অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

ট্রান্সম্বেন্ডার সম্বেতর্তা সপ্তাম্ব র সম্মাম্বর্; গভর্রন হ াকল LGBTQ+ সুরক্ষা বিম্বল স্বাক্ষর
কম্বরম্বের্

S.674/A.459 হ ৌর্ পাোর, শ্রম পাোর এিং পবততািৃবিম্বত িাধ্ে ওয়ার বেকার ওয়ার
কারম্বে সংঘটিত অপরাম্বধ্র ের্ে হ াষী সািেস্ত ওয়া িাবতলকরম্বের সাম্বি সম্পবকনত
S.5325/A.6193 এর ফম্বল ইউটিবলটি হকাম্পাবর্গুবলম্বক গ্রা কম্ব র পেম্বের র্াম এিং
সির্াম
ন
িেি াম্বরর সুম্ব াগ ব ম্বত ম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ LGBT ক্থিউথর্টি হেন্টাকর থিথিিালা স্বাক্ষর ক্করকের্ যা
LGBTQ+ েম্প্রদায়কক্ এিং যারা হযৌর্ পাচাকরর থিক্ার কয়কের্ তাকদর রক্ষা ক্রার জর্য েুরক্ষা
েম্প্রোথরত ক্কর। স্টািন অ্যাক্ট (START Act) হযৌর্ পাচার, শ্রি পাচার এিং পথততািৃথিকত িািয
ওয়ার থিক্ার ওয়ার ক্ারকে েংঘটিত অ্পরাকির জর্য হদাষী োিযস্ত ওয়া িাথতলক্রকের
োকি েম্পথক্নত। থিল S.5325/A.6193 এর ফকল ইউটিথলটি হক্াম্পাথর্গুথলকক্ গ্রা ক্কদর
পেকের র্াি এিং েির্াি
ন
িযি াকরর েুকযাগ থদকত কি।
যখর্ আিরা হদিজুকে LGBTQ+ অ্থিক্ার এিং েুরক্ষার প্রথত আক্রিে আেকত হদখথে, থর্উ
ইয়ক্ন আরও এক্িার হঘাষো ক্রকে হয আিরা েিার জর্য গটিত এক্টি হস্টি - হযখাকর্ আিরা
অ্প্রকয়াজর্ীয়ভাকি ভুক্তকভাগীকদর অ্পরািী োিযস্ত ক্থর র্া এিং হযখাকর্ আিাকদর
ট্রান্সকজন্ডার, র্র্-িাইর্াথর, এিং থলঙ্গ অ্েঙ্গথতপূে েম্প্রদায়
ন
েিির্ন পায়," গভর্রন হ াকল
িম্বলর্। "আিার প্রিাের্ েিার জর্য েিতা এিং থর্রাপিা থর্শ্চিত ক্রার জর্য প্রথতশ্রুথতিদ্ধ
এিং থিিার্েভায় আিাকদর অ্ক্লান্ত েিিক্
ন এিং অ্ংিীদারকদর ক্লযাকে থর্উ ইয়ক্ন এই পকি
হর্তৃত্ব থদকত পাকর। এক্োকি আিরা এির্ এক্টি হস্টি থর্িাে
ন চাথলকয় যাি যা েিাইকক্ স্বাগত
জার্াকি।"
থিথিিালা S.674/A.459, START অ্যাক্ট, হযৌর্ পাচার, শ্রি পাচার, পথততািৃথিকত িািয ওয়া এিং
পাচাকরর থিক্ার ওয়া িযশ্চক্ত যারা উক্ত পাচার িা িািয ওয়ার ক্ারকে থিথভন্ন অ্পরাকি হদাষী
োিযস্ত কয়কে তাকদর েুরক্ষা হজারদার ক্কর। এই থিথিিালা 2010 োকক্ থর্উ ইয়কক্ন পাে ওয়া
এক্টি আইকর্র উপর থভি যা িার্ি পাচাকরর ভুক্তকভাগীকদর তাকদর থর্যাতকর্র
ন
োকি েরােথর
েম্পথক্নত পথততািৃথি েংক্রান্ত অ্পরাকি হদাষী োিযস্ত ওয়া িাথতল ক্রার েুকযাগ হদয়।

বসম্বর্ির হেবসকা রাম্বমাস িম্বলর্, "জাতীয় ট্রান্সকজন্ডার েকচতর্তা েপ্তাক র েিকয়, থর্উ
ইয়কক্নর ট্রান্স এিং থলঙ্গ-অ্েঙ্গথতপূে িার্ু
ন
ষকদর হযেি ক্ািাকিাগত চযাকলকের িুকখািুথখ কত
য় হেগুথল েম্পকক্ন েকচতর্তা িাোকর্া হক্িল হলাক্ হদখাকর্া পদকক্ষপ কত পাকর র্া
আিাকদর এির্ভাকি আইর্ প্রেয়র্ ক্রকত কি যা আিাকদর েম্প্রদাকয়র েদেয থ োকি তাকদর
অ্থিক্ারকক্ েম্মার্ এিং েুরক্ষা প্রদার্ ক্কর। START অ্যাক্ট পাচাকরর ভুক্তকভাগীকদর তাকদর
প্রাপয র্তু র্ আরকের েুকযাগ হদয় - তাকদর চাক্থর লাকভর পকি িািা অ্পোরে ক্কর, উপযুক্ত
অ্থভিােী আইথর্ ে ায়তা লাকভর েুকযাগ থিজ্ঞথ ক্কর এিং আিাকদর হস্টিজুকে িাক্া াজার
াজার ভুক্তকভাগীর জর্য থর্যাতকর্র
ন
িার্থেক্ িৃঙ্খল ভাঙকত ে ায়তা ক্কর।"
অোম্বসেবলম্বমোর বরোর্ন গিবির্ িম্বলর্, "পাচাকরর থিক্ার িযশ্চক্তরা অ্পরািী র্র্।
পাচারক্ারীকদর াকত িেী িযশ্চক্তকদর এির্ অ্পরাকির হিাঝা ি র্ ক্রা উথচৎ র্া হয অ্পরাি
ক্রকত তাকদর িািয ক্রা কয়থেল। থর্উ ইয়কক্নর 2010 োকলর আইর্ হদকি এইরূপ প্রিি আইর্
থেল এিং হদকির জর্য িকেল থ োকি ক্াজ ক্করকে। এখর্, গভর্রন হ াক্কলর ক্লযাকে,
পাচাকরর থিক্ার আরও হিথি ভুক্তকভাগী ক্িক্ষি
ন
জীির্ গকে তু লকত পারকির্ এিং তাকদর
পূকিরন অ্পরাকি হদাষী োিযস্ত ওয়ার ক্ারকে হদি হিকক্ থিতাথরত ওয়া এোকত পারকির্।এই
গুরুত্বপূে িার্িাথিক্ার
ন
থিলটিকক্ আইকর্ স্বাক্ষর ক্রকত ে ায়তা ক্রার জর্য থেকর্ি থেকর্ির
হজথেক্া রাকিাে, অ্যাকেম্বথল স্পিক্ার ক্াল থন থস্ট এিং আরও অ্কর্ক্ েিিকক্
ন ির্যিাদ।
থিথিিালা S.5325/A.6193ইউটিথলটি ক্কপাকরির্,
ন
থিউথর্থেপাথলটি, পাথর্-েংক্রান্ত ক্কপাকরির্,
ন
এিং হতথলফর্ হেিা েরিরা ক্ারীকদর গ্রা ক্কদর তাকদর পেকের র্াি এিং েির্াি
ন
িযি াকরর
েুকযাগ প্রদাকর্ িািয ক্রার িািযকি ইউটিথলটির গ্রা ক্কদর তাকদর পেকের র্াি এিং েির্াকি
