
আ�:িল� 
ঘটনার িববরণ

আ�:িল� মােন িক?

আ�:িল� মানুষ েযৗনচির�গত ৈবি শে�য্ সাধারন পুরুষ 
বা নার ী’র ি�-িবভাজন ন ীিত েমেন চেল না 
(েযৗনা�সহ িড�াশয/় অে�ােকাষ, ে�ােমাজেমর গঠন)। 

আ�:িল� শ�ি ট রূপক অেথ ৰ্ বয্বহার করা হয় যা �ারা 
িভ� িভ� ধরেণর �াকৃিতগত শার ীিরক ৈবি শ�য্সমুহেক 
বুঝায।় েকান েক্ষে� আ�:িল� ৈবি শ�য্গুেলা জে�র 
সময় দৃশয্মান হয,় আবার িকছু েক্ষে� তা েযৗবেনর 
আগ পয ৰ্� ��ভােব দৃশয্মান হয় না।  িকছু 
ে�ােমাজনাল আ�:িল� মানুেষর িভ�তা 
শািরর ীকভােব �� দৃশয্মান নাও হেত পাের।

িবেশষে�র মেত, িবে�র েমাট জনসংখয্ার শতকরা 
০.০৫ ভাগ েথেক শতকরা ১.৭ ভাগ মানুষ আ�:িল� 
ৈবি শ�য্ িনেয় জ�ায।় 

আ�:িল� ৈবি শ�য্ িনেয় জ��হণ করা ৈজিবক েযৗন 
ৈবি শে�য্র সােথ স�িক ৰ্ত এবং তা বয্ি�র েযৗন 
ধারনা/ দৃি �ভি� এবং ৈলি�ক পিরচেয়র সােথ 
স�ক ৰ্যু� নয,় স�ণূ ৰ্ �ত�। একজন আ�:িলে�র 
মানুষ হয়েতা অনয্েদর  মত িবসমে�ম ী, সমে�ম ী 
পুরুষ, সমে�ম ী নার ী,্ উভয়ে�ম ী বা  এমনও  হেত 
পাের িতিন কােরা �িত েযৗনাকৃ� নয;় িনেজেক  নার ী, 
পুরুষ িকংবা  উভয়িল� বা েকান �কার িল� িহেসেব 
িচি�ত নাও করেত পােরন। 

তােদর ৈবি শ�য্সমূহ িভ� হওয়ার কারেণ আ�:িল� 
ি শশু ও �া�বয়� বয্ি� েবি শরভাগ সময়ই অপবােদর 
ি শকার হেত হয় এবং তােদর সে� একািধক 
মানবািধকার ল�েনর ঘটনা ঘেট থােক। যার মেধয্ 
তােদর স¦া�য্েসবার অিধকার, শার ীিরক অখ�তার 
অিধকার, িনয ৰ্াতন ও ভুল িচিকৎসা েথেক মুি� 
পাওয়ার অিধকার, সমতার অিধকার ও ৈবষময্হ ীনতা 
অিধকার লি�ত হয।় 

শার ীিরক অখ�তা

বত ৰ্মানকােল আ�:িল� ি শশুেদর পর ীক্ষেণর িবষয়ি ট 
িবেবচনা কের অ�েয়াজন ীয় অ�পাচার এবং অনয্ানয্ 
প�িত �েয়ােগর মাধয্েম তােদরেক (তথাকিথত) 
ৈলি�ক ছেকর মেধয্ আনা এক�কার সাধারণ িবষয় 
িহেসেব েদখা হয।়

এই অপিরবত ৰ্ন ীয় প�িতগুিল �ায়শই �ায় ী রুপ েনয,় 
যা ব�য্া�, ক�, আৎম-সংযমহ ীনতা, েযৗন 
সংেবদনশ ীলতা �াস, িবষ�তাসহ আজ ীবন মানিষক 
য�ণার কারণ হেয় উঠেত পাের। �ায়ই সংি �� বয্ি�র 
েকান �কার স�িত ও অবিহতকরণ ছাড়াই িস�া� 
�হণ করা হয,় যারা এই প�িতগুেলার জনয্ �া�বয়� 
হয়িন তােদর শার ীিরক অখ�তার অিধকার ল�ন কের 
িনয ৰ্াতন, ভুল িচিকৎসা েথেক মুি� এবং জ ীবন 
ক্ষিতকারক চ ৰ্চা েথেক মুি� অিধকারেক  ল�ন করা 
হয।় এই জাত ীয় িবষয়গুেলা সচরাচর সাং�ৃিতক ও 
তথাকিথত ৈলি�ক ভাবনা েথেক সমথ ৰ্ন করা হেয় 
থােক এবং আ�:িল� মানুষেদর স�েক ৰ্ ৈবষময্ িব�াস 
েরেখই তােদরেক সমােজ িবেবচনা করা  হেয় থােক। 

েজারপূব ৰ্ক িচিকৎসাসহ শার ীিরক অখ�তার অিধকার 
ল�ন েক্ষে� ৈবষময্মূলক আচরণ কখেনাই 
মানবািধকার ল�েন নয্াযয্তা িদেত পাের না। রাে�র 
দািয়� হল অ�-আচরণ বলবৎ না েরেখ, ক্ষিতকার 
বা�বি� ধারনাগুেলার েমাকােবলা করা। িবক� 
সমাধানগুেলা আেলাচনা না কের শািরর ীক অখ�তা 
রক্ষা এবং �ত�েবােধর �িত স�ান না েদিখেয় এই 
ধরেনর তথাকিথত িনয়মন ীিত কখেনা কখেনা 
েযৗি�ক ও �া�য্ উপকাির িবষয় িহসােব িচি�ত করা  
হেয় থােক। িক� এই ধরেনর ��াবনার দূব ৰ্ল িভিৎতও 
আেছ।
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দু:খজনক িবষয় হেলা, এই ধরেনর আচরণ এবং 
সামািজক চাপগুেলা সচারাচর একজন ডা�ার �ারাই 
সংগি ঠত হয।় পাশাপাি শ আ�:িলে�র িপতা-মাতারাও 
স�ৃ� থােকন। �া�য্িব�ান ি শক্ষার অভাব, 
�েয়াজন ীয়তা ও বা�বস�ত �ােনর অভােব 
মানবািধকার ল�ন হেত পাের, েজেনশুেন এই ধরেনর 
িনয়মন ীিতগুেলা উৎসািহত ও সমথ ৰ্ন করা হয।় সমমনা 
মানুষ, �া�বয়� আ�:িল� এবং পিরবােরর 
েযাগােযােগর অভােব, পিরণিতগত তেথয্র  অভােব স¦
�েময়াদ ী ও দ ীঘ ৰ্েময়ােদ এই ধরেনর সমথ ৰ্ন বা চুি� 
হেয় থােক।
 
েছেলেবলায় আ�:িল� িনেয় ল�া ও কল� জিড়ত 
থাকার কারেণ অেনক আ�:িলে�র বযঃ়�া� মানুষ 
অ�পাচার করেত চান। পাশাপাি শ বয্াপক েবদনাদায়ক 
অিভ�তা, মানিষক ও শািরর ীক য�ণাও তােদর থােক। 
অেনকই অনুভব কেরন, তােদরেক ৈদিহকিল� ও 
সামািজকিল� িনম ৰ্াণ করেত বাধয্ কারা হয় যার সে� 
তারা অভয্� হেত পাের না।
 
তােদর অপিরব ৰ্তন ীয় �কৃিত, শার ীিরক  অখ�তা এবং 
�ি�য়তা রক্ষায় িচিকৎসাগতভােব অ�েয়াজন ীয় ও 
অেযৗি�ক সাজ ৰ্াির িচিকৎসা িনিষ� করা উিচৎ। 
আ�:িল� ি শশু এবং তােদর পিরবােরর সদসয্েদর 
উিচত পয ৰ্া� কাউি�িলং ও সহেযািগতা �হণ করা, 
এেক্ষে� সহসাথ ীেদরেকও অ�ভু ৰ্� করা দরকার।

ৈবষময্:

আ�:িল� বয্ি�গণ হরহােমশা িনযৰ্াতন ও ৈবষেময্র 
িশকার হেয় থােকন, যখন িবষয়িট জানাজািন হেয় যায় 
বা যিদ সবাই েজেন যায় েয তারা �থাগত ৈদিহক িলে�র 
বাইের। ৈবষময্ িনধন আইন �ারা আ�:িল� মানুষেদর 
ৈবষময্ েথেক রক্ষা করা যায় না বরং তােত তােদর অব�া 
আরও ঝুিকপূণৰ্ হয়। �া�য্েসবা, িশক্ষা, জনেসবা, চাকুির 

