
আইন ও বফচায ভন্ত্রক 

(বফধাবনক বফবাগ) 

নযা বিবি, ৫ বিসম্বয, ২০১৯ / অগ্রাযণ ১৪, ১৯৪১ (কাব্দ) 

ননম্ননরনিত ংদীয় আইন ৫ই নিসম্বয, ২০১৯ এ যাষ্ট্রনতয ম্মনত পসয়সছ, এফং জনাধাযসনয জ্ঞাসনয জনয 
প্রকানত সে - 

 

ট্রান্সসেন্ডায ফযবি (অবধকায ংযক্ষণ) এক্ট ২০১৯ 

২০১৯ এয ৪০ নম্বয এক্ট 

[৫ই বিসম্বয, ২০১৯] 

ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয অনধকায এফং করযাসেয ুযক্ষায জনয একটি আইন -- করযাে এফং তায াসে ংমুি এফং 
ম্পনকি ত নফলয়গুনরয জনয। 

বাযতীয় প্রজাতসেয ত্তযতভ ফছসয ংদ দ্বাযা এই আইন গৃীত সরা:- 

 

অধযায ১ 

প্রাযবিক 

১. (১) এই আইনসক ট্রান্পসজন্ডায ফযনি (অনধকায ংযক্ষে) আইন, ২০১৯ নাভ পদওয়া র। 

(২) এটি ভগ্র বাযত এ প্রসমাজয। 

(৩) পকন্দ্রীয় যকায, অনপনয়ার পগসজসে নফজ্ঞনি নদসয়, পম তানযি ঠিক কযসফন পই তানযসি আইনটি কামিকয 

সফ। 

ংজ্ঞা  

২. এই আইসন, পকাসনা জায়গায় প্রঙ্গতবাসফ অনযযকভ ংজ্ঞা প্রসয়াজন না সর - 

(ক) "উমুি যকায" ভাসন - 

(i) পকন্দ্রীয় যকায ফা পকানও প্রনতষ্ঠান মা তায সঙ্গ ম্পনকি ত, নকংফা এভন ংস্থা মাযা মূ্পেি ফা ভুিয বাসফ 

পকন্দ্রীয় যকাসযয পেসক আনেিক াাময ায়; 

(ii) পকানও যাজয যকায ফা পকানও প্রনতষ্ঠান মা তায সঙ্গ ম্পনকি ত, নকংফা এভন ংস্থা মাযা মূ্পেি ফা ভুিয বাসফ 

যাজয যকাসযয পেসক নকংফা তায অধীসন পকাসনা স্থানীয় কতৃি সক্ষয কাসছ আনেিক াাময ায়;  



(ি) "ংস্থা" ভাসন — 

(i) পকন্দ্রীয়  ফা যাসজযয আইন অধীসন প্রনতনষ্ঠত পকানও প্রনতষ্ঠান ফা কতৃি ক্ষ, পকন্দ্রীয় ফা যাজয ফা স্থানীয় কতৃি ক্ষ 

দ্বাযা ননয়নেত ফা আনেিক াাময াওয়া পম পকাসনা কতৃি ক্ষ, ফা ংস্থা, ফা পকাম্পাননজ এক্ট ২০১৩,  এয নফবাগ ২ এ 

ফনেিত পকাসনা যকাযী ংস্থা, মায ভসধয যকানয নফবাগযাও অন্তবুি ি যসয়সছ; অেফা 

(ii) পকানও পকাম্পানন ফা কসিাসযে ফা এসানসয়ন ফা ফযনি ংস্থা ফা পাভি ফা ভফায় ফা অনযানয নভনত, 

এসানসয়ন, ট্রাস্ট, এসজন্পী, প্রনতষ্ঠান; 

(গ) "নযফায" ভাসন যি ফা নফফা ফা আইন অনুাসয গৃীত দত্তক ূসে ম্পনকি ত একদর ভানুল; 

(ঘ) "অন্তবুি ি নক্ষা" ভাসন 'র নক্ষাফযফস্থা মায ভসধয ট্রান্পসজন্ডায নক্ষােীযা বফলভয, অফসরা, য়যানন ফা হুভনকয 