ন
েকম্বাথিত ওয়ার েুকযাগ দার্ ক্কর।
বসম্বর্ির ব্র্োর্ বলমোর্ িম্বলর্, "গভর্রন হ াক্ল ক্তৃক্
ন ট্রান্সকজন্ডার েকচতর্তা েপ্তা হক্
স্বীক্ৃথত হদওয়ার অ্োিারে এক্টি উপায় ল থিথিিালা (S.5325/A.6193) স্বাক্ষর ক্রা যার ফকল
থর্উ ইয়কক্নর ইউটিথলটি এিং হিথলকফার্ হক্াম্পাথর্গুথল তাকদর গ্রা ক্কদর পেকের র্াি এিং
েির্াি
ন
িযি াকর িািয কি। ক্াউকক্ই তাকদর রূপান্তকরর পূকি িযিহৃত
ন
র্াি ('deadname') িা
তাকদর অ্েিথিতন র্াি িা থলকঙ্গর ক্ারকে অ্েম্মাকর্র থিক্ার ওয়া উথচৎ র্য়।এিং িার্িাথিক্ার
ক্যাকম্পইর্ (Human Rights Campaign) এই তিয েংক্লর্ শুরু ক্রার পর হিকক্ 2021 োল
ট্রান্সকজন্ডার এিং র্র্-িাইর্াথর িার্ুষকদর জর্য েিকচকয় ভয়াি োল ওয়ার পর, আিাকদর
র্তু র্ আইর্ থর্উ ইয়ক্ন জুকে 78,000+ াজার ট্রান্সকজন্ডার এিং থলঙ্গ-অ্েঙ্গথতপূে িার্ু
ন
ষকক্
েিিকর্র
ন
এক্টি গুরুত্বপূে িাতন
ন
া পািায়। এই থিথিিালায় তাকদর েিির্ন এিং ট্রান্সকজন্ডার থর্উ
ইয়ক্নিােীকদর অ্থিক্ার এিং িযাদার
ন
প্রথত তাকদর েম্মাকর্র জর্য জর্য আথি গভর্রন হ াক্ল,
হর্তা ে্িুয়ািন -ক্াশ্চজন্স, অ্যাকেম্বথলকিম্বার গোকলে-হরা াে এিং উভয় ক্কক্ষ আিার
ে ক্িীকদর োিুিাদ জার্াই।"
অোম্বসেবলম্বমোর হেবসকা গঞ্জাম্বলস-হরা াস িম্বলর্, "এির্ এক্টি েিকয় যখর্ আিরা
ট্রান্স জর্কগাষ্ঠীর হরক্েন েংখযক্ তযাক্াণ্ড হদখকত পাশ্চি, থিকিষ ক্কর, ট্রান্স র্ারীকদর হক্ষকে,
এিং হদকির অ্র্যার্য হস্টকি যখর্ LGBT-থিকরািী আইকর্র েূচর্া এিং পাে ক্রা কি, তখর্
থর্উ ইয়ক্নকক্ অ্িিযই ঘৃোর থিরুকদ্ধ হর্তৃত্বিূলক্ অ্িস্থার্ থর্কত কি। আথি এই থিথিিালা

িন্সর ক্রকত হপকর গথিত,
ন যা থর্শ্চিত ক্রকি হয ট্রান্সকজন্ডার িার্ুকষরা ইউটিথলটি
ক্কপাকরির্গুথল
ন
ক্তৃক্
ন েম্মার্জর্ক্ আচরে পাকি, যখর্ এগুথল আিাকদর হস্টকি িযিো
ক্রকি। আথি এই থিকল েিির্ন ক্রার জর্য স্পিক্ার থ থস্ট, এিং অ্যালিাথর্কত থিলটিকক্ অ্গ্রের
ক্রার জর্য েিিক্কদর
ন
এিং একক্ আইকর্ পথরেত ক্রকত স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন
হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াকত চাই। এই ট্রান্স েকচতর্তা েপ্তাক , আেুর্ আিরা েিাই েকচতর্তা
হিকক্ পদকক্ষপ হর্ওয়ার থদকক্ অ্গ্রের ই। আিাকদর ট্রান্স ভাইকিাকর্র প্রথত িলথে, হজকর্
রাখকির্ হয আিার িাকঝ আপর্ারা এক্জর্ েিিক্
ন পাকির্, ক্ারে আপর্ারা গুরুত্বপূে।ন ট্রান্স
জীির্ গুরুত্বপূে।"
ন
বরম্বপ্রম্বেম্বেটিভ হেরল্ড র্োর্লার িম্বলর্, "এই োিারে-িুশ্চদ্ধ থিকিচর্া েম্পন্ন
েুরক্ষাগুথলকক্ আইকর্ পথরেত ক্রার জর্য আথি গভর্রন হ াক্লকক্ োিুিাদ জার্াই। ইউটিথলটি
হক্াম্পাথর্গুথলকক্ আিাকদর ট্রান্সকজন্ডার এিং থলঙ্গ-অ্েঙ্গথতপূে েম্প্রদাকয়র
ন
েদেযকদর
উপযুক্ত েকম্বািকর্ িািয ক্রার িািযকি এিং িার্ি পাচাকরর থিক্ার িার্ুষকদর পাচার েংক্রান্ত
হদাষী োিযস্ত ওয়ার হরক্েন িুকে হদওয়া ে জ ক্রার িািযকি ভুক্তকভাগীকদর জর্য অ্তযাচাকরর
িার্থেক্ িৃঙ্খল ভাঙকত ে ায়তা ক্রার িািযকি এই থিলটি আরও র্যাযয এিং আরও েিতাপূে ন
থর্উ ইয়ক্ন থর্িাকে
ন গুরুত্বপূে অ্গ্রগথত
ন
ক্কর।"
বরম্বপ্রম্বেম্বেটিভ বরবে হিাম্বরস িম্বলর্, "এই থিথিিালা পযাকক্কজর িাস্তিায়র্ LGBTQ
েম্প্রদায়কক্ েুরক্ষা প্রদার্ এিং েম্মার্ এিং িযাদা
ন প্রদাকর্র হক্ষকে থর্উ ইয়ক্ন হস্টিকক্ জাতীর
হর্তা থ োকি আরও পাক্াকপাক্ত ক্কর। যখর্ আিাকদর েম্প্রদায় ঘৃো-অ্পরাকির িৃশ্চদ্ধ হদখকত
পাকি, থিকিষ ক্কর ট্রান্স-ির্াক্ত িার্ুষকদর োকি, তখর্ েরক্াকরর েক্ল স্তকরর এির্ আইর্
পাে ক্রা উথচৎ যা েথ ংেতা প্রথতকরাি ক্কর এিং অ্রথক্ষত জর্কগাষ্ঠীকক্ রক্ষা ক্কর। LGBTQ
েুরক্ষাকক্ হস্টকির আইকর্ অ্ন্তভুক্ত
ন ক্রার জর্য এিং থর্উ ইয়ক্ন যাকত েক্কলর জর্য থর্রাপদ
আশ্রয় য় তা থর্শ্চিত ক্রার জর্য পদকক্ষপ হর্ওয়ার ক্ারকে আথি গভর্রন হ াক্লকক্ োিুিাদ
জার্াই।"
অোম্বসেবলম্বমোর হর্ম্বিারা হে. বিক িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূে থিলগুথলকক্
ন
আইকর্ স্বাক্ষর
ক্রার িািযকি গভর্রন হ াক্ল েম্মার্, িযাদা
ন এিং জীিকর্ থিতীয়িার েুকযাগ পাওয়ার প্রথত থর্উ
ইয়কক্নর এক্াগ্রতা পুর্িযক্ত
ন ক্করর্। ট্রান্সকজন্ডার এিং থলঙ্গ অ্েঙ্গথতপূে িার্ু
ন
ষকদর পকক্ষ