ও েখলাধুলার েক্ষে� তারা ঝুঁিকপূণৰ্ অব�ায় রেয়েছন। 
�া�েসবায় িনেয়ািজত েপশাদারেদর উপযু� �া�য্েসবার 
�েয়াজনীয়তা এবং মানানসই �া�য্�ান ও েবাধগময্তার  
�িশক্ষেনর অভাব রেয়েছ। আ�:িল�  মানুষেদর 
�াত�েবােধর �িত স�ান, শারীিরক অেভদয্তার 
অিধকার, �া�েসবায় িনেয়ািজত েপশাদারেদর �ােনর 
ঘাটিত আেছ। 

ৈদিহক িলে�র েকােনা সনদপে�র দরকার হেলও িকছু 
আ�:িল� মানুষ বাধঁা এবং ৈবষেময্র মুেখামুি খ হয।় 
অনয্ানয্ দা�িরক কাগজপ� সংেশাধেনর �েয়াজেনর 
েক্ষে�ও ৈবষময্ ঘেট।

আ�:িলে�র � ীড়ািবদরাও িনিদ ৰ্� রকেমর বাধার 
স�খু ীন হেয় থােক। একমা� আ�:িল� ৈবি শ�য্ থাকার 
কারেণই অেনক আ�:িল� নার ী �ীড়াবিদ 
�িতেযািগতায় েথেক বাদ পেড়েছন। যাইেহাক িনেজ 
আ�:িল� মানুষ হেল আেরা ভােলা কম ৰ্সক্ষমতা 
েদখােনার  েকান �েয়াজন পেরনা । অনয্কথায় যােদর  
শার ীিরক ৈবি শ�য্গুেলা েযমন উ�তা এবং েপশ ীবহুল 
তারা এই ধরেনর বাধঁার ি শকার হন না।

সুরক্ষা এবং �িতকার

আ�:িলে�র মানুষেদর অবশয্ই মানবািধকার ল�ন 
েথেক সুরক্ষা পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। যখনই এই 
ধরেনর িনয ৰ্াতেনর ঘটনা ঘেট, িবষয়ি ট তদ� করা 
উিচৎ এবং অপরাধ ীেদর িবচােরর আওতায় আনা উিচৎ। 
ক্ষিত��েদর  নয্ায়িবচার ও ক্ষিতপূরণসহ কায ৰ্কর ী 
বয্ব�া েনওয়া উিচৎ। আ�:িল� মানুষেদর জনয্ আইন ও 
ন ীিতমালা ৈতর ীেত এমন পরামশ ৰ্ �হণ করা উিচৎ যা 
তােদর অিধকার রক্ষার েক্ষে� ভূিমকা রাখেব।

ইিতবাচক অ�গিত:

২০১৩ সােল অে�িলয়া েযৗন ৈবষময্ সংেশাধন ী আইন 
কেরেছ (েযৗন ধারনা ও ৈলি�ক পিরচয় এবং আ�:িল� 
অব�া), সব ৰ্�থম এই আইনি টেত আ�:িল� মানুষেদর 
অব�া অ� ৰ্ভ’� করার হেয়েছ। অে�িলয়ান িসেনট 
আ�:িল� মানুষেদর অৈনিতক ও েজারপূব ৰ্ক 
জ ীবনুমু� করার িবষেয় সরকার ী তদ� করেছ। 

২০১৫ সােল মালতা েদশি ট  ৈলি�ক পিরিচিত আইন 
কেরেছ, িল� অিভবয্াি� এবং েযৗন ৈবি শে�য্র 
�ত�তা রক্ষায় এি ট �থম আইন যা অ�া�বয়̄ কেদর 
স�িত বয্ত ীত েযৗন ৈবি শে�য্র উপর িভিৎত কের 
ৈবষময্েক িনিষ� কেরেছ।

কম ৰ্সূচ ী:

রাে�র: 

•  আ�:িল� েযৗন ৈবি শ�য্স�� ি শশুেদর উপর 
অ�েয়াজন ীয় শলয্ িচিকৎসা এবং প�িতগুেলা িনিষ� 
করা। তােদর  শার ীিরক  অখ�তা  রক্ষা ও তােদর  
�ত�তার �িত স�ান েদখােনা।

•  আ�:িল� মানুেষর সহসাথ ীসহ তােদর িনেজেদর ও 
পিরবােরর সদসয্েদর  পয ৰ্া� পিরমান কাউি�িলং 
িনি�ত করা ।

•  আ�:িল� মানুেষর জ�গত ৈবি শ�য্ এবং অব�ােনর 
কারেন ি শক্ষা,�া�য্েসবা, চাকুির, েখলাধুলা এবং 
জনেসবা েপেত ৈবষময্ িবেরাধ ী উেদয্ােগর মাধয্েম এই 
ধরেনর ৈবষময্ �িতেরাধ করা।

•  আ�:িল� মানুষেদর িবরুে� মানবািধকার ল�েনর 
তদ�, অিভযু� অপরাধ ীেদর  িবচার করা এবং 
ভু�েভাগ ীেদর ক্ষিতপূরনসহ কায ৰ্কর ী বয্ব�া িনি�ত 
করা।

•  জাত ীয় মানবিধকার সং�াগুেলার আ�:িল� 
মানুষেদর মানবিধকার পিরি�িত িনেয় গেবষণা এবং 
পয ৰ্েবক্ষণ করা উিচৎ।

•  আ�:িল� মানুষেদর জ�সনদ এবং সকল দা�িরক 
কাগেজ িল� িচি�তকরণ ও সংেশাধেনর সুিবধাপণূ ৰ্ 
কায ৰ্কর ী আইন সরবরাহ করা।

•  আ�:িল� মানুেষর �া�য্েসবার �েয়াজন ীয়তা এবং 
মানবািধকার স�েক ৰ্ �ি শক্ষণ, িপতামাতা ও 
আ�:িল� ি শশুেদর উপযু� পরামশ ৰ্ এবং েসবা�ান 
িবষেয় �া�য্কম ৰ্ ীেদর �ি শক্ষণ �দান করা। আ�:িল� 
বয্ি�েদর  �াত�েবাধ, শািরর ীক অখ�তা ও িল� 
ৈবি শে�য্র �িত ��াশ ীল হওয়া উিচৎ।

•  িবচার িবভােগর সদসয্, ইিমে�শন অিফসার, আইন 
�েয়াগকার ী, �া�য্েসবা, ি শক্ষা ও অনয্ানয্ কম ৰ্কত ৰ্া 
কম ৰ্চার ীেদর আ�:িল� বয্ি�েদর  �িত সমান আচরন 
করার �ি শক্ষন িনি�ৎ করা।

•  অিধকার বিষয়ক সং�াগুেলার পরামশ ৰ্, আইন এবং 
ন ীিতমালা যা আ�:িল� মানুেষর অিধকার িনি�ত 
কের েসই রকম কায ৰ্�েম অংশ ীদাির� িনি�ত করা।

িমিডয়া:

•  সংবাদপ�, ি টিভ এবং েরিডওেত আ�:িল� মানুষ  
এবং জনেগাি �র ক��র অ�ভূ ৰ্� করা।

•  আ�:িল� মানুষেদর এবং তােদর  মানবািধকার 
িবষেয় উে�গগুিলর উে�শয্মূলক সুষমিচ� তুেল ধরা।

• আ�:িল� মানুেষর িল� পিরচয় ও েযৗনতা  স�েক ৰ্ 
ধারনা কের মতামত �চার না করা।

আপিন, আপনার ব�ুরা এবং অনয্ানয্রা িমেল ইিতবাচক 
পিরবত ৰ্ন আনেত পােরন ।

• যখন আপিন আ�:িল� বয্ি�েদর িবরুে� েকান রকম 
ৈবষময্ ও সংিহংসতা েদেখন তখন কথা বলুন।

• মেন রাখেবন আ�:িল� বয্ি�েদর েয েকান িল� 
পিরচয় ও েযৗন �বনতা থাকেত পাের।

 



আ�:িল� মােন িক?

