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তািরখ: 23 মাচ 2021 

সংবাদ িব ি  
সফ  নট কে  িহজড়া/িল া র মা ষেদর আেরা হণেযা  ও অথবহ অংশ হণ সং া  অনলাইন 

পরামশক সভার আেয়াজন কের জাতীয় মানবািধকার কিমশন ও ব  সা াল ওেয়লেফয়ার সাসাই । 

ভা য়াল এ সভায় ধান অিতিথ িহেসেব কিমশেনর চয়ার ান নািছমা বগম, এনিডিস জানান- 
িহজড়া/িল া িরত মা েষর ক ােণ েয়াজন সামািজক ও পািরবািরক ি ভি র পিরবতন। জে র জ  যার 
কােনা দায় নই, তােক কন পিরবার বা সমাজ আলাদা করেব, িহজড়া/ তীয় িল  হওয়ার কারেণ পিরবার থেক 
বর কের দওয়ার ঘটনায় শাি  আেরাপ করা উিচত। পিরবার ছাড়া স ােনর বেড় উঠা একজন স ােনর চরম 

মানবািধকােরর ল ন। িহজড়া জনেগাি র মানবািধকার র ার লে  েয়াজন এক  ণা  আইন কাঠােমা। 
জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর এ সংি  িথেম ক কিম র সভায় আেলাচনা সােপে  এতদসং া  খসড়া িতর 
কাজ চলমান রেয়েছ এবং িশ ই স  সংি  ম ণালেয় রণ করা হেব মেম িতিন জানান। 

অপরিদেক, সমাজেসবা অিধদ েরর মহাপিরচালক জনাব শখ রিফ ল ইসলাম তার আেলাচনায় জানান, 
পিরবার থেক ের থাকার কারেণ িহজড়া জনেগাি র মানবািধকার চরমভােব  ল ন হে ।  

িহজড়ােদর জীবনমান উ য়ন সং া  খসড়া নীিতমালা ড়া  করার জ  ম ণালয় ক ক সভা আহবান করা 
হেয়েছ। এ নীিতমালার পাশাপািশ িহজড়াসহ িপিছেয় পড়া জনেগাি র অিধকার র ায় এক  আইন থাকা েয়াজন 
বেল জানান সমাজক ান ম ণালেয়র অিতির  সিচব মাহা দ ইসমাইল। 

ভা য়াল এ সভায় ঢাকা িব িব ালেয়র জনিব ান িবভােগর অ াপক ড. মাহা দ িব াল হােসন 
‘বাংলােদেশ িহজড়া জনেগাি র জ  অ ি লক সামািজক িনরাপ া কম িচ: বা বতা ও করণীয়’ শীষক এক  
উপ াপনা দন। 

সভায় িহজড়া জনেগাি র িতিনিধ িশ ক, আইনজীবী, সমাজেসবা অিধদ েরর কমকতাগণ ও কিমশেনর 
সংি  কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 
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