দাাঁোকর্ার জর্য এিং িার্ি পাচাকরর থিক্ার েক্ল ভুক্তকভাগীর জর্য ভথিষযৎ থর্শ্চিত ক্রার
জর্য আথি তাকক্ এিং আিার ে ক্িীকদর ির্যিাদ জার্াই।
অোম্বসেবলম্বমোর র্োবর্ ও'র্ম্বর্ল িম্বলর্, "প্রথত থদর্, ট্রান্স িার্ুকষরা তাকদর অ্শ্চস্তকত্বর
স্বীক্ৃথতর জর্য লোই ক্কর - তাকদর েরক্ার, তাকদর পথরিার এিং তাকদর ে ক্িীকদর ক্াে
হিকক্। আথি গথিতন হয আিাকদর হস্টি আিাকরা এথগকয় একেকে এিং িষ্ট ক্রকে হযেঃ ট্রান্স
িার্ুষকদর তাকদর পথরচকয়র স্বীক্ৃথত পািার অ্থিক্ার রকয়কে। থলঙ্গ স্বীক্ৃথত আইকর্র (Gender
Recognition Act) হিকক্ শুরু ক্কর 'ওয়াথক্ং হ ায়াইল ট্রান্স' থর্কষিাজ্ঞা িাথতল হিকক্ আজকক্র
থিল পযন্ত,
ন থর্উ ইয়ক্ন পি প্রদির্ন ক্রকে এিং থর্শ্চিত ক্রকে হয ট্রান্স, র্র্-িাইর্াথর, এিং থলঙ্গ
অ্েঙ্গথতপূে িার্ু
ন
কষরা তাকদর প্রাপয অ্থিক্ার এিং িযাদা
ন পায়। LGBTQ অ্থিক্াকরর প্রথত তার
অ্থিচল েিিকর্র
ন
জর্য এিং আরও ঘৃো এিং থর্পীের্ হিকক্ ট্রান্স িার্ুষকদর রক্ষা ক্কর এির্

আইকর্ স্বাক্ষর ক্রার িািযকি আিাকদর হস্টকির িূলযকিািকক্ অ্গ্রের ক্রার জর্য আথি গভর্রন
হ াক্কলর ক্াকে ক্ৃতজ্ঞ। এইেি উন্নথত, যা ট্রান্সকজন্ডার েকচতর্তা েপ্তাক র েিকয় আেকে,
হেগুথল িার্িাথিক্ার িজার রাখার প্রথত থর্উ ইয়কক্নর অ্ঙ্গীক্ারকক্ পুর্িযক্ত
ন ক্কর।"
মোর্ াির্ িম্বরার হপ্রবসম্বর্ে হগইল এ. ব্রুয়ার িম্বলর্, "আথির্ুক্ LGBTQ অ্থিক্ার
আকোলকর্র জন্মভূ থির এক্জর্ িকরা হপ্রথেকেন্ট থ োকি, আথি জাথর্ হয গভর্রন হ াক্ল
ক্তৃক্
ন আজকক্র থিকলর স্বাক্ষর আিাকদর হস্টিকক্ আরও র্যাযয এিং আরও েিতাপূে এক্টি
ন
স্থাকর্ রূপান্তকরর আরও ক্াকে থর্কয় যাকি হযখাকর্ আিাকদর েিাই েম্মাকর্র োকি িেিাে
ক্রকত পারকি। ইউটিথলটিগুথল গ্রা ক্কদর তাকদর পেকের র্াি এিং েির্াকি
ন
েকম্বাির্ ক্রকত
িািয কি তা থর্শ্চিত ক্রার জর্য এিং শ্রি এিং হযৌর্ পাচাকরর থিক্ার িযশ্চক্তকদর থিরুকদ্ধ
পথরচাথলত আইথর্ হিাক্দ্দিার র্থিপকের হগাপর্ীয়তা রক্ষার জর্য আথি গভর্রন হ াক্লকক্
ির্যিাদ জার্াই।"
কাউন্সন্সল হমোর-বর্িাবেত
ন
বলর্ শুলমোর্ িম্বলর্, "আিাকদর ট্রান্স েম্প্রদাকয়র জর্য এই
েম্মার্ থর্শ্চিতক্রকের জর্য গভর্রন হ াক্কলর পাকি দাথেকয় ো াযয ক্রকত হপকর আথি গথিত।
ন
পািথলক্ োথভনে আইকর্র (Public Service Law) এই র্তু র্ র্ীথতিালা ইউটিথলটি
হক্াম্পাথর্গুথলকক্ থর্উ ইয়ক্নিােীকদর, থিকিষ ক্কর আিাকদর ট্রান্সকজন্ডার প্রথতকিিীকদর তাকদর
প্রাপয েম্মার্ প্রদিকর্
ন িািয ক্রকি। এখর্, গ্রা ক্গে প্রাতযথ ক্ হেিা গ্র কের েিকয় তাকদর
পেকের র্াি এিং েির্াি
ন
িযি ার ক্রকত পারকির্। আিরা যখর্ েিাইকক্ েুরক্ষা প্রদার্ ক্থর
এিং েিার ক্িা থিকিচর্া ক্থর তখর্ থর্উ ইয়ক্ন আরও উন্নত জায়গায় পথরেত য়। উপরন্তু,
স্টািন অ্যাক্ট িার্ি পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর েুরক্ষা প্রদার্ ক্রকি এিং এই থিলটিকক্
আইকর্ পথরেত ক্রার তার হর্তৃকত্বর জর্য আথি গভর্রন হ াক্লকক্ োিুিাদ জার্াই। এই আইর্
পাচাকরর থিক্ার িযশ্চক্তকদর িাশ্চস্ত হিাচকর্র িািযকি আিাকদর জর্ থর্রাপিা হজারদার ক্রকি।
এটি ভুক্তকভাগীকদর হগাপর্ীয় তকিযর েুরক্ষা প্রদার্ ক্রার িািযকি হেই তিযগুথল যাকত তাকদর
জীির্ পুর্থর্িন াকে
ন িািা কয় র্া দাাঁোকত পাকর তা থর্শ্চিত ক্রকি।"
কাউন্সন্সল হমোর-বর্িাবেত
ন
বে অম্বস িম্বলর্, "আথি এির্ এক্টি থিথিিালাকক্ েিির্ন ক্রকত
হপকর গথিতন যা থলঙ্গ েিতা এিং প্রকিিাথিক্াকরর গুরুকত্বর স্বীক্ৃথত হদয়; এিং এক্টি আইর্ যা
হযৌর্ পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর জীির্ এিং েোির্াকক্ েুরক্ষা হদয়। আথি েি েিয়
এির্ থিথিিালার পকক্ষ িাক্কিা যা আিাকদর েিকচকয় প্রাথন্তক্ েম্প্রদাকয়র জর্য আরও র্যাযয
এিং ে িথিতাপূ
ন
ে েিাজ
ন
গকে হতালার পকি অ্গ্রের ক্রকি।"
কাউন্সন্সল হমোর-বর্িাবেত
ন
টিফাবর্ কািার্ িম্বলর্, "অ্পরািীক্রে প্রতযা ার এক্টি LGBT
থিষয় যা আিাকদর থর্পীেক্ থেকস্টি ক্তৃক্
ন থর্কেথষত েক্ল ভুক্তকভাগীকক্ িার্িাথিক্ার
প্রদাকর্র থদকক্ অ্গ্রের ক্কর। এক্জর্ অ্কেতাঙ্গ, ক্ুকয়র র্ি ক্াউশ্চন্সলকিম্বার থ োকি, ঐ
লকক্ষযর থদকক্ এথগকয় যাওয়ার পকি আজ েিিক্কদর
ন
োকি দাাঁোকর্া আিার জর্য গকিরন থিষয়।