আ�:িল� মানুষ েযৗনচির�গত ৈবি শে�য্ সাধারন পুরুষ 
বা নার ী’র ি�-িবভাজন ন ীিত েমেন চেল না 
(েযৗনা�সহ িড�াশয/় অে�ােকাষ, ে�ােমাজেমর গঠন)। 

আ�:িল� শ�ি ট রূপক অেথ ৰ্ বয্বহার করা হয় যা �ারা 
িভ� িভ� ধরেণর �াকৃিতগত শার ীিরক ৈবি শ�য্সমুহেক 
বুঝায।় েকান েক্ষে� আ�:িল� ৈবি শ�য্গুেলা জে�র 
সময় দৃশয্মান হয,় আবার িকছু েক্ষে� তা েযৗবেনর 
আগ পয ৰ্� ��ভােব দৃশয্মান হয় না।  িকছু 
ে�ােমাজনাল আ�:িল� মানুেষর িভ�তা 
শািরর ীকভােব �� দৃশয্মান নাও হেত পাের।

িবেশষে�র মেত, িবে�র েমাট জনসংখয্ার শতকরা 
০.০৫ ভাগ েথেক শতকরা ১.৭ ভাগ মানুষ আ�:িল� 
ৈবি শ�য্ িনেয় জ�ায।় 

আ�:িল� ৈবি শ�য্ িনেয় জ��হণ করা ৈজিবক েযৗন 
ৈবি শে�য্র সােথ স�িক ৰ্ত এবং তা বয্ি�র েযৗন 
ধারনা/ দৃি �ভি� এবং ৈলি�ক পিরচেয়র সােথ 
স�ক ৰ্যু� নয,় স�ণূ ৰ্ �ত�। একজন আ�:িলে�র 
মানুষ হয়েতা অনয্েদর  মত িবসমে�ম ী, সমে�ম ী 
পুরুষ, সমে�ম ী নার ী,্ উভয়ে�ম ী বা  এমনও  হেত 
পাের িতিন কােরা �িত েযৗনাকৃ� নয;় িনেজেক  নার ী, 
পুরুষ িকংবা  উভয়িল� বা েকান �কার িল� িহেসেব 
িচি�ত নাও করেত পােরন। 

তােদর ৈবি শ�য্সমূহ িভ� হওয়ার কারেণ আ�:িল� 
ি শশু ও �া�বয়� বয্ি� েবি শরভাগ সময়ই অপবােদর 
ি শকার হেত হয় এবং তােদর সে� একািধক 
মানবািধকার ল�েনর ঘটনা ঘেট থােক। যার মেধয্ 
তােদর স¦া�য্েসবার অিধকার, শার ীিরক অখ�তার 
অিধকার, িনয ৰ্াতন ও ভুল িচিকৎসা েথেক মুি� 
পাওয়ার অিধকার, সমতার অিধকার ও ৈবষময্হ ীনতা 
অিধকার লি�ত হয।় 

শার ীিরক অখ�তা

বত ৰ্মানকােল আ�:িল� ি শশুেদর পর ীক্ষেণর িবষয়ি ট 
িবেবচনা কের অ�েয়াজন ীয় অ�পাচার এবং অনয্ানয্ 
প�িত �েয়ােগর মাধয্েম তােদরেক (তথাকিথত) 
ৈলি�ক ছেকর মেধয্ আনা এক�কার সাধারণ িবষয় 
িহেসেব েদখা হয।়

এই অপিরবত ৰ্ন ীয় প�িতগুিল �ায়শই �ায় ী রুপ েনয,় 
যা ব�য্া�, ক�, আৎম-সংযমহ ীনতা, েযৗন 
সংেবদনশ ীলতা �াস, িবষ�তাসহ আজ ীবন মানিষক 
য�ণার কারণ হেয় উঠেত পাের। �ায়ই সংি �� বয্ি�র 
েকান �কার স�িত ও অবিহতকরণ ছাড়াই িস�া� 
�হণ করা হয,় যারা এই প�িতগুেলার জনয্ �া�বয়� 
হয়িন তােদর শার ীিরক অখ�তার অিধকার ল�ন কের 
িনয ৰ্াতন, ভুল িচিকৎসা েথেক মুি� এবং জ ীবন 
ক্ষিতকারক চ ৰ্চা েথেক মুি� অিধকারেক  ল�ন করা 
হয।় এই জাত ীয় িবষয়গুেলা সচরাচর সাং�ৃিতক ও 
তথাকিথত ৈলি�ক ভাবনা েথেক সমথ ৰ্ন করা হেয় 
থােক এবং আ�:িল� মানুষেদর স�েক ৰ্ ৈবষময্ িব�াস 
েরেখই তােদরেক সমােজ িবেবচনা করা  হেয় থােক। 

েজারপূব ৰ্ক িচিকৎসাসহ শার ীিরক অখ�তার অিধকার 
ল�ন েক্ষে� ৈবষময্মূলক আচরণ কখেনাই 
মানবািধকার ল�েন নয্াযয্তা িদেত পাের না। রাে�র 
দািয়� হল অ�-আচরণ বলবৎ না েরেখ, ক্ষিতকার 
বা�বি� ধারনাগুেলার েমাকােবলা করা। িবক� 
সমাধানগুেলা আেলাচনা না কের শািরর ীক অখ�তা 
রক্ষা এবং �ত�েবােধর �িত স�ান না েদিখেয় এই 
ধরেনর তথাকিথত িনয়মন ীিত কখেনা কখেনা 
েযৗি�ক ও �া�য্ উপকাির িবষয় িহসােব িচি�ত করা  
হেয় থােক। িক� এই ধরেনর ��াবনার দূব ৰ্ল িভিৎতও 
আেছ।
 

দু:খজনক িবষয় হেলা, এই ধরেনর আচরণ এবং 
সামািজক চাপগুেলা সচারাচর একজন ডা�ার �ারাই 
সংগি ঠত হয।় পাশাপাি শ আ�:িলে�র িপতা-মাতারাও 
স�ৃ� থােকন। �া�য্িব�ান ি শক্ষার অভাব, 
�েয়াজন ীয়তা ও বা�বস�ত �ােনর অভােব 
মানবািধকার ল�ন হেত পাের, েজেনশুেন এই ধরেনর 
িনয়মন ীিতগুেলা উৎসািহত ও সমথ ৰ্ন করা হয।় সমমনা 
মানুষ, �া�বয়� আ�:িল� এবং পিরবােরর 
েযাগােযােগর অভােব, পিরণিতগত তেথয্র  অভােব স¦
�েময়াদ ী ও দ ীঘ ৰ্েময়ােদ এই ধরেনর সমথ ৰ্ন বা চুি� 
হেয় থােক।
 
েছেলেবলায় আ�:িল� িনেয় ল�া ও কল� জিড়ত 
থাকার কারেণ অেনক আ�:িলে�র বযঃ়�া� মানুষ 
অ�পাচার করেত চান। পাশাপাি শ বয্াপক েবদনাদায়ক 
অিভ�তা, মানিষক ও শািরর ীক য�ণাও তােদর থােক। 
অেনকই অনুভব কেরন, তােদরেক ৈদিহকিল� ও 
সামািজকিল� িনম ৰ্াণ করেত বাধয্ কারা হয় যার সে� 
তারা অভয্� হেত পাের না।
 
তােদর অপিরব ৰ্তন ীয় �কৃিত, শার ীিরক  অখ�তা এবং 
�ি�য়তা রক্ষায় িচিকৎসাগতভােব অ�েয়াজন ীয় ও 
অেযৗি�ক সাজ ৰ্াির িচিকৎসা িনিষ� করা উিচৎ। 
আ�:িল� ি শশু এবং তােদর পিরবােরর সদসয্েদর 
উিচত পয ৰ্া� কাউি�িলং ও সহেযািগতা �হণ করা, 
এেক্ষে� সহসাথ ীেদরেকও অ�ভু ৰ্� করা দরকার।

ৈবষময্:

আ�:িল� বয্ি�গণ হরহােমশা িনযৰ্াতন ও ৈবষেময্র 
িশকার হেয় থােকন, যখন িবষয়িট জানাজািন হেয় যায় 
বা যিদ সবাই েজেন যায় েয তারা �থাগত ৈদিহক িলে�র 
বাইের। ৈবষময্ িনধন আইন �ারা আ�:িল� মানুষেদর 
ৈবষময্ েথেক রক্ষা করা যায় না বরং তােত তােদর অব�া 
আরও ঝুিকপূণৰ্ হয়। �া�য্েসবা, িশক্ষা, জনেসবা, চাকুির 

