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১) কারা এই িবেলর আওতাভHI?

এই িবেলর ধারা ২ (+) অন.যা0ী, 2য ব3াি4র িল5পিরচ0 (2জ9ার) তঁার 
জ<িনধ=ািরত িলে5র (2জ9ােরর) 2থেক আলাদা, তােক BাCেজ9ার ব3াি4 িহেসেব 
ধরা হেব। এই সংHা অন.যা0ী BাC-প.Iষ ও BাC-নারী, 2জ9ার কL3ইর এবং অন3ান3 
সামািজক-সাংNৃিতক পিরচ0 িবিশQ সRদা0ভL4 ব3াি4রা 2যমন, িহজড়া, িকUর, 
আরাবিন, 2যাগতা ইত3ািদ এই িবেলর আওতা0 আসেবন। এেWেX তঁারা 2সY ির-
আসাইনেমZ অপােরশন (যােক [চিলতভােব 2সY 2চ\ সাজ=ারী বলা হ0), হেম=ান 
েথরািপ, 2লজার 2থরািপ ইত3ািদ কিরে0েছন িক না তা BাCেজ9ার িনধ=ারেনর 2WেX 
গন3 হেব না।

২) এই িবল িক িক অিধকার স@রিCত কের?

এই িবেলর ি^তী0 অধ3াে0 অিধকার এবং 8া8; স@িবধার িবষ0+ আট+ অংেশ 
িবব̀ত করা আেছ। [ধানত 2মৗিলক অিধকার 2যমন সাম3, জীবেনর অিধকার, 
বাকbাধীনতা, সামািজক জীবনযাপন এবং অখ9তা, পিরবার ইত3ািদর অিধকার এই 
অংেশ িনিdত করা হে0েছ। তার সে5 2যাগ করা হে0েছ অত3াচার এবং িনপীড়েনর 
িবeেf স.রWার অিধকার। এক+ অংেশ িবেশষভােব BাCেজ9ার িশgেদর অিধকার 
স.িনিdত করার কথা বলা রে0েছ।

িশWা, 2রাজগার, সামািজক স.রWা এবং bাh3র মতন iIjপ.ন= িবষ0iিলেক 
পরবত=ী িবিভU অধ3াে0 আেরা িবkািরত ভােব এই আইেনর আওতাভL4 করা হে0েছ। 
েযমন িশWা-সংlাm অধ3াে0 BাCেজ9ার ছাXছাXীেদর জন3 মnলেoােতর িশWা 
(ইনpুিসভ এডLেকশান) স.িনিdত করা সরকােরর কত=ব3 িহেসেব গন3 করা হে0েছ। 



একইভােব িবিভU ব0N িশWা কম=সnিচেত BাCেজ9ার ব3ি4েদর অmভ=ুি4র দাি0jও 
সরকােরর ওপর ন3k করা হে0েছ।
উপাজ=ন সংlাm অধ3াে0 BাCেজ9ার ব3ি4েদর জন3 2ভােকশনাল 2Bিনং এবং 
bিনয.ি4র পিরকtনা [ন0ন করেত সরকারেক িনেদ=শ 2দও0া হে0েছ।   এই অধ3াে0 
কম=েWেX BাCেজ9ার ব3াি4েদর িবeেf   2যেকানও রকম uবষেম3র িবeেf  
িনেষধাHা জারী করা হে0েছ। এখােন কম=েWেXর সংHার মেধ3 [াইেভট 2সvরও 
শািমল রে0েছ।

সামািজক স.রWা ও bাh3 সংlাm অধ3াে0 BাCেজ9ার ব3াি4েদর জন3 এক+ 
যথাযথ জীবনযাXার মান স.িনিdত করার ব3াপাের সরকারেক িবিভU নীিত [ন0ন 
করেত বলা হে0েছ। িবিভU পিরকtনার মেধ3 রে0েছ কম.3িন+ 2সZার গেড় 2তালা 
এবং িনরাপদ পানী0 জল ও 2শৗচালে0র বেwাবk করা, [ৃথক HIV িpিনক  2খালা 
ও িবনাম.েল3 2সY 2চ\ অপােরশান সহ অন3ান3 bাh3 পিরেষবার বেwাবk করা 
ইত3ািদ। িশWা, bাh3 এবং 2রাজগােরর 2WেX BাCেজ9ার ব3াি4েদর সমােজর 
মnলেoােত িফিরে0 আনার কথাও এই অধ3াে0 বলা হে0েছ। gধL তাই ন0, সাংNৃিতক 
িবকােশর জন3 BাCেজ9ার িসেনমা, নাটক, গান, নাচ ইত3ািদেক সরকািরkের উৎসাহ 
[দােনর কথাও এই িবেল বলা রে0েছ।