শ্রি িা হযৌর্ পাচাকরর থিক্ার িা ট্রান্স িার্ুষ যারা আিাকদর প্রথতষ্ঠার্গুথল িারা ক্ষথতগ্রস্ত
কয়কে, তাকদর জর্য আিাকদর অ্িিযই এির্ থিথিিালা িাস্তিায়র্ ক্রকত কি যা িার্ুকষর
অ্শ্চস্তকত্বর প্রথত েম্মার্ িকয় আকর্। ট্রান্সকজন্ডার েকচতর্তা েপ্তাক র েিকয় আরও হিথি
গুরুত্বপূে হয
ন আিরা ট্রান্স, থলঙ্গ-অ্েঙ্গথতপূে এিং
ন
র্র্-িাইর্াথর িার্ুকষর োকি এক্াত্মতা

প্রক্াি ক্থর যারা হরক্েন েংখযক্ েথ ংেতার থিক্ার কি। তাই আথি আজ এই থিলগুথল স্বাক্ষর
ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াই এিং আথি তার োকি, ক্াউশ্চন্সল, হস্টকির
থিিার্েভায় আিার ে ক্িীকদর োকি, এিং েিরিক্কদর োকি আরও ক্াজ ক্রার জর্য িুথখকয়
আথে।"
পবরিাম্বরর ের্ে আশ্রয়স্থল (Sanctuary for Families) এর বর্িান ী পবরোলক ম ামার্ে
েুবর্ োবরস ক্লুগার িম্বলর্, "আজকক্ আিরা আিাকদর হক্ায়াথলিকর্র অ্ংিীদার এিং থর্উ
ইয়ক্ন হস্টিজুকে ভুক্তকভাগীকদর োকি গভর্রন হ াক্কলর START অ্যাক্ট স্বাক্ষর উদযাপকর্ হযাগ
থদশ্চি। অ্কর্ক্ দীঘ েিয়
ন
িকর, িার্ি পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীরা তাকদর অ্তযাচাকরর
ফলাফল থ োকি েংঘটিত অ্পরািী হরক্কেনর ক্ারকে তাকদর জীির্ পুর্থর্িন াকে
ন েংগ্রাি
ক্করকে। এই েি োিযস্ত অ্পরাি িাথতল ক্রা ভুক্তকভাগীকদর দীঘক্ালীর্
ন
থর্রাপিা এিং তাকদর
জীির্ পুর্থর্িন াকের
ন
ক্ষিতা থর্শ্চিত ক্রার জর্য গুরুত্বপূে িাপ।
ন
পথরিাকরর জর্য আশ্রয়স্থল
গভর্রন হ াক্লকক্ এিং আইর্টির েিিক্,
ন থেকর্ির রাকিাে এিং অ্যাকেম্বথলকিম্বার গিথিেকক্
ৃ
তাকদর হর্তকত্বর জর্য ির্যিাদ জার্ায়। ভুক্তকভাগীকদর তাকদর িযশ্চক্তস্বািীর্তা এিং অ্তযাচার
হিকক্ িুশ্চক্তর পকি ে ায়তা ক্রার জর্য আিরা থর্উ ইয়ক্ন হস্টি থিিার্েভার ক্াকে গভীরভাকি
ক্ৃতজ্ঞ।"
োতীয় ট্রান্স িার অোম্বসাবসম্বয়ের্ (National Trans Bar Association)-এর স সভাপবত ন্সিম্বের্ ব্র্াউর্ িম্বলর্, "আজকক্ যখর্ থতথর্ এই আইকর্ স্বাক্ষর ক্করর্, তখর্
গভর্রন হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নকক্ তার েক্ল র্াগথরক্কক্ েুরক্ষা এিং েম্মার্ প্রদার্ ক্রার থিষকয়
হর্তৃত্ব হদর্, যা থর্শ্চিত ক্কর হয আিাকদর হস্টি জীিকর্র প্রথতটি প্রাকন্ত েিতাকক্ উৎোথ ত
ক্রার জর্য েোিয েি পদকক্ষপ গ্র ে ক্রকি, ক্খকর্া ভুক্তকভাগীকদর হদাষাকরাপ ক্রকি র্া
যাকদরকক্ তাকদর থির্া অ্পরাকি েিকচকয় িারাত্মক্ পথরথস্থথতর িুকখ হিকল হদওয়া কয়কে।
এক্জর্ ট্রান্সকজন্ডার থর্উ ইয়ক্নিােী থ োকি, আথি গভর্রন হ াক্কলর িশ্চক্তিালী েিিকর্র
ন
জর্য
গথিতন এিং ক্ৃতজ্ঞ, এিং হেই ক্াজ চাথলকয় যাওয়ার জর্য তার োকি ক্াজ ক্রার জর্য িুথখকয়
আথে।"
বর্উ ইয়কন বসবভল বলিাটিন ইউবর্য়ম্বর্র (New York Civil Liberties Union) এন্সিবকউটিভ
বর্ম্বরক্টর র্র্া বলিারমোর্ িম্বলর্, "হযৌর্ এিং শ্রি পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর অ্িিযই
েিির্ন ক্রকত কি, তাকদর অ্পরািী িার্াকর্া যাকি র্া। অ্িচ, গত দিক্ িকর, আিাকদর হস্টি
থক্েু ভুক্তকভাগীকক্ আিাকদর অ্পরাি আইথর্ িযিস্থার চক্ককর হফকল হরকখকে এির্ অ্পরাকির
জর্য যা তাকদর পাচারক্ারী তাকদর ক্রকত িািয ক্কর। এটি েম্মার্ র্য় এিং র্যায় থিচারও র্য়।
START অ্যাক্ট আইকর্ পথরেত ওয়ার িািযকি, আিাকদর হস্টি এখর্ ভুক্তকভাগীকদর চাক্থর,
আিাের্ এিং থিক্ষার পকি োো জীির্ িকর িাক্া িািা অ্পোরকের েুকযাগ হদকি, এিং
অ্র্াগথরক্ ভুক্তকভাগীকদর েুরক্ষা প্রদার্ ক্রকি, যাকদর জর্য অ্পরাি োিযস্ত ওয়া িারাত্মক্
অ্থভিাের্ েংক্কির েৃটষ্ট ক্রকত পাকর, যার িাকঝ হদি পথরতযাকগ িািয ক্রা এিং পথরিার হিকক্
পৃিক্ ওয়া অ্ন্তভুক্ত
ন । এখর্, থর্উ ইয়ক্ন ক্লকের হচকয় থস্থথতিীলতাকক্ প্রািার্য থদকত পারকি।
আরিার্ োবেস হসোম্বরর (Urban Justice Center) গভর্ম্বমে
ন
অোম্বফয়াস নফর হসি
ওয়াকনাস নহপ্রাম্বেক্ট (Government Affairs for Sex Workers Project) এর অোম্বসাবসম্বয়ি

বর্ম্বরক্টর অোন্সন্ড হিাম্বয়র্ িম্বলর্, "START অ্যাকক্ট গভর্রন হ াক্কলর স্বাক্ষকরর িািযকি,
আিাকদর িতনিার্ এিং অ্তীকতর অ্কর্ক্ গ্রা ক্কদর ভথিষযকতর জর্য উচ্চািা প্রদার্ ক্রার
জর্য আরিার্ জাথস্টে হেন্টাকরর হেক্স ওয়াক্নাে হপ্রাকজক্ট
ন
গভর্করর
ন
ক্াকে এিং পািাপাথি