ও েখলাধুলার েক্ষে� তারা ঝুঁিকপূণৰ্ অব�ায় রেয়েছন। 
�া�েসবায় িনেয়ািজত েপশাদারেদর উপযু� �া�য্েসবার 
�েয়াজনীয়তা এবং মানানসই �া�য্�ান ও েবাধগময্তার  
�িশক্ষেনর অভাব রেয়েছ। আ�:িল�  মানুষেদর 
�াত�েবােধর �িত স�ান, শারীিরক অেভদয্তার 
অিধকার, �া�েসবায় িনেয়ািজত েপশাদারেদর �ােনর 
ঘাটিত আেছ। 

ৈদিহক িলে�র েকােনা সনদপে�র দরকার হেলও িকছু 
আ�:িল� মানুষ বাধঁা এবং ৈবষেময্র মুেখামুি খ হয।় 
অনয্ানয্ দা�িরক কাগজপ� সংেশাধেনর �েয়াজেনর 
েক্ষে�ও ৈবষময্ ঘেট।

আ�:িলে�র � ীড়ািবদরাও িনিদ ৰ্� রকেমর বাধার 
স�খু ীন হেয় থােক। একমা� আ�:িল� ৈবি শ�য্ থাকার 
কারেণই অেনক আ�:িল� নার ী �ীড়াবিদ 
�িতেযািগতায় েথেক বাদ পেড়েছন। যাইেহাক িনেজ 
আ�:িল� মানুষ হেল আেরা ভােলা কম ৰ্সক্ষমতা 
েদখােনার  েকান �েয়াজন পেরনা । অনয্কথায় যােদর  
শার ীিরক ৈবি শ�য্গুেলা েযমন উ�তা এবং েপশ ীবহুল 
তারা এই ধরেনর বাধঁার ি শকার হন না।

সুরক্ষা এবং �িতকার

আ�:িলে�র মানুষেদর অবশয্ই মানবািধকার ল�ন 
েথেক সুরক্ষা পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। যখনই এই 
ধরেনর িনয ৰ্াতেনর ঘটনা ঘেট, িবষয়ি ট তদ� করা 
উিচৎ এবং অপরাধ ীেদর িবচােরর আওতায় আনা উিচৎ। 
ক্ষিত��েদর  নয্ায়িবচার ও ক্ষিতপূরণসহ কায ৰ্কর ী 
বয্ব�া েনওয়া উিচৎ। আ�:িল� মানুষেদর জনয্ আইন ও 
ন ীিতমালা ৈতর ীেত এমন পরামশ ৰ্ �হণ করা উিচৎ যা 
তােদর অিধকার রক্ষার েক্ষে� ভূিমকা রাখেব।
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ইিতবাচক অ�গিত:

২০১৩ সােল অে�িলয়া েযৗন ৈবষময্ সংেশাধন ী আইন 
কেরেছ (েযৗন ধারনা ও ৈলি�ক পিরচয় এবং আ�:িল� 
অব�া), সব ৰ্�থম এই আইনি টেত আ�:িল� মানুষেদর 
অব�া অ� ৰ্ভ’� করার হেয়েছ। অে�িলয়ান িসেনট 
আ�:িল� মানুষেদর অৈনিতক ও েজারপূব ৰ্ক 
জ ীবনুমু� করার িবষেয় সরকার ী তদ� করেছ। 

২০১৫ সােল মালতা েদশি ট  ৈলি�ক পিরিচিত আইন 
কেরেছ, িল� অিভবয্াি� এবং েযৗন ৈবি শে�য্র 
�ত�তা রক্ষায় এি ট �থম আইন যা অ�া�বয়̄ কেদর 
স�িত বয্ত ীত েযৗন ৈবি শে�য্র উপর িভিৎত কের 
ৈবষময্েক িনিষ� কেরেছ।

কম ৰ্সূচ ী:

রাে�র: 

•  আ�:িল� েযৗন ৈবি শ�য্স�� ি শশুেদর উপর 
অ�েয়াজন ীয় শলয্ িচিকৎসা এবং প�িতগুেলা িনিষ� 
করা। তােদর  শার ীিরক  অখ�তা  রক্ষা ও তােদর  
�ত�তার �িত স�ান েদখােনা।

•  আ�:িল� মানুেষর সহসাথ ীসহ তােদর িনেজেদর ও 
পিরবােরর সদসয্েদর  পয ৰ্া� পিরমান কাউি�িলং 
িনি�ত করা ।

•  আ�:িল� মানুেষর জ�গত ৈবি শ�য্ এবং অব�ােনর 
কারেন ি শক্ষা,�া�য্েসবা, চাকুির, েখলাধুলা এবং 
জনেসবা েপেত ৈবষময্ িবেরাধ ী উেদয্ােগর মাধয্েম এই 
ধরেনর ৈবষময্ �িতেরাধ করা।

•  আ�:িল� মানুষেদর িবরুে� মানবািধকার ল�েনর 
তদ�, অিভযু� অপরাধ ীেদর  িবচার করা এবং 
ভু�েভাগ ীেদর ক্ষিতপূরনসহ কায ৰ্কর ী বয্ব�া িনি�ত 
করা।

•  জাত ীয় মানবিধকার সং�াগুেলার আ�:িল� 
মানুষেদর মানবিধকার পিরি�িত িনেয় গেবষণা এবং 
পয ৰ্েবক্ষণ করা উিচৎ।

•  আ�:িল� মানুষেদর জ�সনদ এবং সকল দা�িরক 
কাগেজ িল� িচি�তকরণ ও সংেশাধেনর সুিবধাপণূ ৰ্ 
কায ৰ্কর ী আইন সরবরাহ করা।

•  আ�:িল� মানুেষর �া�য্েসবার �েয়াজন ীয়তা এবং 
মানবািধকার স�েক ৰ্ �ি শক্ষণ, িপতামাতা ও 
আ�:িল� ি শশুেদর উপযু� পরামশ ৰ্ এবং েসবা�ান 
িবষেয় �া�য্কম ৰ্ ীেদর �ি শক্ষণ �দান করা। আ�:িল� 
বয্ি�েদর  �াত�েবাধ, শািরর ীক অখ�তা ও িল� 
ৈবি শে�য্র �িত ��াশ ীল হওয়া উিচৎ।

•  িবচার িবভােগর সদসয্, ইিমে�শন অিফসার, আইন 
�েয়াগকার ী, �া�য্েসবা, ি শক্ষা ও অনয্ানয্ কম ৰ্কত ৰ্া 
কম ৰ্চার ীেদর আ�:িল� বয্ি�েদর  �িত সমান আচরন 
করার �ি শক্ষন িনি�ৎ করা।

•  অিধকার বিষয়ক সং�াগুেলার পরামশ ৰ্, আইন এবং 
ন ীিতমালা যা আ�:িল� মানুেষর অিধকার িনি�ত 
কের েসই রকম কায ৰ্�েম অংশ ীদাির� িনি�ত করা।

িমিডয়া:

•  সংবাদপ�, ি টিভ এবং েরিডওেত আ�:িল� মানুষ  
এবং জনেগাি �র ক��র অ�ভূ ৰ্� করা।

•  আ�:িল� মানুষেদর এবং তােদর  মানবািধকার 
িবষেয় উে�গগুিলর উে�শয্মূলক সুষমিচ� তুেল ধরা।

• আ�:িল� মানুেষর িল� পিরচয় ও েযৗনতা  স�েক ৰ্ 
ধারনা কের মতামত �চার না করা।

আপিন, আপনার ব�ুরা এবং অনয্ানয্রা িমেল ইিতবাচক 
পিরবত ৰ্ন আনেত পােরন ।

• যখন আপিন আ�:িল� বয্ি�েদর িবরুে� েকান রকম 
ৈবষময্ ও সংিহংসতা েদেখন তখন কথা বলুন।

• মেন রাখেবন আ�:িল� বয্ি�েদর েয েকান িল� 
পিরচয় ও েযৗন �বনতা থাকেত পাের।

 



আ�:িল� মােন িক?