বয় ছাডাই অনযানয নক্ষােীসদয াসে একাসে নক্ষা পসত াসয এফং এই জাতীয় নক্ষােীসদয নক্ষায প্রসয়াজনীয়তা 
পভোসত পই নক্ষাদান এফং নক্ষাফযফস্থাসক মোমেবাসফ নযফনতি ত কসয পনওয়া য়; 

(ঙ) "প্রনতষ্ঠান" ভাসন যকাযী ফা পফযকাযী ংস্থা, পম পকাসনা ংস্থা মায কাজ সরা ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয গ্রন 

কযা, মত্ন, ুযক্ষা, নক্ষা, প্রনক্ষে ফা অনয পকানও পফা প্রদান কযা; 

(চ) "স্থানীয় কতৃি ক্ষ" ভাসন কসিাসযন ফা পৌযবা ফা ঞ্চাসয়ত ফা পকানও আইসনয অধীসন গঠিত পকানও স্থানীয় 

ংস্থা মা তায অধীনস্থ অঞ্চরগুনরয জনয আাতত পৌয নযসলফা ফা পফনক পফা প্রদাসনয জনয গঠিত সয়সছ; 

(ছ) "জাতীয় কাউনন্পর" ভাসন ধাযা ১৬ এয অধীন প্রনতনষ্ঠত ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয জনয জাতীয় কাউনন্পর; 

(জ) "নফজ্ঞনি" ভাসন যকাযী পগসজসে প্রকানত পম পকাসনা নফজ্ঞনি; 

(ঝ) "উবনরঙ্গতা বফনচে মুি ফযনি" (ইন্টাযসক্স ফযনি) ভাসন এভন ফযনি নমনন জসন্য ভয় তায প্রােনভক পমৌন 

বফনষ্ট্যগুনরসত, ফানযক পমৌনাসঙ্গ, পরাসভাসাভ  ফা যসভানগুনরয ভসধয ুরুল ফা ভনরা যীসযয আদনিক ভানসকয 

পেসক নবন্ন; 

(ে) "ননধিানযত" ভাসন এই আইসনয অধীন উমুি যকায কতৃি ক প্রেীত নফনধ দ্বাযা ননধিানযত; এফং 

(ঠ) "ট্রান্পসজন্ডায ফযনি" ভাসন  এভন ফযনি মায নরঙ্গনযচয় তায জসন্য ভয় ননধিানযত নরসঙ্গয াসে পভসর না এফং 
এসত ট্রান্প-ভযান ফা ট্রান্প-ভনরা অন্তবুি ি যসয়সছ (এই ফযনি পক্স নযএাইনসভন্ট াজি ানয ফা যসভান পেযান ফা 
পরজায পেযান ফা এই জাতীয় অনযানয পেযান না কসয োকসরও), এফং উবনরঙ্গতা বফনচে মুি ফযনি, 

পজন্ডাযকুইয়ায ফযনি, নকংফা নজডা, আযাফানন এফং পমাগতায ভসতা াভানজক-াংসৃ্কনতক নযচয়মুি ফযনি। 

 

অধযায ২ 

বফলসভযয বফরুসে বনবলেকযণ  

৩. পকানও ফযনি ফা ংস্থা ট্রান্পসজন্ডায ফযনিয প্রনত বফলভযভূরক আচযে কযসফ না ননম্ননরনিত পকাসনা নবনত্তসত, 

মো: 

(ক) নক্ষাপ্রনতষ্ঠান ভূ ও তায ংমুি নফনবন্ন পফায পক্ষসে অস্বীকৃনত, ফা নযতযাগ ফা অনযায় আচযে; 

(ি) কভিংস্থান ফা পায় ফা তায পকাসনা ম্পনকি ত পক্ষসে অনযায় আচযে; 



(গ) চাকনয ফা পা পেসক অস্বীকৃনত ফা ফযিাস্ত কযা; 

(ঘ) স্বাস্থযসফা নযসলফা অস্বীকায ফা নফযত ফা পিাসন বফলভয কযা; 

(ঙ) পকানও েয, আফান, নযসলফা, ুনফধা, ুসমাগ, ফা াধাযে জনগসেয ফযফাসযয জনয পদওয়া য় এভন পকাসনা 
পফা ফা নজনন ফা জনাধাযসেয জনয উরব্ধ প্রোগতবাসফ ফযফাসযয পফা ফা নজননস পকাসনা অযাসক্স, ফা 
যফযা ফা পবাগ ফা ফযফায ম্পনকি ত অস্বীকৃনত ফা নফযনত, ফা অনযায় আচযে কযা; 