িন্সর থেকর্ির হজথেক্া রাকিাে এিং অ্যাকেম্বথল হিম্বার থরচােন গিথিকের প্রথত তাকদর গভীর
ক্ৃতজ্ঞতা প্রক্াি ক্রকে। আিরা ভুক্তকভাগীকদর এিং অ্থিচল েিিক্কদর
ন
েম্মার্ ক্থর যারা িহু
িের িকর েুরক্ষা েম্প্রোরকের জর্য লোই ক্করকের্ যার ফকল START অ্যাক্ট িাস্তিায়র্ কয়কে।
এখর্ আিরা থর্উ ইয়ক্নজকু ে িার্ি পাচাকরর থিক্ার িযশ্চক্তকদর আরও অ্কর্ক্ শ্চক্রথির্াল হরক্েন
িাথতল ক্রার জর্য ক্াজ শুরু ক্রকিা যাকদরকক্ অ্পরািিূলক্ ক্িক্াকণ্ড
ন
থলপ্ত কত িািয ক্রা
কয়কে হযগুথল হক্িল হযৌর্ ক্ি েম্পথক্ন
ন
ত অ্পরাি র্য়, যা থক্র্া START অ্যাক্ট পাে ওয়ার
আকগ িাথতল হযাগয এক্িাে অ্পরাি থেল। START অ্যাক্ট িাস্তিায়কর্র িািযকি, আিরা অ্কর্ক্
িরকের আকরাগযলাভ হদখকত পাকিা।"
ে বলগাল এইর্ হসাসাইটির (The Legal Aid Society) ন্সিবমর্াল বর্ম্বফন্স প্রোকটিম্বসর
অোিবর্-ইর্-োেন
ন
টির্া লুওম্বগা িম্বলর্, "দয থলগাল এইে হোোইটির হিাষে স্তকক্ষপ প্রক্ল্প
(Exploitation Intervention Project) আইর্টির িাস্তিায়কর্র জর্য অ্িীর আগ্রক অ্কপক্ষা
ক্রকে, হযক তু আিাকদর অ্গথেত গ্রা ক্ রকয়কে যারা দিকক্র পর দিক্ িকর এই গুরুত্বপূে ন
স্বশ্চস্তর অ্কপক্ষায় রকয়কের্।এই থিকলর উদযাপকর্ আিরা তাকদর পাকি আথে এিং এর গুরুত্ব
েম্পকক্ন ক্িা িলায় তাকদর আক্াগ্রতা এিং ো কের জর্য তাকদরকক্ ির্যিাদ জার্াই। আিাকদর
গ্রা ক্কদর পক্ষ হিকক্ আজ START অ্যাক্টকক্ আইকর্ পথরেত ক্রকত স্বাক্ষর ক্রায় আিরা
গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াই।
ব্রুকবলর্ বর্ম্বফন্ডার সাবভনম্বসম্বসর (Brooklyn Defender Services) এর র্ারী বর্রাপিা
প্রকম্বের (Women's Defense Project) বসবর্য়র ট্রায়াল অোিবর্ নন্সেবলয়ার্ মর্ম্বেম্বলবি
িম্বলর্, "আজ START অ্যাক্টকক্ আইকর্ পথরেত ক্রকত স্বাক্ষর ক্রায় ব্রুক্থলর্ থেকফন্ডার
োথভনকেে গভর্রন হ াক্কলর ক্াকে ক্ৃতজ্ঞ। এই থিথিিালার িািযকি, থর্উ ইয়ক্ন িার্ি পাচাকরর
থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর অ্পরািী োিযস্ত ক্রার ক্ষথতপূরকের পকি এক্টি গুরুত্বপূে পদকক্ষপ
ন
থর্কয়কে। পািথলক্ থেকফন্ডার থ োকি, এক্টি হদাষী োিযস্ত ওয়ার হরক্কেনর আথিক্,
ন থিক্ষা,
আিাের্ এিং অ্থভিাের্ প্রভাকির িারাত্মক্ ক্ষথত েম্পকক্ন আিরা গভীরভাকি অ্িগত, এিং
এই ক্যাকম্পইকর্ ভুক্তকভাগীকদর পাকি দাাঁোকত হপকর আিরা গথিত।
ন পাচাকরর থিক্ার
ভুক্তকভাগীকদর হর্তৃত্ব োো এই গুরুত্বপূে আইকর্র
ন
িাস্তিায়র্ েেি ত র্া যারা দিকক্র পর
দিক্ িকর তাকদর অ্পরাকির হরক্েন িুকে হফলার জর্য এিং অ্র্যকদর এক্ই েুকযাগ হদওয়ার
জর্য পি ততথরকত লোই ক্করকের্। আিরা থেকর্ির হজথেক্া রাকিাে এিং অ্যাকেম্বথল হিম্বার
থরচােন গিথিেকক্ োরভাইভারে অ্ফ ট্রাথফথক্ং অ্যাকিইথর্ং থরথলফ িুকগদার অ্যাক্ট (Survivors
of Trafficking Attaining Relief Together Act, START) এর অ্থিচল েিিক্
ন ওয়ার জর্য
ির্যিাদ জার্াই।"
বর্উ প্রাইর্ এম্বেন্ডার (NEW Pride Agenda) বর্িান ী পবরোলক, এবলসা হিসম্বপা
িম্বলর্, "আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন ইউটিথলটি ক্কপাকরির্,
ন
থিউথর্থেপাথলটি, পাথর্-েংক্রান্ত েংস্থা
এিং হিথলকফার্ হক্াম্পাথর্গুথলর ক্াকে এক্টি িশ্চক্তিালী িাতনা হপ্ররে ক্করকে, হয তাকদর
অ্িিযই গ্রা ক্কদর উপযুক্ত রূকপ েকম্বাির্ ক্রকত কি, এিাই হিষ ক্িা। ইউটিথলটি আইকর্র

অ্িীকর্ থলঙ্গ-পথরচয় থর্শ্চিতক্রে আইর্ (Affirming Gender-Identities) থর্শ্চিত ক্রকি হয
গ্রা ক্কদর তাকদর পেকের র্াি এিং েির্াকি
ন
েকম্বাির্ ক্রা কি এিং তাকদর েম্মার্ প্রদির্ন
ক্রা কি। এক্টি হোি থক্ন্তু িশ্চক্তিালী পদকক্ষপ যা TGNC জর্কগাষ্ঠীর জীিকর্ েুদর
ূ প্রোরী
প্রভাি হফলকি।"
ট্রান্স ইকুইটি কন্সাবটং (Trans Equity Consulting) এর প্রবতষ্ঠাতা এিং "হপাে" এর
অবতবি অবভম্বর্তা বসবসবলয়া হেবেবল িম্বলর্, "START অ্যাকক্টর স্বাক্ষর অ্কর্ক্ িার্ুকষর
জীিকর্ পথরিতনর্ থর্কয় আেকি যারা পাচাকরর পথরথস্থথতর অ্িীকর্ হগ্রফতাকরর থিক্ার কয় হদাষী
োিযস্ত কয়কে।এই আইর্টি তাকদর জীির্কক্ োিকর্ অ্গ্রের ক্রকত এিং তাকদর থর্কজকদর
জর্য স্বকের ভথিষযৎ থর্িাে
ন ক্রকত েুকযাগ প্রদার্ ক্রকি। পাচাকরর ভুক্তকভাগী থ োকি, আথি
গভর্রন হ াক্কলর েিির্কক্
ন
োিুিাদ জার্াই।"