আ�:িল� মানুষ েযৗনচির�গত ৈবি শে�য্ সাধারন পুরুষ 
বা নার ী’র ি�-িবভাজন ন ীিত েমেন চেল না 
(েযৗনা�সহ িড�াশয/় অে�ােকাষ, ে�ােমাজেমর গঠন)। 

আ�:িল� শ�ি ট রূপক অেথ ৰ্ বয্বহার করা হয় যা �ারা 
িভ� িভ� ধরেণর �াকৃিতগত শার ীিরক ৈবি শ�য্সমুহেক 
বুঝায।় েকান েক্ষে� আ�:িল� ৈবি শ�য্গুেলা জে�র 
সময় দৃশয্মান হয,় আবার িকছু েক্ষে� তা েযৗবেনর 
আগ পয ৰ্� ��ভােব দৃশয্মান হয় না।  িকছু 
ে�ােমাজনাল আ�:িল� মানুেষর িভ�তা 
শািরর ীকভােব �� দৃশয্মান নাও হেত পাের।

িবেশষে�র মেত, িবে�র েমাট জনসংখয্ার শতকরা 
০.০৫ ভাগ েথেক শতকরা ১.৭ ভাগ মানুষ আ�:িল� 
ৈবি শ�য্ িনেয় জ�ায।় 

আ�:িল� ৈবি শ�য্ িনেয় জ��হণ করা ৈজিবক েযৗন 
ৈবি শে�য্র সােথ স�িক ৰ্ত এবং তা বয্ি�র েযৗন 
ধারনা/ দৃি �ভি� এবং ৈলি�ক পিরচেয়র সােথ 
স�ক ৰ্যু� নয,় স�ণূ ৰ্ �ত�। একজন আ�:িলে�র 
মানুষ হয়েতা অনয্েদর  মত িবসমে�ম ী, সমে�ম ী 
পুরুষ, সমে�ম ী নার ী,্ উভয়ে�ম ী বা  এমনও  হেত 
পাের িতিন কােরা �িত েযৗনাকৃ� নয;় িনেজেক  নার ী, 
পুরুষ িকংবা  উভয়িল� বা েকান �কার িল� িহেসেব 
িচি�ত নাও করেত পােরন। 

তােদর ৈবি শ�য্সমূহ িভ� হওয়ার কারেণ আ�:িল� 
ি শশু ও �া�বয়� বয্ি� েবি শরভাগ সময়ই অপবােদর 
ি শকার হেত হয় এবং তােদর সে� একািধক 
মানবািধকার ল�েনর ঘটনা ঘেট থােক। যার মেধয্ 
তােদর স¦া�য্েসবার অিধকার, শার ীিরক অখ�তার 
অিধকার, িনয ৰ্াতন ও ভুল িচিকৎসা েথেক মুি� 
পাওয়ার অিধকার, সমতার অিধকার ও ৈবষময্হ ীনতা 
অিধকার লি�ত হয।় 

শার ীিরক অখ�তা

বত ৰ্মানকােল আ�:িল� ি শশুেদর পর ীক্ষেণর িবষয়ি ট 
িবেবচনা কের অ�েয়াজন ীয় অ�পাচার এবং অনয্ানয্ 
প�িত �েয়ােগর মাধয্েম তােদরেক (তথাকিথত) 
ৈলি�ক ছেকর মেধয্ আনা এক�কার সাধারণ িবষয় 
িহেসেব েদখা হয।়

এই অপিরবত ৰ্ন ীয় প�িতগুিল �ায়শই �ায় ী রুপ েনয,় 
যা ব�য্া�, ক�, আৎম-সংযমহ ীনতা, েযৗন 
সংেবদনশ ীলতা �াস, িবষ�তাসহ আজ ীবন মানিষক 
য�ণার কারণ হেয় উঠেত পাের। �ায়ই সংি �� বয্ি�র 
েকান �কার স�িত ও অবিহতকরণ ছাড়াই িস�া� 
�হণ করা হয,় যারা এই প�িতগুেলার জনয্ �া�বয়� 
হয়িন তােদর শার ীিরক অখ�তার অিধকার ল�ন কের 
িনয ৰ্াতন, ভুল িচিকৎসা েথেক মুি� এবং জ ীবন 
ক্ষিতকারক চ ৰ্চা েথেক মুি� অিধকারেক  ল�ন করা 
হয।় এই জাত ীয় িবষয়গুেলা সচরাচর সাং�ৃিতক ও 
তথাকিথত ৈলি�ক ভাবনা েথেক সমথ ৰ্ন করা হেয় 
থােক এবং আ�:িল� মানুষেদর স�েক ৰ্ ৈবষময্ িব�াস 
েরেখই তােদরেক সমােজ িবেবচনা করা  হেয় থােক। 

েজারপূব ৰ্ক িচিকৎসাসহ শার ীিরক অখ�তার অিধকার 
ল�ন েক্ষে� ৈবষময্মূলক আচরণ কখেনাই 
মানবািধকার ল�েন নয্াযয্তা িদেত পাের না। রাে�র 
দািয়� হল অ�-আচরণ বলবৎ না েরেখ, ক্ষিতকার 
বা�বি� ধারনাগুেলার েমাকােবলা করা। িবক� 
সমাধানগুেলা আেলাচনা না কের শািরর ীক অখ�তা 
রক্ষা এবং �ত�েবােধর �িত স�ান না েদিখেয় এই 
ধরেনর তথাকিথত িনয়মন ীিত কখেনা কখেনা 
েযৗি�ক ও �া�য্ উপকাির িবষয় িহসােব িচি�ত করা  
হেয় থােক। িক� এই ধরেনর ��াবনার দূব ৰ্ল িভিৎতও 
আেছ।
 

দু:খজনক িবষয় হেলা, এই ধরেনর আচরণ এবং 
সামািজক চাপগুেলা সচারাচর একজন ডা�ার �ারাই 
সংগি ঠত হয।় পাশাপাি শ আ�:িলে�র িপতা-মাতারাও 
স�ৃ� থােকন। �া�য্িব�ান ি শক্ষার অভাব, 
�েয়াজন ীয়তা ও বা�বস�ত �ােনর অভােব 
মানবািধকার ল�ন হেত পাের, েজেনশুেন এই ধরেনর 
িনয়মন ীিতগুেলা উৎসািহত ও সমথ ৰ্ন করা হয।় সমমনা 
মানুষ, �া�বয়� আ�:িল� এবং পিরবােরর 
েযাগােযােগর অভােব, পিরণিতগত তেথয্র  অভােব স¦
�েময়াদ ী ও দ ীঘ ৰ্েময়ােদ এই ধরেনর সমথ ৰ্ন বা চুি� 
হেয় থােক।
 
েছেলেবলায় আ�:িল� িনেয় ল�া ও কল� জিড়ত 
থাকার কারেণ অেনক আ�:িলে�র বযঃ়�া� মানুষ 
অ�পাচার করেত চান। পাশাপাি শ বয্াপক েবদনাদায়ক 
অিভ�তা, মানিষক ও শািরর ীক য�ণাও তােদর থােক। 
অেনকই অনুভব কেরন, তােদরেক ৈদিহকিল� ও 
সামািজকিল� িনম ৰ্াণ করেত বাধয্ কারা হয় যার সে� 
তারা অভয্� হেত পাের না।
 
তােদর অপিরব ৰ্তন ীয় �কৃিত, শার ীিরক  অখ�তা এবং 
�ি�য়তা রক্ষায় িচিকৎসাগতভােব অ�েয়াজন ীয় ও 
অেযৗি�ক সাজ ৰ্াির িচিকৎসা িনিষ� করা উিচৎ। 
আ�:িল� ি শশু এবং তােদর পিরবােরর সদসয্েদর 
উিচত পয ৰ্া� কাউি�িলং ও সহেযািগতা �হণ করা, 
এেক্ষে� সহসাথ ীেদরেকও অ�ভু ৰ্� করা দরকার।

ৈবষময্:

আ�:িল� বয্ি�গণ হরহােমশা িনযৰ্াতন ও ৈবষেময্র 
িশকার হেয় থােকন, যখন িবষয়িট জানাজািন হেয় যায় 
বা যিদ সবাই েজেন যায় েয তারা �থাগত ৈদিহক িলে�র 
বাইের। ৈবষময্ িনধন আইন �ারা আ�:িল� মানুষেদর 
ৈবষময্ েথেক রক্ষা করা যায় না বরং তােত তােদর অব�া 
আরও ঝুিকপূণৰ্ হয়। �া�য্েসবা, িশক্ষা, জনেসবা, চাকুির 

ও েখলাধুলার েক্ষে� তারা ঝুঁিকপূণৰ্ অব�ায় রেয়েছন। 
�া�েসবায় িনেয়ািজত েপশাদারেদর উপযু� �া�য্েসবার 
�েয়াজনীয়তা এবং মানানসই �া�য্�ান ও েবাধগময্তার  
�িশক্ষেনর অভাব রেয়েছ। আ�:িল�  মানুষেদর 
�াত�েবােধর �িত স�ান, শারীিরক অেভদয্তার 
অিধকার, �া�েসবায় িনেয়ািজত েপশাদারেদর �ােনর 
ঘাটিত আেছ। 