(চ) চরাচসরয অনধকায ম্পনকি ত পম পকাসনা অস্বীকায ফা নযতযাগ / ফন্ধ কযা, ফা অনযায় আচযে; 

(ছ) ম্পনত্ত দির, পকনা, বাডা, ফা োকায অনধকায ম্পনকি ত অস্বীকৃনত ফা নযতযাগ / ফন্ধ কযা, ফা অনয পকান 

অনযায় আচযে; 

(জ) যকাযী ফা পফযকাযী সদয জনয ননসজয প্রােী সদয ুসমাগ ফা চাকনযয পক্ষসে অস্বীকৃনত ফা অস্বীকায, ফা 
অনযায় আচযে; এফং 

(ঝ) যকাযী ফা পফযকাযী প্রনতষ্ঠাসন -- মায তদাযনক ফা পপাজসত একজন ট্রান্পসজন্ডায ফযনি আসছন -- তায 

অযাসক্স এয পক্ষসে, এসক্স না াওয়া, ফা পিান পেসক নযসয় পদওয়া, ফা অনযায় আচযে। 

 

অধযায ৩ 

ট্রান্সসেন্ডায ফযবিসিয বযচয স্বীকায 

৪. (১) এই আইসনয নফধান অনুাসয একজন ট্রান্পসজন্ডায ফযনিয সক্ষ ট্রান্পসজন্ডায নসসফ স্বীকৃত ওয়ায অনধকায 

োকসফ। 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীসন ট্রান্পসজন্ডায নাসফ স্বীকৃত পকানও ফযনিয স্ব-অনুবূত নরঙ্গ নযচসয়য অনধকায 

োকসফ। 

বযচসযয ার্টি বপসকট এয েনয আসফিন 

৫. একজন ট্রান্পসজন্ডায ফযনি ট্রান্পসজন্ডায নাসফ নযচসয়য াটিি নপসকে জানযয জনয পজরা ভযানজসেেসক এই রূ ও 

দ্ধনতসত আসফদন কযসত াসযন মোনফনত দনরর এয াসে; পম বাসফ যকাসযয তযপ পেসক ননধিানযত কযা সফ। 

তসফ তি  োসক পম অপ্রািফয়স্ক ন্তাসনয পক্ষসে এ জাতীয় আসফদন এই ন্তাসনয ফাফা-ভা ফা অনববাফক দ্বাযা কযসত 

সফ।  

বযচসযয ার্টি বপসকট োবয ওযা  

৬. (১) পজরা ভযানজসেে আসফদনকাযীসক ধাযা ৫ এয অধীসন, নননদিষ্ট্ দ্ধনত অনুযে কসয নননদিষ্ট্ রূস এফং নননদিষ্ট্ 

ভসয়য ভসধয (পম বাসফ ননধিানযত) ট্রান্পসজন্ডায নযচসয়য াটিি নপসকে জানয কযসফন;  

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রদত্ত াটিি নপসকে অনুাসয ট্রান্পসজন্ডায ফযনিয নরঙ্গ ভস্ত যকাযী ননেসত নরনফদ্ধ 

কযা সফ। 



(৩) উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রদত্ত াটিি নপসকে পম পকানও ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসক অনধকায প্রদান কযসফ এফং তায 

নযচয় স্বীকৃনতয প্রভাে সফ। 

বরঙ্গ বযফর্ি ন  

৭. (১) ধাযা ৬ এয উ-ধাযা (১) এয অধীসন াটিি নপসকে জানযয সয, মনদ পকানও ট্রান্পসজন্ডায ফযনি ুরুল ফা 
ভনরা নাসফ নরঙ্গ নযফতি সনয জনয াসজি যী কসযন, নতনন এই তেয জাননসয় ম্পনকি ত - পম নচনকৎা পকসন্দ্র পই 
াসজি যী সয়সছ পিানকায পভনিসকর ুানযনসেনসিন্ট ফা নচপ পভনিসকর অনপায এয পদওয়া - াটিি নপসকসেয াসে 

পজরা প্রাসকয কাসছ আসফদন কযসত াসযন  ংসানধত াটিি নপসকসেয জনয, ননধিানযত পভি এফং দ্ধনতসত। 