ট্রান্সলোটিম্বর্ি হর্িওয়াম্বকনর (Translatinx Network) প্রবতষ্ঠাতা এিং প্রধ্ার্ বর্িান ী
কমকতন
ন
া ন্সিবের্া হ ম্বররা িম্বলর্, "িরািকরর িতই, থর্উ ইয়ক্ন ট্রান্সকজন্ডার েম্প্রদাকয়র
িার্ুকষর জর্য থর্রাপিা এিং আিার আকলা থ োকি ক্াজ ক্রকে।েক্ল থর্উ ইয়ক্নিােীর
অ্থিক্ার রক্ষায় তার অ্িযা ত অ্ঙ্গীক্াকরর জর্য আথি গভর্রন হ াক্লকক্ োিুিাদ জার্াই।"
বপ্রম্বন্সস েোবর্ হেম্বসর (Princess Janae Place) এন্সিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর হেভর্ মাটিন র্
িম্বলর্, "িার্ি পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর হদখার জর্য এিং তাকদর জীিকর্ থর্য়ন্ত্রে
থফথরকয় আর্কত তাকদর ে ায়তা ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যিাদ। এক্জর্ িযশ্চক্তর েটিক্
েির্াি
ন
িযি ার তাকদর পথরচয় থর্শ্চিতক্রকের জর্য অ্তযািিযক্। এক্জর্ িার্ুকষর পথরচয়কক্
েম্মার্ ক্রার অ্ি ন ল তাকদর হদখাকর্া হয আপথর্ তাকদরকক্ তাকদর রূকপ হদখকত পাকির্।"
কোম্বলর্-লর্ন কবমউবর্টি হ লি হসোম্বরর (Callen-Lorde Community Health Center)
বর্িান ী পবরোলক ওম্বয়ন্সন্ড োকন িম্বলর্, "েিাঙ্গীে
ন
স্বাস্থয এিং িঙ্গল উপযুক্ত এিং িাে
েম্পন্ন স্বাস্থয হেিা প্রাপযতার উপর যতিুক্ থর্ভনর ক্কর, টিক্ ততিুক্ুই থর্ভনর ক্কর এির্ এক্টি
েরক্ার এিং েিাকজর উপর যারা িার্ুষকক্ েিির্ন ক্কর এিং েুরক্ষা প্রদার্ ক্কর। ক্যাকলর্-লেন
গভর্রন হ াক্লকক্ এই অ্তযািিযক্ থিল স্বাক্ষকরর জর্য োিুিাদ জার্ায় - START অ্যাক্ট যা িার্ি
পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর জর্য অ্পরাকির হরক্েন িুকে হফলার েুকযাগ উন্নত এিং
েম্প্রোরে ক্কর এিং পািাপাথি থিথিিালা থর্িারে
ন ক্কর যার ফকল ইউটিথলটি হক্াম্পাথর্গুথলকক্
এক্জর্ গ্রা কক্র স্ব-ির্াক্তক্ৃত র্াি এিং েির্াি
ন
অ্র্ুযায়ী তাকক্ েকম্বাির্ ক্রকত িািয
ওয়াকক্ আইকর্ পথরেত ক্কর।প্রকতযক্টি তার থর্কজর উপাকয় আিাকদর েম্প্রদাকয়র জীিকর্র
েক্ল হক্ষকে দৃিযিার্তা এিং থর্শ্চিতক্রে অ্গ্রের ক্কর।"
হমবলসা ব্রুম্বর্া, হসার ইন্সটিটিউম্বির (SOAR Institute) একের্ অোিবর্ নব বর্ হেম্বির
(এিং হ ম্বের) প্রিম অপরাধ্ সািেস্ত ওয়া িাবতল মামলা াবিল কম্বরর্ এিং েয় লাভ
কম্বরর্, িম্বলর্, "START অ্যাক্টকক্ আইকর্ পথরেত ক্রার জর্য আিরা গভর্রন হ াক্কলর ক্াকে
ক্ৃতজ্ঞ, যা িার্ি পাচাকরর থিখার িযশ্চক্তকদর তাকদর হরক্েন হিকক্ অ্পরাি িুকে হফলার েুকযাগ
হদকি হযগুথল তাকদর হিাষকের ফলশ্রুথতকত েংঘটিত কয়থেল। িতনিার্ আইকর্র অ্িীকর্
ভুক্তকভাগীকদর প্রথতথর্থিত্ব ক্রা এক্জর্ িার্ুষ থ োকি, আিার ক্াকে এটি িষ্ট হয আিাকদর

আরও পূোঙ্গ
ন েিািার্ দরক্ার যা ভুক্তকভাগীকদর তাকদর জীিকর্ েম্পূেভাকি
ন
অ্গ্রের ওয়ার
েুকযাগ প্রদার্ ক্রকি। এটি থর্উ ইয়ক্নকক্ িার্ি পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর েিিকর্
ন হর্তৃত্ব
প্রদার্ক্ারী হস্টি থ োকি প্রথতটষ্ঠত ক্রকি।"
হসফ রাইেম্বর্র (Safe Horizon) পাোর-বিম্বরাধ্ী প্রকে িম্বল, "START অ্যাক্টকক্ আইকর্
পথরেত ক্রকত স্বাক্ষর ক্রায় আিরা গভর্রন হ াক্লকক্ োিুিাদ জার্াই। এই থিলটি আরও র্যাযয
এক্টি আইথর্ িযিস্থা থর্শ্চিতক্রকের লকক্ষয ভুক্তকভাগী এিং েিিক্কদর
ন
িহু িেকরর প্রকচষ্টার
থিথর্কয়াকগর এক্টি িূত ন প্রতীক্। এির্থক্ পাচাকরর াত হিকক্ থর্স্তার পাওয়ার পকরও,আিাকদর
গ্রা ক্গে তাকদর রকয় যাওয়া অ্পরাকির হরক্কেনর ক্ারকে তাথেত কয়কের্ এিং অ্থভিােী োে,
চাক্থর,আিাের্ িা অ্র্যার্য েুকযাগ েুথিিার থদকক্ হক্ার্ অ্িিন ভাকি িাথিত কত পাকরর্থর্।
িার্ি পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর তাকদর হযেি অ্পরাি ক্রকত িািয ক্রা কয়থেল
হেগুথলর ক্ারকে েৃষ্ট অ্পরািী হরক্েন িুকে হফলার ক্ষিতা তাকদর িযাদা,
ন েম্মার্ এিং র্তু র্
আিা এিং ে র্িীলতার োকি জীিকর্ এথগকয় যাওয়ার জর্য এক্টি জীির্ পথরিতনর্ক্ারী
েুকযাগ প্রদার্ ক্কর। এই গুরুত্বপূে আইকর্র
ন
প্রথত তাকদর থিচক্ষে হর্তৃত্ব এিং অ্িল েিিকর্র
ন
জর্য আিরা অ্যাকেম্বথলকিম্বার থরচােন গিথিে এিং থেকর্ির হজথেক্া রাকিােকক্ ির্যিাদ
জার্াই।"
মার্ি পাোম্বরর বেকার একের্ ভুক্তম্বভাগী এিং START অোম্বক্টর সমিক,
ন বরকাম্বর্না বস.