এই অধ3াে0 BাCেজ9ার ব3াি4েদর জন3 সীিমতভােব সংরWেনর কথা বলা হে0েছ। 
সরকাির এবং সরকাির অন.দান[াz িশWা [িত{ােন এবং সরকাির চাকLিরর 2WেX 
BাCেজ9ার ব3াি4েদর জন3 |ই শতাংশ কের আসন সংরWেনর [kাব রাখা হে0েছ। 
েবসরকাির চাকিরর 2WেX িনে0াগকারীেক সরকােরর তরফ 2থেক উৎসাহভাতা 
েদও0ার িনেদ=শ 2দও0া হে0েছ যােত কের এই িবল [য.4 হও0ার পঁাচ বছেরর মেধ3 
েবসরকাির চাকিরেWেX BাCেজ9ার কম=ীেদর সংখ3া 2মাট কম=ীসংখ3ার |ই 
শতাংেশ 2পঁৗছ0।

৩) এই আইন কাযLকরী করার দািMN কার বা কােদর?

েবিশর ভাগ 2WেX, রা}র। এই অ3াv-এর নানা জা0গা0 "appropriate 
government" এই কথা+ ব3বহার করা হে0েছ যার আওতা0 সরকাির বা সরকাির 
অন.দান[াz সমk [িত{ান চেল আেস। 2যেকানও [িত{ােনর 2যেকান ব3াি4ও 
ৈবষম3িবেরাধী আইেনর আওতা0 আসেত পােরন। এেWেX [িত{ান বলেত িবিভU 



পিরেষবা[দানকারী সংhার কথা বলা হে� 2যমন ব3াি�ং, িশWা, bাh3, িবেনাদন 
ইত3ািদ।

৪) এই আইনO িকভােব 8েMাগ করা হেব?

এই িবল+েত একািধক 2ফারাম ও সিমিত গঠন করা হে0েছ। সzম অন.ে�েদ 
BাCেজ9ার ব3াি4েদর জন3 মিহলা কিমশেনর আদেল জাতী0 ও রাজ3kেরর কিমশন 
গঠন করার কথা বলা হে0েছ। এই কিমশনiিল [ধানত uবষম3 ও অিধকারহরেনর 
অন.স�ান এবং 2সই িবষ0ক পরামশ=[দােনর কাজ করেব। কিমশনiিলেক িসিভল 
েকােট=র সমান Wমতা 2দও0া হে0েছ যােত তারা সাWীেক তলব, [মানািদ সং�হ 
ইত3ািদ করেত পাের।

এই আইন বা অন3 2কানও আইেন BাCেজ9ার ব3াি4েদর অিধকারহনন িবষ0ক 
মামালার gনািনর জন3 িবেশষ *া+েজ.ার আদালত uতরী করা হেব। এ+ |ভােব 
করা হেব। [থমত।, [িত+ সাব-িডিভশেন এক+ 2কাট=েক িবেশষ BাCেজ9ার 
অিধকার আদালত বেল িচি�ত করা হেব 2যখােন অন3ান3 িবষে0র সে5 BাCেজ9ার 
সংlাm মামলারও gনানী চলেব। ি^তী0ত, [িত+ 2জলা0 অথবা ১০ লােখর 2বিশ 
জনসংখ3ায.4 শহের আবিশ3কভােব gধLমাX BাCেজ9ার অিধকার রWার জন3 
িবেশষ আদালত গঠন করা হেব।

সবেশেষ, দশম অধ3াে0 অপরাধ এবং শািkর কথা বলা হে0েছ। 2কান [িত{ান 
েকানও BাCেজ9ার ব3ি4 বা ব3াি4বেগ=র [িত uবষম3মnলক আচরন করেল তা 
িসিভল অেফC ন0 বরং িlিমনাল অেফC বেল গন3 করা হেব। িবে^ষমnলক মmেব3র 
েWেX, এই আইেন | বছর পয=m কারাদ9 হেত পাের।  
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