(২) পজরা ভযানজসেে পভনিসকর ুানযনসেনসিন্ট ফা নচপ পভনিসকর অনপাসযয াটিি নপসকে  পই আসফদন 

াওয়ায য এফং পটি ঠিক ফসর ন্তুষ্ট্ ওয়ায য নরঙ্গ নযফতি সনয একটি াটিি নপসকে প্রদান কনযসফন, ননধিানযত 

পভি এফং দ্ধনত পভসন এফং ননধিানযত ভসয়য ভসধয। 

(৩) ধাযা ৬ এয অধীসন নযচসয়য াটিি নপসকে ফা উ-ধাযা (২) এয অধীসন ংসানধত াটিি নপসকে াওয়া ফযনিয 

ফােি াটিি নপসকে, এফং এই জাতীয় নযচয় ম্পনকি ত অনযানয যকাযী কাগজসে তায প্রেভ নাভ নযফতি সনয 

অনধকায োকসফ: 

তি  সরা পম নরসঙ্গ এই জাতীয় নযফতি ন এফং উ-ধাযা (২) এয অধীসন ংসানধত াটিি নপসকে াওয়াসত এই 
আইসনয অধীসন এই ফযনিয অনধকায এফং াওনাসত পমন পকাসনা নফঘ্ন না ঘসে। 

 

অধযায ৪ 

যকায করৃ্ি ক ওসযরসপযায বযসলফা 

উমিু যকাসযয ফাধযফাধকর্া 

৮. (১) ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয ূেি ও কামিকয অংগ্রে এফং ভাসজ তাসদয অন্তবুি নিয জনয উমুি যকায 

দসক্ষ গ্রে কযসফ। 

(২) উমুি যকায ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয অনধকায ও স্বােি যক্ষায জনয এফং যকায কতৃি ক প্রেীত করযােভূরক 

নযকল্পনাগুনরসত তাসদয প্রসফানধকাসযয ুনফধায জনয মোমে করযােভূরক ফযফস্থা গ্রে কযসফ। 

(৩) উমুি যকায করযােভূরক নযকল্পনা এফং কভিূচী প্রেয়ন কযসফ মা ট্রান্পসজন্ডায ংসফদনীর, ম্মান-

াননকয নয়, এফং বফলভয নফীন। 

(৪) ট্রান্পসজন্ডায ফযনিয প্রসয়াজন পভোসত উমুি যকায ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয উদ্ধায, ুযক্ষা এফং ুনফিাসনয 

জনয দসক্ষ গ্রে কযসফ। 

(৫) ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয াংসৃ্কনতক ও নফসনাদনভূরক কভিকাসে অংগ্রসেয অনধকায প্রচায ও ুযক্ষায জনয 
উমুি যকায মোমে ফযফস্থা গ্রে কযসফ। 

 



অধযায ৫ 

ংস্থা এফং অনযানয ফযবিসিয িাযফের্া 

কভিংস্থান এ বফলভয না ওযা 

৯) ননসয়াগ, সদান্ননত এফং অনযানয ম্পনকি ত নফলয় এফং এধযসেয নফলসয় কভিংস্থাসনয পক্ষসে পকানও প্রনতষ্ঠান 

পকানও ট্রান্পসজন্ডায ফযনিয াসে বফলভয কযসফ না। 

প্রবর্ষ্ঠাসনয িাযফের্া 

১০. প্রনতটি ংস্থা ও প্রনতষ্ঠান এই আইসনয নফধানগুনরয াসে ম্মনত নননিত কযসফ এফং ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয 

ননধিানযত ুনফধা প্রদান কযসফ। 

অববসমাগ বনযন প্রবিযা 

১১. প্রনতটি ংস্থা ও প্রনতষ্ঠান পকানও একজন ফযনিসক এই আইসনয নফধান রঙ্ঘন ম্পনকি ত অনবসমাগ ননসয় কাজ 

কযায জনয অনবসমাগকাযী কভিকতি া নাসফ ভসনানীত কযসফ। 

আফাসনয অবধকায 

১২. (১) পকান নশুসক ট্রান্পসজন্ডায ওয়ায দরুন ভা ফাফা ফা নযফায পেসক যাসনা সফ না - উমুি আদারসতয 