িম্বলর্, "START অ্যাক্ট স্বাক্ষকরর িািযকি আিাকক্ এক্টি েথতযক্াকরর "র্তু র্ আরকের" েুকযাগ
প্রদাকর্র আজকক্র এই থিজকয়র োকি জথেত েক্লকক্ আথি ির্যিাদ জার্াকত চাই। িতনিার্
এিং অ্তীকতর েক্ল িার্ি পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগী এিং আিার প্রথত আপর্াকদর
আক্াগ্রতার জর্য আথি আপর্াকদর ির্যিাদ জার্াই। START অ্যাক্ট আিাকক্ এির্ থক্েু েুকযাগ
থদকি যা িূল আইর্ হদয়থর্, আিার পাচাকরর োকি েম্পথক্নত অ্পরাকির হরক্েন িুকে হফলার
েুকযাগ। START অ্যাকক্টর স্বাক্ষর, আিাকক্ আিার েিকিষ
ন
হদাষী োিযস্ত ওয়া িুকে হফলার
েুকযাগ হদয় এিং আিাকক্ আিার অ্প রেক্ারীকদর াত হিকক্ িুক্ত ক্কর এিং আিাকক্ এক্টি
অ্পরাকির হরক্কেনর থিক্ল হিকক্ িুক্ত ক্কর আিার জীিকর্ এক্টি র্তু র্ আরকের েুকযাগ
হদয়। আথি আপর্াকদর েথতযক্ার েুপার-থ করা ওয়ার জর্য ির্যিাদ জার্াই যারা আিাকদর
স্বািীর্তার জর্য লোই ক্করকে এিং যারা আিাকদর এক্ েিয় িেী ক্করথেল তাকদর াকত
আিাকদর িার্থেক্ এিং িারীথরক্ থর্যাতকর্র
ন
যন্ত্রো এিং তার অ্র্ুস্মারক্ হিকক্ প্রক্ৃত িুশ্চক্তর
েুকযাগ একর্ থদকয়কে। আিার ক্াকেএই থদকর্র অ্ি ন ল এক্টি র্তু র্ েূচর্া এিং এক্টি
উজ্জ্বলতর ভথিষযৎ, আিার উপকর এক্ েিয় হযেি িািা এিং েীিািদ্ধতা চাথপকয় হদওয়া
কয়থেল হেগুথল োোই এক্ অ্ক্ল্পর্ীয় ভথিষযৎ। আথি দুশ্চিন্তা, আিার উপর হয থর্যাতর্
ন
ক্রা
কয়থেল তার োিক্ষথেক্
ন
স্মারক্ হিকক্ এিং আিার োকি হক্ির্ আচরে ক্রা কয়থেল এিং ক্ী
ে য ক্রকত িািয ক্রা কয়থেল তা হিকক্ িুক্ত। আথি উচ্চ থিক্ষার আকিদর্ ক্রার েিয়, র্তু র্
ক্যাথরয়ার, র্তু র্ েুকযাগ িা িাক্ার জায়গার আকিদর্ ক্রার েিয় আিার িকর্র উপর থদকয় হয
দুশ্চিন্তার পীো িাকক্, আজকক্র থদকর্র পর আিাকক্ তা আর অ্র্ুভি ক্রকত কি র্া। আথি
আপর্াকদর েিাইকক্ আপর্াকদর অ্িল প্রথতজ্ঞার জর্য এিং START অ্যাকক্ট স্বাক্ষর ক্রার জর্য
গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াই, যা েথতযক্ার অ্কিইন আিাকক্ িুক্ত ক্করকে এিং আিাকক্
জীিকর্ োফলয অ্জনকর্র েুকযাগ প্রদার্ ক্রকি।"

মার্ি পাোম্বরর বেকার হরাোবলন্ডা িম্বলর্, "আথি এক্জর্ ট্রান্সকজন্ডার অ্থভিােী র্ারী
এিং পাচাকরর থিক্ার। আজকক্ আথি িাথক্নর্ যুক্তরাকের এক্জর্ গথিতন র্াগথরক্, এিং
স্বাস্থযকেিা খাকত এক্জর্ আইটি হপিাদার থ োকি এক্টি পূোঙ্গ
ন জীির্যাপর্ ক্রথে। আথি
হযথদর্ র্াগথরক্কত্বর িপি থর্কয়থেলাি তা আিার জীিকর্র েিকচকয় আিািাদী থদর্গুথলর
এক্টি থেল। যথদও, েিথক্েু েি েিয় ে জ থেল র্া। আথি িার্ি পাচাকরর থিক্ার
ভুক্তকভাগী।আথি যখর্ হোি থেলাি, তখর্ হিকক্ শুরু ক্কর, এক্জর্ েথ ংে পুরুষ আিাকক্
হযৌর্ পাচার ক্কর, এিং এর ফলশ্রুথতকত, আথি আিার থিরুকদ্ধ তার েংঘটিত অ্পরাকির ক্ারকে
অ্পরািী োিযস্ত ই। থর্উ ইয়কক্নর িুকে হফলার আইর্ পথততািৃথি অ্পরাি িুকে হফলার েুকযাগ
হদওয়ার ক্ারকে, আথি আইর্ রক্ষাক্ারী েংস্থাকক্ আিার গল্প িলার েুকযাগ পাই এিং আিার
হরক্েন িুকে হফলা য় - থক্ন্তু এখকর্া এক্টি হরক্েন রকয় থগকয়কে। আিার আইর্জীিীরা
আিাকক্ িকলর্ হয যথদও থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির আইকর্র অ্িীকর্ আথি পাচাকরর থিক্ার ওয়ার
ক্ারকে আিার অ্র্যার্য অ্পরাকির হরক্েন িুকে হফলার েুকযাগ পাকিা, থক্ন্তু আথি এক্িার
হগ্রফতার ওয়ার পর যত দ্রুত েেি িুশ্চক্ত লাকভর জর্য এক্টি থভন্ন আশ্চজ ন গ্র ে ক্রার ক্ারকে,
আথি ঐ অ্পরাকির হরক্েনটি িুকে হফলার েুকযাগ পাকিা র্া। তার িাকর্ ল আিার
র্াগথরক্কত্বর োক্ষাৎক্াকরর েিকয়, আিাকক্ অ্থফোরকক্ িযাখযা ক্রকত য় হয আিার এই
অ্পরাকির হরক্েন হক্র্ রকয়কে, যার ফকল আিাকক্ হেই লজ্জা এিং অ্তযাচাকরর স্মৃথতর
অ্থভজ্ঞতার হভতর থদকয় আিার হযকত য়। এির্থক্ আজকক্, িাথক্নর্ যুক্তরাকের এক্জর্
র্াগথরক্ থ োকি, আিার এখকর্া িকর্ য় হয ঐ হরক্েনটি এখকর্া আিাকদর জীিকর্ এক্িা
দাকগর িত, অ্তীকত আথি হযই েথ ংেতা এিং অ্তযাচাকরর থিক্ার কয়থে তার রকয় যাওয়া
এক্টি অ্ংি। START অ্যাকক্টর অ্িীকর্ ঐ হরক্েনটি িুকে হফলার েুকযাকগর অ্ি ন কি আিার
জীিকর্ েম্মার্ পুর্েঃপ্রথতষ্ঠার েুকযাগ এিং আিার আকরাগয লাকভর পকির পরিতী িাপ শুরু
ক্রা।
মার্ি পাোম্বরর বেকার পাম্বমলা িম্বলর্, "যখর্ আথি শুর্কত পাই হয আজকক্ START অ্যাক্ট