ৈদিহক িলে�র েকােনা সনদপে�র দরকার হেলও িকছু 
আ�:িল� মানুষ বাধঁা এবং ৈবষেময্র মুেখামুি খ হয।় 
অনয্ানয্ দা�িরক কাগজপ� সংেশাধেনর �েয়াজেনর 
েক্ষে�ও ৈবষময্ ঘেট।

আ�:িলে�র � ীড়ািবদরাও িনিদ ৰ্� রকেমর বাধার 
স�খু ীন হেয় থােক। একমা� আ�:িল� ৈবি শ�য্ থাকার 
কারেণই অেনক আ�:িল� নার ী �ীড়াবিদ 
�িতেযািগতায় েথেক বাদ পেড়েছন। যাইেহাক িনেজ 
আ�:িল� মানুষ হেল আেরা ভােলা কম ৰ্সক্ষমতা 
েদখােনার  েকান �েয়াজন পেরনা । অনয্কথায় যােদর  
শার ীিরক ৈবি শ�য্গুেলা েযমন উ�তা এবং েপশ ীবহুল 
তারা এই ধরেনর বাধঁার ি শকার হন না।

সুরক্ষা এবং �িতকার

আ�:িলে�র মানুষেদর অবশয্ই মানবািধকার ল�ন 
েথেক সুরক্ষা পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। যখনই এই 
ধরেনর িনয ৰ্াতেনর ঘটনা ঘেট, িবষয়ি ট তদ� করা 
উিচৎ এবং অপরাধ ীেদর িবচােরর আওতায় আনা উিচৎ। 
ক্ষিত��েদর  নয্ায়িবচার ও ক্ষিতপূরণসহ কায ৰ্কর ী 
বয্ব�া েনওয়া উিচৎ। আ�:িল� মানুষেদর জনয্ আইন ও 
ন ীিতমালা ৈতর ীেত এমন পরামশ ৰ্ �হণ করা উিচৎ যা 
তােদর অিধকার রক্ষার েক্ষে� ভূিমকা রাখেব।

ইিতবাচক অ�গিত:

২০১৩ সােল অে�িলয়া েযৗন ৈবষময্ সংেশাধন ী আইন 
কেরেছ (েযৗন ধারনা ও ৈলি�ক পিরচয় এবং আ�:িল� 
অব�া), সব ৰ্�থম এই আইনি টেত আ�:িল� মানুষেদর 
অব�া অ� ৰ্ভ’� করার হেয়েছ। অে�িলয়ান িসেনট 
আ�:িল� মানুষেদর অৈনিতক ও েজারপূব ৰ্ক 
জ ীবনুমু� করার িবষেয় সরকার ী তদ� করেছ। 

২০১৫ সােল মালতা েদশি ট  ৈলি�ক পিরিচিত আইন 
কেরেছ, িল� অিভবয্াি� এবং েযৗন ৈবি শে�য্র 
�ত�তা রক্ষায় এি ট �থম আইন যা অ�া�বয়̄ কেদর 
স�িত বয্ত ীত েযৗন ৈবি শে�য্র উপর িভিৎত কের 
ৈবষময্েক িনিষ� কেরেছ।

কম ৰ্সূচ ী:

রাে�র: 

•  আ�:িল� েযৗন ৈবি শ�য্স�� ি শশুেদর উপর 
অ�েয়াজন ীয় শলয্ িচিকৎসা এবং প�িতগুেলা িনিষ� 
করা। তােদর  শার ীিরক  অখ�তা  রক্ষা ও তােদর  
�ত�তার �িত স�ান েদখােনা।

•  আ�:িল� মানুেষর সহসাথ ীসহ তােদর িনেজেদর ও 
পিরবােরর সদসয্েদর  পয ৰ্া� পিরমান কাউি�িলং 
িনি�ত করা ।

•  আ�:িল� মানুেষর জ�গত ৈবি শ�য্ এবং অব�ােনর 
কারেন ি শক্ষা,�া�য্েসবা, চাকুির, েখলাধুলা এবং 
জনেসবা েপেত ৈবষময্ িবেরাধ ী উেদয্ােগর মাধয্েম এই 
ধরেনর ৈবষময্ �িতেরাধ করা।

•  আ�:িল� মানুষেদর িবরুে� মানবািধকার ল�েনর 
তদ�, অিভযু� অপরাধ ীেদর  িবচার করা এবং 
ভু�েভাগ ীেদর ক্ষিতপূরনসহ কায ৰ্কর ী বয্ব�া িনি�ত 
করা।

•  জাত ীয় মানবিধকার সং�াগুেলার আ�:িল� 
মানুষেদর মানবিধকার পিরি�িত িনেয় গেবষণা এবং 
পয ৰ্েবক্ষণ করা উিচৎ।

•  আ�:িল� মানুষেদর জ�সনদ এবং সকল দা�িরক 
কাগেজ িল� িচি�তকরণ ও সংেশাধেনর সুিবধাপণূ ৰ্ 
কায ৰ্কর ী আইন সরবরাহ করা।

•  আ�:িল� মানুেষর �া�য্েসবার �েয়াজন ীয়তা এবং 
মানবািধকার স�েক ৰ্ �ি শক্ষণ, িপতামাতা ও 
আ�:িল� ি শশুেদর উপযু� পরামশ ৰ্ এবং েসবা�ান 
িবষেয় �া�য্কম ৰ্ ীেদর �ি শক্ষণ �দান করা। আ�:িল� 
বয্ি�েদর  �াত�েবাধ, শািরর ীক অখ�তা ও িল� 
ৈবি শে�য্র �িত ��াশ ীল হওয়া উিচৎ।

•  িবচার িবভােগর সদসয্, ইিমে�শন অিফসার, আইন 
�েয়াগকার ী, �া�য্েসবা, ি শক্ষা ও অনয্ানয্ কম ৰ্কত ৰ্া 
কম ৰ্চার ীেদর আ�:িল� বয্ি�েদর  �িত সমান আচরন 
করার �ি শক্ষন িনি�ৎ করা।

•  অিধকার বিষয়ক সং�াগুেলার পরামশ ৰ্, আইন এবং 
ন ীিতমালা যা আ�:িল� মানুেষর অিধকার িনি�ত 
কের েসই রকম কায ৰ্�েম অংশ ীদাির� িনি�ত করা।
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িমিডয়া:

•  সংবাদপ�, ি টিভ এবং েরিডওেত আ�:িল� মানুষ  
এবং জনেগাি �র ক��র অ�ভূ ৰ্� করা।

•  আ�:িল� মানুষেদর এবং তােদর  মানবািধকার 
িবষেয় উে�গগুিলর উে�শয্মূলক সুষমিচ� তুেল ধরা।

• আ�:িল� মানুেষর িল� পিরচয় ও েযৗনতা  স�েক ৰ্ 
ধারনা কের মতামত �চার না করা।

আপিন, আপনার ব�ুরা এবং অনয্ানয্রা িমেল ইিতবাচক 
পিরবত ৰ্ন আনেত পােরন ।

• যখন আপিন আ�:িল� বয্ি�েদর িবরুে� েকান রকম 
ৈবষময্ ও সংিহংসতা েদেখন তখন কথা বলুন।

• মেন রাখেবন আ�:িল� বয্ি�েদর েয েকান িল� 
পিরচয় ও েযৗন �বনতা থাকেত পাের।

 



আ�:িল� মােন িক?