আসদ ছাডা - পই ন্তাসনয বাসরায জনয। 

(২) প্রসতযক ট্রান্পসজন্ডায ফযনিয োকসত সফ - 

(ক) নতাভাতা ফা ননকোত্মীয় নযফাসযয দযযা পম ফানডসত ফা কসযন পিাসন োকায অনধকায; 

(ি) ানযফানযক ননফা / নযফায ফা তায পকানও অং পেসক ফাদ না ডায অনধকায; এফং 

(গ) বফলভয নফীন বাসফ নযফাসযয ও ানযফানযক ননফা ুনফধা ুসমাগ উসবাগ ও ফযফায কযফায অনধকায। 

(৩) পমিাসন পকানও নতা ফা ভাতা ফা তায ননকেফতী নযফাসযয দয পকানওট্রান্পসজন্ডায ভানুসলয পদিাসানা 
কযসত অক্ষভ, প পক্ষসে উমুি আদারত আসদসয ভাধযসভ পই ফযনিসক ুনফিান পকসন্দ্র াঠাসনায ননসদি পদসফন। 

  

অধযায ৬ 

ট্রান্সসেন্ডায ফযবিয বক্ষা, াভাবেক বনযাত্তা এফং স্বাস্থয 

ট্রান্সসেন্ডায ফযবিসিয অন্তবুি বিভূরক বক্ষা দিওযায েনয বক্ষাপ্রবর্ষ্ঠাসনয ফাধযফাধকর্া 

১৩. উমুি যকায এয দ্বাযা অেি াাময াওয়া ফা স্বীকৃত প্রনতটি নক্ষাপ্রনতষ্ঠান অনযসদয াসে ভান বাসফ 

বফলভযীন বাসফ ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয পিরাধুরা, নফসনাদন এফং অনযানয নরয়াকরাসয জনয অন্তবুি ি নক্ষা এফং 
ুসমাগ এয ফযফস্থা কযসফ। 

  



দবাসকনার দট্রবনং এফং বনেস্ব কভিংস্থান 

১৪. উমুি যকায ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয জীনফকা ননফিাসয ুনফধায জনয এফং ায়তায জনয করযােভূরক 

নযকল্পনা এফং কভিূনচ প্রেয়ন কযসফ পমভন তাসদয ফৃনত্তভূরক প্রনক্ষে এফং স্ব-কভিংস্থান। 

স্বাস্থয দফায ুবফধা 

১৫. ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয পক্ষসে মোমে যকায ননম্ননরনিত দসক্ষ গ্রে কযসফন: 

(ক) জাতীয় এইি ননয়েে ংস্থায ক্ষ পেসক জানয কযা ননসদি নকা অনুাসয এই ফযনিসদয জনয নসযা-নজযদানয 

নযচারনায জনয আরাদা নউভযান ইনভউসনাসিনপনসয়নন্প বাইযা নসযা-নজযদানয পকন্দ্র স্থান কযা; 

(ি) পক্স নযয়াাইনসভন্ট াজি ানয এফং যসভান পেযান  নচনকত্া মসত্নয ুনফধায ফযফস্থা; 

(গ) কাউসন্পনরং - পক্স নযয়াাইনসভন্ট াজি ানয এফং যসভানার পেযানয আসগ এফং সয; 

(ঘ) ওয়ার্ল্ি  প্রসপনার অযাসানসয়াসনয ট্রান্পসজন্ডায স্বাস্থয ননসদি নকা অনুমায়ী পক্স নযয়াাইনসভন্ট াজি ানয 

ম্পনকি ত একটি স্বাস্থয ভযানুয়ার প্রকা কযা; 

(ঙ) িািাযসদয জনয নফসল ট্রান্পসজন্ডায স্বাসস্থযয ভযাগুনর ভাধাসনয ুনফধায জনয গসফলো এফং পভনিসকর 

াঠযরসভয মিাসরাচনা; 

(চ) াাতার এফং অনযানয স্বাস্থযসফা প্রনতষ্ঠান এফং পকন্দ্রগুনরসত ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয প্রসফানধকাসযয ুনফধা; 

(ছ) পক্স নযয়াাইনসভন্ট াজি ানয, যসভানার পেযান, পরজায পেযান ফা ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয অনয পকানও স্বাস্থয 
ভযায জনয একটি ফযাক ফীভা নস্কভ বতযী কসয িযসচয ফযফস্থায নফধান। 

 

