject: Regarding the identification of actual hijras in order to implement the living 
standard development program for the hijra community.   
 
In regards to this subject, based on the memorandum of the Family and Health 
Administration’s economic units gender, NGO and sector holder participation unit dated 
as 09/08/2014 shapkom/department of health and economy/GNSP/ 
gender/sokmobi/64/2010/269 sector and from the social service administration 
06/24/2014 sokom/work-1/hijra-15/2013-376 sector, we  request that necessary steps 
are taken to identify authentic hijras by conducting a thorough medical check-up with 
the help of the officials of the Upazilla Health Complex and the doctors of District 
Hospitals in order to provide field training under the living standard development 
program for the hijra community, to grant financial assistance to hijras 50 years old or 
above who are weak and unable to work and to provide educational scholarships to 
different levels of school going hijras.     
                                              
Dr. Mohammed Ihteshamul Haque Chowdhury 
Director (Administration) 
Department of Health 
Mohakhali, Dhaka 
  

 
 
 
 

Number-department of health/administration-3/part-3/2008/875              Date: 01/27/2015 
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 They are sent to take important steps: 

1. Director (health),………….sector,……….(all). 

2. Assistant Director (MIS), Department of Health, Mohakali, Dhaka. I am requesting 
to send the letter to everyone via email and publish it on website. 

3. Civil Sergeant,…………………………..(all). 

4. The officials of State Health and Family Administration,……..(all) 

 
For your kind information:  

1. Secretary, Department of Health and Family Development. Director of economic unit, 

2. Secretary, Social Service Administration. Assistant senator (workprogram-1) 

3. Director, Department of Health, Mohakali, Dhaka. Assistant Director 

 
                                    

Dr.Masum Ali 
Assistant Director (sector-1) 
Department of Health, Mohakhali Dhaka 
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পিরিশ  ২: িহজড়া  স দােয়র জীবনডা ার মান উ য়ন 
কমসূিচ 

 
Introduction: 
 
 The hijra community is a very small part of the total population in Bangladesh. 
However, from the very beginning, they have been known as a neglected and 
underdeveloped community. Now, it is essential to ensure the safety of this socially 
discriminated community by not only improving their living standards, socio-economic 
conditions, education and health but more importantly by involving them, as part of 
mainstream society, in the process of development of the country. According to the survey 
of social service statistics, there are almost 10 thousand Hijras live in Bangladesh. 
 
Brief description of the program: 
 
 This pilot program took place in 7 districts from 2012-13 budget years. Those 7 
districts are Dhaka, Chittagong, Dinajpur, Potuakhali, Khulna, Bogura and Sylhet. 
 
 In 2012-13 the total budget of the program was 72, 17,000 (seven million two 
hundred and seventeen thousand) taka. 
 
 The program was extended to another 14 new districts in 2013-14 budget years, 
which establishes a total of 21 districts under this program. These districts are: Dhaka, 
Gajipur, Netrokona, Foridpur, Rajbari, Chittagong, Chadpur, Lokhipur, Brammonbaria, 
Kumilla, Bogura, Joipurhat, Nowga, Sirajgong, Khulna, Jhinaidoho, Khustia, Dinajpur, 
Pirojpur, Potuakhali, Sylhet. 
 
 At that year the total budget for 21 districts was 4, 07, 31,600 (forty million seven 
hundred and thirty-one thousand six hundred) taka. 
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 The program took place in 21 districts in the 2014-15 budget year. During this time 
period, the total budget was 4, 58, 72,000.00 (forty five million eight hundred and seventy 
two thousand) taka. 
 
 In the 2015-16 budget year, a part from those 21 districts, 43 new districts were 
included under this program which establishes a total of 64 districts.  
 
In 2015-16, the total budget was 8, 00, 00,000 (eighty million) taka. 
 
Implemented activities: 

1. In order to encourage school going hijras, 4 levels of scholarships are offered. 
These are: 

A. Primary level monthly:                     300 

B. Secondary level monthly:                450 

C. Higher Secondary level monthly:   600 

D. Highest level monthly:                      1000 

2. Hijras of age 50 or above who are weak and unable to work, will receive a senior 
fund/ special fund in the amount of 500 taka per month.  

3. We can consider the hijra community as part of mainstream society by improving 
their skills and expertise with proper training and by employing them.  

4. Upon completion of training they will be given 10,000 taka. 

 

The number of beneficiaries of the current program:   
The number of beneficiaries in 2012-13:  

• Educational scholarships for 4 levels:        135 people 

• Training:                                                  350 people 

• Total beneficiaries:                                            485 people 

 
The number of total beneficiaries in 2013-14  

• Senior/special grant:                1071 people 

• 4 levels of educational scholarships:          762 people 
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• Socio-economic training:                      950 people 

• Post-training grant:                                         120 people 

• Total beneficiaries:         2903 people 

 
The number of total beneficiaries in 2014-15 budget years:  

• Senior/special grant:                 1300 people 

• 4 levels of educational scholarships:           789 people 

• Socio-economic training:                         850 people 

• Post-training grant:                                            340 people 

• Total beneficiaries:            3279 people 

 

The number of total beneficiaries in 2015 -16 budget years:  

• Senior/ special grant:                 2340 people 

• 4 levels of educational scholarships:          1476 people 

• Socio-economic training:                        1500 people 

• Post-training grant:                                           1500 people 

• Total beneficiaries:           6816 people 

 
 

Abdur Rajjak Hawladar 
Program Director 
 Hijra Living Standard Development Programme 
Social Welfare Office 
Agargaon, Dhaka   
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