আ�:িল� মানুষ েযৗনচির�গত ৈবি শে�য্ সাধারন পুরুষ 
বা নার ী’র ি�-িবভাজন ন ীিত েমেন চেল না 
(েযৗনা�সহ িড�াশয/় অে�ােকাষ, ে�ােমাজেমর গঠন)। 

আ�:িল� শ�ি ট রূপক অেথ ৰ্ বয্বহার করা হয় যা �ারা 
িভ� িভ� ধরেণর �াকৃিতগত শার ীিরক ৈবি শ�য্সমুহেক 
বুঝায।় েকান েক্ষে� আ�:িল� ৈবি শ�য্গুেলা জে�র 
সময় দৃশয্মান হয,় আবার িকছু েক্ষে� তা েযৗবেনর 
আগ পয ৰ্� ��ভােব দৃশয্মান হয় না।  িকছু 
ে�ােমাজনাল আ�:িল� মানুেষর িভ�তা 
শািরর ীকভােব �� দৃশয্মান নাও হেত পাের।

িবেশষে�র মেত, িবে�র েমাট জনসংখয্ার শতকরা 
০.০৫ ভাগ েথেক শতকরা ১.৭ ভাগ মানুষ আ�:িল� 
ৈবি শ�য্ িনেয় জ�ায।় 

আ�:িল� ৈবি শ�য্ িনেয় জ��হণ করা ৈজিবক েযৗন 
ৈবি শে�য্র সােথ স�িক ৰ্ত এবং তা বয্ি�র েযৗন 
ধারনা/ দৃি �ভি� এবং ৈলি�ক পিরচেয়র সােথ 
স�ক ৰ্যু� নয,় স�ণূ ৰ্ �ত�। একজন আ�:িলে�র 
মানুষ হয়েতা অনয্েদর  মত িবসমে�ম ী, সমে�ম ী 
পুরুষ, সমে�ম ী নার ী,্ উভয়ে�ম ী বা  এমনও  হেত 
পাের িতিন কােরা �িত েযৗনাকৃ� নয;় িনেজেক  নার ী, 
পুরুষ িকংবা  উভয়িল� বা েকান �কার িল� িহেসেব 
িচি�ত নাও করেত পােরন। 

তােদর ৈবি শ�য্সমূহ িভ� হওয়ার কারেণ আ�:িল� 
ি শশু ও �া�বয়� বয্ি� েবি শরভাগ সময়ই অপবােদর 
ি শকার হেত হয় এবং তােদর সে� একািধক 
মানবািধকার ল�েনর ঘটনা ঘেট থােক। যার মেধয্ 
তােদর স¦া�য্েসবার অিধকার, শার ীিরক অখ�তার 
অিধকার, িনয ৰ্াতন ও ভুল িচিকৎসা েথেক মুি� 
পাওয়ার অিধকার, সমতার অিধকার ও ৈবষময্হ ীনতা 
অিধকার লি�ত হয।় 

শার ীিরক অখ�তা

বত ৰ্মানকােল আ�:িল� ি শশুেদর পর ীক্ষেণর িবষয়ি ট 
িবেবচনা কের অ�েয়াজন ীয় অ�পাচার এবং অনয্ানয্ 
প�িত �েয়ােগর মাধয্েম তােদরেক (তথাকিথত) 
ৈলি�ক ছেকর মেধয্ আনা এক�কার সাধারণ িবষয় 
িহেসেব েদখা হয।়

এই অপিরবত ৰ্ন ীয় প�িতগুিল �ায়শই �ায় ী রুপ েনয,় 
যা ব�য্া�, ক�, আৎম-সংযমহ ীনতা, েযৗন 
সংেবদনশ ীলতা �াস, িবষ�তাসহ আজ ীবন মানিষক 
য�ণার কারণ হেয় উঠেত পাের। �ায়ই সংি �� বয্ি�র 
েকান �কার স�িত ও অবিহতকরণ ছাড়াই িস�া� 
�হণ করা হয,় যারা এই প�িতগুেলার জনয্ �া�বয়� 
হয়িন তােদর শার ীিরক অখ�তার অিধকার ল�ন কের 
িনয ৰ্াতন, ভুল িচিকৎসা েথেক মুি� এবং জ ীবন 
ক্ষিতকারক চ ৰ্চা েথেক মুি� অিধকারেক  ল�ন করা 
হয।় এই জাত ীয় িবষয়গুেলা সচরাচর সাং�ৃিতক ও 
তথাকিথত ৈলি�ক ভাবনা েথেক সমথ ৰ্ন করা হেয় 
থােক এবং আ�:িল� মানুষেদর স�েক ৰ্ ৈবষময্ িব�াস 
েরেখই তােদরেক সমােজ িবেবচনা করা  হেয় থােক। 

েজারপূব ৰ্ক িচিকৎসাসহ শার ীিরক অখ�তার অিধকার 
ল�ন েক্ষে� ৈবষময্মূলক আচরণ কখেনাই 
মানবািধকার ল�েন নয্াযয্তা িদেত পাের না। রাে�র 
দািয়� হল অ�-আচরণ বলবৎ না েরেখ, ক্ষিতকার 
বা�বি� ধারনাগুেলার েমাকােবলা করা। িবক� 
সমাধানগুেলা আেলাচনা না কের শািরর ীক অখ�তা 
রক্ষা এবং �ত�েবােধর �িত স�ান না েদিখেয় এই 
ধরেনর তথাকিথত িনয়মন ীিত কখেনা কখেনা 
েযৗি�ক ও �া�য্ উপকাির িবষয় িহসােব িচি�ত করা  
হেয় থােক। িক� এই ধরেনর ��াবনার দূব ৰ্ল িভিৎতও 
আেছ।
 

দু:খজনক িবষয় হেলা, এই ধরেনর আচরণ এবং 
সামািজক চাপগুেলা সচারাচর একজন ডা�ার �ারাই 
সংগি ঠত হয।় পাশাপাি শ আ�:িলে�র িপতা-মাতারাও 
স�ৃ� থােকন। �া�য্িব�ান ি শক্ষার অভাব, 
�েয়াজন ীয়তা ও বা�বস�ত �ােনর অভােব 
মানবািধকার ল�ন হেত পাের, েজেনশুেন এই ধরেনর 
িনয়মন ীিতগুেলা উৎসািহত ও সমথ ৰ্ন করা হয।় সমমনা 
মানুষ, �া�বয়� আ�:িল� এবং পিরবােরর 
েযাগােযােগর অভােব, পিরণিতগত তেথয্র  অভােব স¦
�েময়াদ ী ও দ ীঘ ৰ্েময়ােদ এই ধরেনর সমথ ৰ্ন বা চুি� 
হেয় থােক।
 
েছেলেবলায় আ�:িল� িনেয় ল�া ও কল� জিড়ত 
থাকার কারেণ অেনক আ�:িলে�র বযঃ়�া� মানুষ 
অ�পাচার করেত চান। পাশাপাি শ বয্াপক েবদনাদায়ক 
অিভ�তা, মানিষক ও শািরর ীক য�ণাও তােদর থােক। 
অেনকই অনুভব কেরন, তােদরেক ৈদিহকিল� ও 
সামািজকিল� িনম ৰ্াণ করেত বাধয্ কারা হয় যার সে� 
তারা অভয্� হেত পাের না।
 
তােদর অপিরব ৰ্তন ীয় �কৃিত, শার ীিরক  অখ�তা এবং 
�ি�য়তা রক্ষায় িচিকৎসাগতভােব অ�েয়াজন ীয় ও 
অেযৗি�ক সাজ ৰ্াির িচিকৎসা িনিষ� করা উিচৎ। 
আ�:িল� ি শশু এবং তােদর পিরবােরর সদসয্েদর 
উিচত পয ৰ্া� কাউি�িলং ও সহেযািগতা �হণ করা, 
এেক্ষে� সহসাথ ীেদরেকও অ�ভু ৰ্� করা দরকার।

ৈবষময্:

আ�:িল� বয্ি�গণ হরহােমশা িনযৰ্াতন ও ৈবষেময্র 
িশকার হেয় থােকন, যখন িবষয়িট জানাজািন হেয় যায় 
বা যিদ সবাই েজেন যায় েয তারা �থাগত ৈদিহক িলে�র 
বাইের। ৈবষময্ িনধন আইন �ারা আ�:িল� মানুষেদর 
ৈবষময্ েথেক রক্ষা করা যায় না বরং তােত তােদর অব�া 
আরও ঝুিকপূণৰ্ হয়। �া�য্েসবা, িশক্ষা, জনেসবা, চাকুির 

ও েখলাধুলার েক্ষে� তারা ঝুঁিকপূণৰ্ অব�ায় রেয়েছন। 
�া�েসবায় িনেয়ািজত েপশাদারেদর উপযু� �া�য্েসবার 
�েয়াজনীয়তা এবং মানানসই �া�য্�ান ও েবাধগময্তার  
�িশক্ষেনর অভাব রেয়েছ। আ�:িল�  মানুষেদর 
�াত�েবােধর �িত স�ান, শারীিরক অেভদয্তার 
অিধকার, �া�েসবায় িনেয়ািজত েপশাদারেদর �ােনর 
ঘাটিত আেছ। 

ৈদিহক িলে�র েকােনা সনদপে�র দরকার হেলও িকছু 
আ�:িল� মানুষ বাধঁা এবং ৈবষেময্র মুেখামুি খ হয।় 
অনয্ানয্ দা�িরক কাগজপ� সংেশাধেনর �েয়াজেনর 
েক্ষে�ও ৈবষময্ ঘেট।