অধযায ৭  

ট্রান্সসেন্ডায ফযবিসিয েনয োর্ীয কাউবন্সর 

১৬. (১) পকন্দ্রীয় যকায এই আইসনয অধীসন প্রদত্ত ক্ষভতা প্রসয়াসগয জনয এফং এয অধীসন কাজকভি ম্পাদন কযায 

জনয ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয জনয একটি জাতীয় কাউনন্পর গঠন কযসফ। 

(২) জাতীয় কাউনন্পর এ োকসফন — 

(ক) পকন্দ্রীয় ভেী, বাযপ্রাি ভেী, াভানজক নফচায ও ক্ষভতায়ন ভেসকয বানত, এক্স অনপনও; 

(ি) প্রনতভেী, বাযপ্রাি ভেী, যকাসযয াভানজক নফচায ও ক্ষভতায়ন ভেসকয, এক্স অনপনও বাই-পচয়াযাযন; 

(গ) বাযত যকাসযয নচফ, াভানজক নফচায ও ক্ষভতায়ন ভেসকয ইনচাজি , এক্স অনপনও দয; 

(ঘ) স্বাস্থয ও নযফায করযাে ভেসকয, স্বযাষ্ট্র ভেসকয, গৃ ও নগয নফলয়ক ভেসকয, ংিযারঘ ুনফলয়ক ভেসকয, 

ভানফম্পদ উন্নয়ন ভেসকয, গ্রাভ উন্নয়ন ভেসকয, শ্রভ ও কভিংস্থান ভেসকয এফং আইন নফলয়ক নফবাগ, পনন 

ও পননাি করযাে নফবাগ এফং নযানার ইননস্টটিউে পয ট্রান্পপযনভং ইনন্ডয়া আসয়াগ এয প্রসতযসকয একজন কসয 

প্রনতনননধ - অন্তত বাযত যকাসযয মুগ্ম-নচফসদয দভমিাদা ধাযী - এক্স অনপনও দয: 



(ঙ) জাতীয় ভানফানধকায কনভন এফং জাতীয় ভনরা কনভন পেসক একজন কসয প্রনতনননধ, অন্তত বাযত 

যকাসযয পমৌে নচসফয দভমিাদা ধাযী, এক্স অনপনও দয; 

(চ) পযাসেন এ যাজয যকায এফং পকন্দ্রানত অঞ্চরগুনরয প্রনতনননধ, উত্তয, দনক্ষে, ূফি, নিভ এফং উত্তয-ূফি 
অঞ্চর পেসক, একজন কসয পকন্দ্রীয় যকায, উ-আনধকানযক দযসদয দ্বাযা ভসনানীত, এক্স অনপনও দয; 

(ছ) পযাসেন এ যাজয যকায এফং পকন্দ্রানত অঞ্চরগুনরয পেসক ট্রান্পসজন্ডায প্রনতনননধ, উত্তয, দনক্ষে, ূফি, নিভ 

এফং উত্তয-ূফি অঞ্চর পেসক, একজন কসয পকন্দ্রীয় যকায, উ-আনধকানযক দযসদয দ্বাযা ভসনানীত, দয; 

(জ) াাঁচজন নফসলজ্ঞ, ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয করযাসে কাজ কযা পফযকাযী ংস্থা ফা ংস্থায প্রনতনননধত্ব কযায 

জনয, পকন্দ্রীয় যকায দযসদয দ্বাযা ভসনানীত; এফং 

(ঝ) ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয করযাে ননসয় কাজ কসয এভন াভানজক নযায়নফচায ও ক্ষভতায়ন ভেসকয বাযত 

যকাসযয মুগ্ম-নচফ, এক্স অনপনও দয নচফ, 

(৩) জাতীয় কাউনন্পসরয একজন দয, এক্স অনপনও দয ছাডা, তায ভসনানয়সনয তানযি পেসক নতন ফছসযয 

জনয এই সদ অনধনষ্ঠত োকসফন। 

বযলসিয কােকভি 

১৭. জাতীয় কাউনন্পর ননসম্নাি কামি ম্পাদন কযসফ, পমভন: 

(ক) ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয নফলসয় নীনত, কভিূনচ, আইন প্রেয়ন ও প্রকল্প প্রেয়সনয নফলসয় পকন্দ্রীয় যকাযসক 

যাভি পদওয়া; 

