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িহজড়া জনেগা ী সমােজর েবাঝা নয় 
েমা. শাহাবুি ন িময়া 
 
িহজড়া কথাটা শুনেলi শরীেরর েভতর েযন েকমন কের oেঠ। তােদর সমােজ aবাি ত মেন হয়। ব ত তারা সৃি র শুরু েথেকi 
িছল। আল াহ যােক েয সুরেত েচেয়েছন েসi সুরেত সৃি  কেরেছন। আল াহপাক পিব  েকারআেনর সুরা আল iনিফ ার eর 9নং 
আয়ােত বেলেছন 'িফ আi-সুরািতম মাশা-আ র াবাক' েয aবয়েব িতিন েচেয়েছন েতামােক গঠন কেরেছন। সুতরাং িহজড়ােদর 
িদেক িযিন a িল uিঠেয় কথা বেলন- িতিন কৃতপে  আল াহর িদেক a িল িচেয়i কথা বেলন। িহজড়ারা আমােদর নবী হযরত 
মুহা েদর (স.) সমেয় তার িপছেন জামােত নামাজ পড়েতন। সুতরাং িহজড়া স দােয়র েলােকরা aতীেতo িছল eখেনা আেছ। 
3123 সােলর আেগ িহজড়ােদর রা ীয়ভােব সব্ীকৃিত েদয়া হয় নাi। 3119 সােল রা ীয় মতা লােভর পর ধানম ী েশখ হািসনা 
িহজড়ােদর 3123 সােল তৃতীয় িল  িহেসেব সব্ীকৃিত েদন। যা eকিট িত মী পদে প। িহজড়া স িক র্ত ত  আiিসিডিডআরিব 
জিরপ-3123 aনুযায়ী বাংলােদেশর েমাট জনেগা ীর মে  ায় 9 হাজার 993 জন িহজড়া স দায়ভু । সমাজেসবা aিধদ েরর 
জিরপ aনুযায়ী বাংলােদেশর েমাট িহজড়ার সংখয্া ায় 22 হাজার। (ত  সূ : সমাজেসবা aিধদ র) 3123-েতi সমাজ ক াণ 
ম ণালেয়র aধীেন িহজড়ােদর জীবনমান u য়েনর পদে প েনয়া হয়। ei জীবনমান u য়েনর জ  eকিট পিরক না হােত েনয়। 
ei পিরক নার aধীেন তােদর েলখাপড়ার জ  বৃি  o প ােশাধব্র্ িহজড়ােদর িবিভ  মােনর বৃি  দান করা হয়। িহজরা িশশুরা 
েযভােব েবেড় oেঠ aিধকাংশ িহজড়া িশশুরা 23/25 বছেরর মে  মা-বাবার ব ন েথেক েবিরেয় পেড়। তারা খুেঁজ েনয় তােদর 
সমেগাে র েলাক। eসব েলাক eকজন শি শালী/ মতাবান িহজড়া যার aধীেন aেনক িহজড়া কাজ কের। eসব িহজড়ারা 
গুরুমার aধীেন েথেক িবিভ ভােব পাবিলেকর কাছ েথেক টাকা-পয়সা তুেল িনেয় গুরুমােক েদয়। িবিনমেয় গুরুমা তােদর থাকা-
খাoয়ার ব া কের েদয়। eভােবi তারা মৃত্ুয পয র্  চেল। গুরুমার aধীন িহজড়া কখেনা সব্াধীনতা েভাগ করেত পাের না। aব  
েস সব্াধীন হেয় যােবi বা েকাথায়। তারা গুরুমার aধীেন িনেজেদর িনরাপদ মেন কের। েকu িহজড়ােদর ঘর ভাড়াo েদয় না। ei 
গুরুমার aধীন িহজড়ারা aেনক সময় েজার খািটেয়, aেনক সময় aনুনয় িবনয় কের েলাকজেনর কাছ েথেক টাকা-পয়সা আদায় কের 
েনয়। তারা নবজাতেকর বািড়েত িগেয় নাচ-গান কের আবার িকছুটা েজার খািটেয় টাকা-পয়সা আদায় কের। তােদর aবিশ  জীবন 
ei গুরুমার aধীেনi েকেট যায়। সমাজ ক াণ aিধদ ের িনবি ত ৯িট িহজড়া সংগঠন আেছ। তারাo িহজড়ােদর সব্াবলমব্ী করার 
জ  েতমন িকছু কেরন নাi। তেব সমাজ ক াণ aিধদ র যিদ i া কের তাহেল িহজড়ােদর স ণ র্ সব্াবলমব্ী করেত পােরন। eজ  
তােদর মু া পািনর মেডলিট সামেন রাখেত হেব। বত র্মােন ei কারখানায় ৯1 জন শারীিরক িতব ী কাজ কের। তােদর চতুথ র্ 
ে িণর কম র্চারীেদর সমান aথ র্াৎ 9311 টাকা েবতন o a া  সুিবধািদ েদয়া হয়। eসব িতব ী কম র্চারীরা কারখানার আশপােশi 
ভাড়া থােক eবং তারা িনেজরাi তােদর থাকা-খাoয়ার ব া কের েনয়। িহজড়ােদর সব্াবলমব্ী করার জ  তােদর জ  াথিমকভােব 
মু া পািনর আদেল 3111 হাজার িমক কাজ করেত পাের eরূপ eকিট পািন uৎপাদন কারখানা করার াব করিছ। eজ  
াথিমকভােব সরকােরর কাছ েথেক 61 eকর জিম বরা  েনয়া েযেত পাের। খাস জিম েনয়া েযেত পাের েকাট র্ aব oয়াড র্েসর কাছ 