আ�:িলে�র � ীড়ািবদরাও িনিদ ৰ্� রকেমর বাধার 
স�খু ীন হেয় থােক। একমা� আ�:িল� ৈবি শ�য্ থাকার 
কারেণই অেনক আ�:িল� নার ী �ীড়াবিদ 
�িতেযািগতায় েথেক বাদ পেড়েছন। যাইেহাক িনেজ 
আ�:িল� মানুষ হেল আেরা ভােলা কম ৰ্সক্ষমতা 
েদখােনার  েকান �েয়াজন পেরনা । অনয্কথায় যােদর  
শার ীিরক ৈবি শ�য্গুেলা েযমন উ�তা এবং েপশ ীবহুল 
তারা এই ধরেনর বাধঁার ি শকার হন না।

সুরক্ষা এবং �িতকার

আ�:িলে�র মানুষেদর অবশয্ই মানবািধকার ল�ন 
েথেক সুরক্ষা পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। যখনই এই 
ধরেনর িনয ৰ্াতেনর ঘটনা ঘেট, িবষয়ি ট তদ� করা 
উিচৎ এবং অপরাধ ীেদর িবচােরর আওতায় আনা উিচৎ। 
ক্ষিত��েদর  নয্ায়িবচার ও ক্ষিতপূরণসহ কায ৰ্কর ী 
বয্ব�া েনওয়া উিচৎ। আ�:িল� মানুষেদর জনয্ আইন ও 
ন ীিতমালা ৈতর ীেত এমন পরামশ ৰ্ �হণ করা উিচৎ যা 
তােদর অিধকার রক্ষার েক্ষে� ভূিমকা রাখেব।

ইিতবাচক অ�গিত:

২০১৩ সােল অে�িলয়া েযৗন ৈবষময্ সংেশাধন ী আইন 
কেরেছ (েযৗন ধারনা ও ৈলি�ক পিরচয় এবং আ�:িল� 
অব�া), সব ৰ্�থম এই আইনি টেত আ�:িল� মানুষেদর 
অব�া অ� ৰ্ভ’� করার হেয়েছ। অে�িলয়ান িসেনট 
আ�:িল� মানুষেদর অৈনিতক ও েজারপূব ৰ্ক 
জ ীবনুমু� করার িবষেয় সরকার ী তদ� করেছ। 

২০১৫ সােল মালতা েদশি ট  ৈলি�ক পিরিচিত আইন 
কেরেছ, িল� অিভবয্াি� এবং েযৗন ৈবি শে�য্র 
�ত�তা রক্ষায় এি ট �থম আইন যা অ�া�বয়̄ কেদর 
স�িত বয্ত ীত েযৗন ৈবি শে�য্র উপর িভিৎত কের 
ৈবষময্েক িনিষ� কেরেছ।

কম ৰ্সূচ ী:

রাে�র: 

•  আ�:িল� েযৗন ৈবি শ�য্স�� ি শশুেদর উপর 
অ�েয়াজন ীয় শলয্ িচিকৎসা এবং প�িতগুেলা িনিষ� 
করা। তােদর  শার ীিরক  অখ�তা  রক্ষা ও তােদর  
�ত�তার �িত স�ান েদখােনা।

•  আ�:িল� মানুেষর সহসাথ ীসহ তােদর িনেজেদর ও 
পিরবােরর সদসয্েদর  পয ৰ্া� পিরমান কাউি�িলং 
িনি�ত করা ।

•  আ�:িল� মানুেষর জ�গত ৈবি শ�য্ এবং অব�ােনর 
কারেন ি শক্ষা,�া�য্েসবা, চাকুির, েখলাধুলা এবং 
জনেসবা েপেত ৈবষময্ িবেরাধ ী উেদয্ােগর মাধয্েম এই 
ধরেনর ৈবষময্ �িতেরাধ করা।

•  আ�:িল� মানুষেদর িবরুে� মানবািধকার ল�েনর 
তদ�, অিভযু� অপরাধ ীেদর  িবচার করা এবং 
ভু�েভাগ ীেদর ক্ষিতপূরনসহ কায ৰ্কর ী বয্ব�া িনি�ত 
করা।

•  জাত ীয় মানবিধকার সং�াগুেলার আ�:িল� 
মানুষেদর মানবিধকার পিরি�িত িনেয় গেবষণা এবং 
পয ৰ্েবক্ষণ করা উিচৎ।

•  আ�:িল� মানুষেদর জ�সনদ এবং সকল দা�িরক 
কাগেজ িল� িচি�তকরণ ও সংেশাধেনর সুিবধাপণূ ৰ্ 
কায ৰ্কর ী আইন সরবরাহ করা।

•  আ�:িল� মানুেষর �া�য্েসবার �েয়াজন ীয়তা এবং 
মানবািধকার স�েক ৰ্ �ি শক্ষণ, িপতামাতা ও 
আ�:িল� ি শশুেদর উপযু� পরামশ ৰ্ এবং েসবা�ান 
িবষেয় �া�য্কম ৰ্ ীেদর �ি শক্ষণ �দান করা। আ�:িল� 
বয্ি�েদর  �াত�েবাধ, শািরর ীক অখ�তা ও িল� 
ৈবি শে�য্র �িত ��াশ ীল হওয়া উিচৎ।

•  িবচার িবভােগর সদসয্, ইিমে�শন অিফসার, আইন 
�েয়াগকার ী, �া�য্েসবা, ি শক্ষা ও অনয্ানয্ কম ৰ্কত ৰ্া 
কম ৰ্চার ীেদর আ�:িল� বয্ি�েদর  �িত সমান আচরন 
করার �ি শক্ষন িনি�ৎ করা।

•  অিধকার বিষয়ক সং�াগুেলার পরামশ ৰ্, আইন এবং 
ন ীিতমালা যা আ�:িল� মানুেষর অিধকার িনি�ত 
কের েসই রকম কায ৰ্�েম অংশ ীদাির� িনি�ত করা।

ইউএন িববরন ী বাংলায় করার অনুেমাদন।
ইউএন  আ�িল:� িববরন ী এি শয়ান ভাষায় ভাষা�র �কে� সহেযাগ ীতা করেছ ই�ারেস� এি শয়া, (অথৈনিতক  সহেযাগ ীতায় ) আরএফএসএল। ই�ারেস� 
এি শয়া বাংলােদেশর ই�ারেস� কম ৰ্ ী েমাহা�দ রিফকুল ইসলাম েক ধনয্বাদ জানাই।�থম ই�ারেস� িববৃিত ও ই�ারেস� ইউএন িববরন ী বাংলায় ভাষা�র 
স�াদন করার জনয্।

সাং̄ ‹ৃিতক সংেবদনশ ীলতার  সােথ ইউএন ি� ইকুয়ািলি ট কয্াে�ইন এবং ওএইচিসএইচআর েথেক অনুেমাদন �দােনর জনয্ অেনক অেনক ধনয্বাদ যা এই অনুবাদ 
�ক�েক সক্ষম কেরেছ। এি ট হেলা ইংেরিজর মূল নিথ েথেক  বাংলা অনানুি �িনক অনুবাদ। এই অনুবাদি ট বাংলাভাষ ী আ�িল:� মানুষ �ারা যাচাই ও িনি�ৎ করা 
হেয়েছ। এই অনানু�ািনক অনুবাদি ট জনয্ জািতসংেঘর েকান দায়ব�তা েনই।

িমিডয়া:

•  সংবাদপ�, ি টিভ এবং েরিডওেত আ�:িল� মানুষ  
এবং জনেগাি �র ক��র অ�ভূ ৰ্� করা।

•  আ�:িল� মানুষেদর এবং তােদর  মানবািধকার 
িবষেয় উে�গগুিলর উে�শয্মূলক সুষমিচ� তুেল ধরা।

• আ�:িল� মানুেষর িল� পিরচয় ও েযৗনতা  স�েক ৰ্ 
ধারনা কের মতামত �চার না করা।

আপিন, আপনার ব�ুরা এবং অনয্ানয্রা িমেল ইিতবাচক 
পিরবত ৰ্ন আনেত পােরন ।

• যখন আপিন আ�:িল� বয্ি�েদর িবরুে� েকান রকম 
ৈবষময্ ও সংিহংসতা েদেখন তখন কথা বলুন।

• মেন রাখেবন আ�:িল� বয্ি�েদর েয েকান িল� 
পিরচয় ও েযৗন �বনতা থাকেত পাের।

 

Source:Produced by:

Allies:

Our Sponsors:

4

www.ohchr.org • www.unfe.org • www.intersexasia.org