(ি) ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসদয াভানজক ভতা এফং ূেি অংগ্রসেয জনয নীনত ও কভিূনচয প্রবাফ ননযীক্ষে ও ভূরযায়ন 

কযা; 

(গ) যকাযী নফবাগ ও অনযানয যকাযী ও পফযকাযী ংস্থাগুনরয কর নফবাসগয তদাযনক ও ভন্বয় াধন কযা 
মাযা ট্রান্পসজন্ডায ফযনি ম্পনকি ত নফলয়গুনর ননসয় কাজ কসয; 

(ঘ) ট্রান্পসজন্ডায ফযনিয অনবসমাসগয প্রনতকায; এফং 

(ঙ) পকন্দ্রীয় যকায কতৃি ক ননধিানযত অনযানয কামিানদ ম্পাদন কযা। 

 

অষ্টভ অধযায 

অযাধ এফং িণ্ড 

১৮. পম পকউ, - 

(ক) পকাসনা ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসক যকায কতৃি ক জনাধাযসেয উসেসয শুরু কযা ছাডা পম পকাসনা ফাধযতাভূরক ফা 
ফসন্ডি শ্রভ এ কাজ কযসত ফাধয কসয ফা প্রসযানচত কসয; 



(ি) পকাসনা ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসক পকানও াফনরক পে মাওয়ায অনধকায অস্বীকায কসয ফা এই জাতীয় ফযনিসক 

এভন পকানও াফনরক স্থান ফযফায ফা প্রসফানধকায পেসক ফাধা পদয় পমিাসন অনয াধাযে ভানুসলয অযাসক্স ফা 
ফযফাসযয অনধকায যসয়সছ; 

(গ) পকাসনা ট্রান্পসজন্ডায ফযনিসক নযফায, গ্রাভ ফা অনয ফাস্থান পছসড চসর পমসত ফাধয কসয; এফং 

(ঘ) ট্রান্পসজন্ডায ফযনিয জীফন, ুযক্ষা, স্বাস্থয ফা ভাননক ফা াযীনযক ুস্থতাসক ক্ষনতগ্রস্থ ফা নফনঘ্নত কসয ফা নফন্ন 

কসয, াযীনযক ননমিাতন, পমৌন ননমিাতন, পভৌনিক এফং ভাননক ননমিাতন এফং অেিনননতক ননমিাতসনয ভতন কাজ 

কযসত োসক, প অন্তত ছয় ভাসয পেসক দ ুফছয কাযাদন্ড এফং জনযভানা পত দনেত সত াসয।  

 

অধযায ৯ 

বফবফধ 

দকন্দ্রীয যকায অনুিান 

১৯. পকন্দ্রীয় যকায, আইন অনুাসয -- ংদ দ্বাযা মোমেবাসফ ফযাসেয সয, ভসয় ভসয়, -- এই 
আইসনয উসেয ূযে কযায জনয প্রসয়াজনীয় জাতীয় নযলসদ মোমে নযভাে অেি জভা পদসফ। 

এই আইন অনয দকানও আইন অফভাননা কযসফ না 

২০. এই আইসনয নফধানগুনর কামিকয ওয়ায জনয অনয াম্প্রনতক পকানও আইনসক অফজ্ঞা কযসফ না ফযং 
তায াাান নযূযক সয় চরসফ। 

ৎ বফশ্বাস গৃীর্ িসক্ষসয ুযক্ষা 

২১. এই আইসনয নফধান অনুযসে ৎ নফশ্বাসয াসে পনওয়া এই আইসনয অধীসন পম পকানও নফলসয় ফা 
দসক্ষস মোমে যকায ফা পকান স্থানীয় কতৃি ক্ষ ফা যকাসযয পকান কভিকতি ায নফরুসদ্ধ পকান ভাভরা, 
ফা অনযানয আইনন ফযফস্থা গ্রে কযা মাসফ না। 

উমিু যকাসযয বফবধ প্রণযসনয ক্ষভর্া 

২২. (১) উমুি যকায, ূসফি প্রকাীত তি  াসসক্ষ, প্রজ্ঞান নদসয়, এই আইসনয নফধানগুনর কামিকয 

কযায জনয নফনধ বতনয কযসত াসয। 

(২) নফসলত এফং ূসফিাি ক্ষভতায াধাযেতায প্রনত পকাসনা পবদবাফ ছাডাই, এই জাতীয় নফনধগুনর 