েথেক/ভূিম ম ণালয় হেত। ei 61 eকর জায়গা হেব বাu াির পিরেবি ত। ei েবড়া বা বাu াির েবি ত জায়গার মে  হেব 
3111 হাজার িহজড়া িমেকর পািন uৎপাদেনর কারখানা, তােদর থাকা বাস ান, িচ  িবেনাদেনর ব া, সা য্কালীন েলখাপড়ার 
ব া (িশি ত িহজড়ােদর িদেয় ei কাজিট করােনা েযেত পাের)। সামি ক ব াপনার দািয়তব্ থাকেব সমাজ ক াণ aিধদ র 

েযমনিট তারা কেরেছ মু া পািন uৎপাদেনর জ । ei 61 eকর বাu ািরর মে  আরo েযসব কারখানা iতয্ািদ করা েযেত পাের 
তা হেলা িন রূপ- aয্ািকuিরয়ােমর জ  রিঙন মাছ uৎপাদেনর াচাির, গােমন র্েটর aয্াে সিরজ েযমন- েবাতাম, শােট র্র ব ম 
iতয্ািদ; েপাড়া মিবল হেত কল-কারখানার জ  ি জ ƣতির করার ফয্া ির, বত র্মােন যতটুকু জািন, শুেনিছ েপাড়া মিবল হেত 
uৎপািদত ি জ প া ি েজ বহার করা হয়। oর ালাiেনর কারখানা, েসলাi কারখানা (আনসার, পুিলশ, কারাগােরর জ  েপাশাক 
ƣতির, aিফেসর পদ র্া ƣতির) িব ট কারখানা, চানাচুর কারখানা, াi মাখতুম uৎপাদন কারখানা, টুিপর কারখানা (বত র্মােন বাংলােদশ 
হেত ম  াে য্ টুিপ র ািন হয়), পােপাস কারখানা, e ছাড়া কুিটরিশে  েযসব কারখানা চালু আেছ oi সব কারখানাo ei 
িহজড়ােদর জ  কের েদয়া েযেত পাের। বত র্মােন মু া পািন বাজাের খুব eকটা পাoয়া যায় না। েযমন- পাoয়া যায় মাম, ে শ 
iতয্ািদ পািন। িহজড়ারা তােদর খাবার, েপাশাক পির দ iতয্ািদর জ  তােদর েবতেনর aেধ র্ক 5211 টাকা মািসক খরচ করেব। 
খাবার ƣতিরর দািয়েতব্ তারা িনেজরাi েমস কের খােব। aবিশ  5211 টাকা তারা গি ত রাখেব/ তােদর িপছেন েফেল আসা মা-বাবা 
ভাi-েবােনর কােছ পাঠােব। িহজড়ােদর আবাস ান সরকাির ডেম র্টিরর মেতা হেব eবং e জ  তােদর কাছ েথেক ভাড়াo েকেট 
েনয়া হেব। চাকির েশেষ তারা িভেড  ফা  o াচুেয়িটর টাকা সরকাির o  েহােম তার ভরণেপাষণ o িচিকৎসা iতয্ািদর জ  



পািঠেয় েদয়া হেব। মৃত্ুযর পূব র্ পয র্  আশা করা যায় িভেড  ফাে র টাকায় তােদর ভরণেপাষণ হেয় যােব। যিদ না হয় তাহেল 
ধানম ীর কাছ েথেক aনুদান পাoয়ার আেবদন করা হেব। আর যিদ টাকা uদব্ৃ  েথেক যায় তাহেল uদব্ৃ  টাকা িডপাট র্েমে  েফরত 

যােব। িশশু িহজড়ােদর েলখাপড়ার ব া করেত হেব িশশু সদেনর মেতা িত ােন। eরাo eকিট িনিদ র্  ক াuে র িভতর েথেক 
েলখাপড়া করেব, oiখােনi তারা থাকেব o খােব। িবি ভােব মা-বাবার কােছ েরেখ eেদর েয েলখাপড়া িশখােনা স ব নয়- তা 
uপেরর uপাে  বৃি া রা েয হাের ঝের পেড়েছ, aথ র্াৎ পরবত  ােস uঠেত পাের নাi, তা ei uপা  িবে ষণ কেরi aনুমান 
করা যায়। আমরা পাির না aেনক িকছু। আবার পািরo aেনক িকছু। ধানম ীর eকক িস াে  প া েসতু eিগেয় চলেছ। 
িবেদিশেদর েলান ছাড়াi eিগেয় চলেছ। iনশাল াহ িনিদ র্  সমেয়র মে i প া েসতুর কাজo েশষ হেব। িহজড়া িভ ক নয়। 
তােদর কাজ িদন। কােজর মা েম তােদর সামািজকভােব িতি ত করুন। িহজড়ারা সমােজর েবাঝা নয়। িহজড়ােদর িনেয় সম া 
হেলা তােদর আবাস ল। তােদর েকu ঘর ভাড়া পয র্  েদয় না, মা-বাবা তার িহজড়া স ানেক কােছ রাখেত চায় না। তাi তােদর 
eকi জায়গার িভতর কাজ, থাকা-খাoয়া o েলখাপড়ার ব া করেত হেব। তাহেল eসব িহজড়া িশশুরা uেপি ত হেব না। 
aব াদৃে  মেন হেত পাের eটা েজলখানা। মূলত ei ব ায় তারা স ণ র্ সব্াধীন থাকেব। গেড় uঠেব তােদর িনজসব্ ি তব্, তারা 
বুঝেত পারেব েয, তারা কারo দয়ার দােন ে েচ নাi। িনেজর েমর দারাi ে েচ আেছ। েমা. শাহাবুি ন িময়া: কলাম েলখক 