আইকর্ রূপান্তথরত কি, আিার গা ক্াকপ্ত শুরু ক্কর এিং আথি প্রায় িাটিকত পকে যাই। আথি
থিোে ক্রকত পারথেলাি র্া হয 20 িেকরর ক্কষ্টর পর আিার জীির্ পথরিথতনত কত পাকর। থিি
িের আকগ আিাকক্ এক্টি িাদক্ অ্পরাকি হদাষী োিযস্ত ক্রা য় যা ক্রকত আিার
পাচারক্ারী আিাকক্ িািয ক্করথেল। আথি হভকিথেলাি এটি এক্টি এক্ক্ালীর্ চাজন কি যার
জর্য আথি ক্থিউথর্টি োথভনে এিং 3 িেকরর থর্কষিাজ্ঞা েম্পন্ন ক্থর, এিং হক্ার্ও থদর্ হক্ার্
অ্যাপকয়ন্টকিকন্ট অ্র্ুপথস্থত িাথক্থর্।থক্ন্তু আিার িকর্ য় হয আথি 20 িের িকর োজা খািথে
ক্ারে যখর্ আিার টি থভো আকিদর্ র্াক্চ ক্রা য় এই অ্পরাকির হরক্েন িাক্ার ক্ারকে,
তখর্ আিার িকর্ য় হয আিাকক্ আিাকরা িাশ্চস্ত হদওয়া কি। আিাকক্ আইথর্ভাকি ক্াজ
ক্রকত িািা হদওয়া কয়কে, স্কুকল ভথতন কত িািা হদওয়া কয়কে, ক্র প্রদাকর্ িািা হদওয়া কয়কে
এিং যখর্ আিার িা হিোকত আেকত চায় তখর্ তাকক্ আিার োকি িাক্কত থদকত িািা হদওয়া
কয়কে। আথি আকরক্জকর্র ক্রা অ্পরাকির ক্ারকে ক্ষ্ট হপকয়থে। এটি আিার উপর এত িে
এক্টি হিাঝা থেল যা ি র্ অ্েেি িকল িকর্ কয়কে এিং যার ক্ারকে আথি দুেঃখী, থিষণ্ণ
অ্র্ুভি ক্করথে এিং আিার িকর্ কয়কে হয আথি োিকর্ অ্গ্রের কত পারকিা র্া। এখর্ আথি
আিািাদী হয আথি হলখাপো এিং ক্াজ ক্রার েুকযাগ পাকিা এিং আিার LGBTQ েম্প্রদাকয়
অ্িদার্ রাখকত পারকিা। আথি আিার স্বািীর োকি এক্টি স্বাভাথিক্ জীির্যাপকর্র েুকযাগ
পাওয়া এিং ভ্রিে ক্রা এিং এক্টি LGBTQ থিশু দিক্ হর্ওয়ার িত োিারে ক্াজগুথল ক্রার

েুকযাগ পাওয়ার আিা রাথখ। আইকর্র এই পথরিতনর্ আিাকক্ অ্িকিকষ োিকর্ এথগকয় হজকতই
হক্িল ো াযয ক্রকি র্া িরং, আিার িত আরও অ্কর্ক্ িার্ুষকক্ ো াযয ক্রকি যারা এির্ েি
ক্াকজ জথেত কত িািয কয়থেল যা তারা ক্রকত চায়থর্।"
িাম্বফম্বলার ভুক্তম্বভাগী স ায়তা প্রকম্বের আন্তেনাবতক ইন্সটিটিউি (International
Institute of Buffalo's Survivor Support) "থর্উ ইয়ক্ন হস্টকি হযৌর্ এিং শ্রি পাচাকরর
থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর জর্য জীির্-পথরিতনর্ক্ারী প্রভাি হফলকি এির্ এক্টি থিথিিালা স্বাক্ষর
ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্কলর ক্াকে ক্ৃতজ্ঞ। অ্কর্ক্ ভুক্তকভাগীকক্ই পাচারক্ারীরা তাকদর
হিাষেক্াকল এক্ হদি হিকক্ অ্র্য হদকি পাচার ক্করকে এিং হেই পকি তাকদর থিথভন্ন িরকের
অ্পরাি ক্রকত িািয ক্করকে। এক্জর্ ভুক্তকভাগী হযই িরকের হিাষকের থিক্ারই হ াক্ র্া
হক্র্, িা হযখাকর্ই তাকদর হিাষে ক্রা হ াক্ র্া হক্র্, এই আইর্ েিার জর্য থিচার পাওয়ার
হক্ষকে েি েুকযাগ প্রদার্ ক্রকি, যার ফকল থিচাকরর েুকযাকগর হক্ষকে আরও েিতা আেকি।"
এম্পাওয়ারম্বমে হকালোম্বিাম্বরটিভ অফ লং আইলোন্ড (ECLI/VIBES) "START অ্যাক্টকক্
আইকর্ পথরেত ক্রকত স্বাক্ষর ক্রায় গভর্রন হ াক্কলর ক্াকে ক্ৃতজ্ঞ। এই েিির্ন িার্ি
পাচাকরর ইথত াে েকেও হিাঁকচ িাক্কত এিং উন্নথত ক্রার হক্ষকে ভুক্তকভাগীকদর অ্থিক্ার
রক্ষায় হক্িল অ্তযািিযক্ীয় র্য়, িরং, এটি প্রিাে ক্রার জর্য গুরুত্বপূে হয
ন থর্উ ইয়ক্ন আিাকরা
িার্ি পাচাকরর থিক্ার ভুক্তকভাগীকদর পাকি দাাঁোকি। হযেি ভুক্তকভাগী এই আইকর্র েিিকর্
ন
ো কের োকি ক্িা িকলকের্ তাকদর েিাইকক্ ির্যিাদ।"
ে হলসবিয়ার্, হগ, িাইম্বসক্সুয়াল ও ট্রান্সম্বেন্ডার কবমউবর্টি হসোম্বরর (The Lesbian,
Gay, Bisexual & Transgender Community Center) এগন্সেবকউটিভ বর্ম্বরক্টর হিন্ডা
হিম্বোর্ িম্বলর্, "হেন্টার থর্উ ইয়ক্নজকু ে LGBTQ েম্প্রদায়কক্ এিং তাকদর প্রকয়াজর্েিূ কক্
েিির্ন ক্কর এির্ েি থিথিিালা এিং পথলথের েিিকর্
ন প্রথতজ্ঞািদ্ধ। আজকক্ গভর্রন হ াক্ল
ট্রান্স এিং থলঙ্গ-অ্েঙ্গথতপূে থর্উ
ন
ইয়ক্নিােীকদর পথরচয়কক্ তাকদর তদর্শ্চের্ জীিকর্র আরও
হিথি হক্ষকে েম্মার্ ক্রা কি তা থর্শ্চিত ক্রকত ে ায়তা ক্রকের্। উপরন্তু, START অ্যাক্টকক্
স্বাক্ষর ক্কর আইকর্ রূপান্তর ক্রার িািযকি গভর্রন হ াক্ল েক্ল িার্ি পাচাকরর থিক্ার
িযশ্চক্তকদর িাতনা থদকির্ হয তারা তাকদর অ্তীকতর পথরথস্থথতর হচকয়ও হিথি থক্েু, যা আিাের্,
চাক্থর এিং আরও অ্কর্ক্ গুরুত্বপূে েু
ন কযাগ পাওয়ার পকি িাক্া ক্লে এিং িািা দূর ক্রার
পকি এক্টি গুরুত্বপূে পদকক্ষপ।"
ন
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