ননম্ননরনিত ফা পম পকানও নফলয় যফযা কযসত াসয, পমভন - 

(ক) ধাযা ৫ এয অধীন আসফদন কযা সফ এভন পভি এফং দ্ধনত; 

(ি) দ্ধনত, পভি এফং ধাযা ৬ এয উ-ধাযা (১) এয অধীসন নযচসয়য াটিি নপসকে জানয কযায ভয়কার; 

(গ) ধাযা ৭ এয উ-ধাযা (১) এয আওতায় পম পভি ও দ্ধনতসত আসফদন কযা সফ; 



(ঘ) ধাযা ৭ এয উ-ধাযা (২) এয অধীসন ংসানধত াটিি নপসকে প্রদাসনয পভি, ভয়কার এফং দ্ধনত; 

(ঙ) ধাযা ৮ এয উ-ধাযা (২) এয অধীসন পদওয়া সফ পম করযােভূরক ফযফস্থা; 

(চ) ধাযা ১০ এয অধীসন যফযা কযা ুনফধা; 

(ছ) ধাযা ১৭ এয ধাযা (ঙ) এয অধীসন জাতীয় কাউনন্পসরয অনযানয কামিানদ; এফং 

(জ) অনয পকান নফলয় মা প্রসয়াজন মা সয ননধিানযত সত াসয 

(৩) উ-ধাযা (১) এয অধীসন পকন্দ্রীয় যকায কতৃি ক প্রেীত প্রনতটি নফনধ, বতযী ফায সয, তৎক্ষোৎ 

ংসদয অনধসফন চরাকারীন, পভাে নে নদসনয পভয়াসদয জসনয প সত সফ।  পই নতনয নদন, এক 

অনধসফন ফা দইু ফা তসতানধক ধাযাফানক অনধসফনগুনরসত বাগ সত াসয। এই পনগুনরয ভানিয 

ঠিক সযয পন এয ভানিয আসগ মনদ উবয় াউ ননয়সভ পকানও নযফতি ন আনসত ম্মত য় ফা 
উবয় বায় ঠিক য় পম নফনধ বতনয কযা উনচত নয়, নকংফা পটিসত নযফতি সনয প্রসয়াজন আসছ, তাসর 

এই নফনধটি পকফরভাে পইযকভ বাসফ নযফনতি ত আকাসয কামিকয সফ ফা পকাসনা পকাসনা নফসল পক্ষসে 

কামিকয সফ না - নযনস্থনত অনুমায়ী; নকন্তু পইযকভ পক্ষসে, এই জাতীয় পকানও নযফতি ন ফা ফানতরকযে, 

এই ননয়সভয অধীসন আসগই ঘসে মাওয়া পকানও নকছুয বফধতা িেন কযসফ না। 

(৪) উ-ধাযা (১) এয অধীসন যাজয যকায কতৃি ক প্রেীত প্রনতটি নফনধ বতনয ওয়ায াসে াসেই, যাষ্ট্রীয় 

ংসদয াভসন প কযা সফ পমিাসন পটি দটুি াউ ননসয় গঠিত, ফা পমিাসন এই জাতীয় আইনবায 

একটি াউ আসছ নফনধ পিাসনই প কযসত সফ। 

অুবফধা অাযণ কযায ক্ষভর্া  

২৩. (১) এই আইসনয নফধানগুনরসক কামিকয কযসত মনদ পকানও অুনফধা পদিা পদয়, পকন্দ্রীয় যকায, 

যকাযী পগসজসে প্রকানত আসদসয ভাধযসভ এই আইসনয নফধাসনয াসে াভঞ্জয পযসি প্রসয়াজনীয় ফা 
ভীচীন ফযফস্থা ননসত াসয মাসত অুনফধা অাযে য়: 

তসফ তি  এই পম এই আইন শুরুয তানযি পেসক ২ ফছসযয পভয়াদ পল ওয়ায সয এই জাতীয় আসদ 

পদওয়া মাসফ না। 

(২) এই ধাযায অধীসন প্রদত্ত প্রনতটি আসদ, বতনয ওয়ায সয মত তাডাতানড ম্ভফ, ংসদয প্রনতটি 

বায় প কযসত সফ। 

Dr. G. Narayana Raju 

Secretary to the Govt. of India 
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