
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
জাতীয় প্রকাবেত হওয়া বিিম্বে (NATIONAL COMING OUT DAY), গভর্নর কুওম্বমা গৃহহীর্ 
যুিকম্বির তত্ত্বািধার্ কম্বর এমর্ েংস্থাম্বক LGBT পারিবেনতা প্রবেক্ষণ েম্পন্ন করা িাধেতামূলক 

কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "এটি অর্স্বীকাযন যয তারা যযমর্ যেভাম্বি তাম্বিরম্বক গ্রহণ করম্বত তাম্বির 
পবরিার অস্বীকার করার কারম্বণ অস্বাভাবিক েংখ্েক LGBT বেশুরা গৃহহীর্ েংস্থাগুম্বলার 

তত্ত্বািধাম্বর্ যপৌোয়। এই কারম্বণ, যারা প্রবতবির্ এই অল্পিয়স্ক যলাম্বকম্বির যিখ্াম্বোর্া কম্বরর্ যেই 
েকল প্রাপ্তিয়স্করা LGBT যুিকম্বির বর্বিন ষ্ট বিষয়গুম্বলা যিাঝার জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় েরঞ্জাম এিং 

তথ্ে বিম্বয় েবিত তা বর্বিত করা োধারণ জ্ঞার্। জাতীয় প্রকাবেত হওয়া বিিম্বে এই 
পিম্বক্ষপটিম্বক স্বাক্ষর প্রিাম্বর্র মাধেম্বম আইম্বর্ পবরণত করম্বত যপম্বর এিং আম্বরা একিার LGBT 

কবমউবর্টিম্বক বর্উ ইয়কন  যেট যয তাম্বির েমথ্নর্ কম্বর যেটি প্রিেনর্ কম্বর যপম্বর আবম বিম্বেষভাম্বি 
গবিনত।"  

  
  
জাতীয় প্রকাশিত হওয়া শিবসে, গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওসমা গৃহহীর্ যবুকসির কক Lতত্ত্বাবধার্ কসর 
এমর্ েংস্থা LGBT পারিশিনতা প্রশিক্ষণ েম্পন্ন করা বাধযতামূলক কসর আইসর্ 
(S.1481A/A.3619) স্বাক্ষর কসরসের্। শলঙ্গ পশরচয় এবং কযৌর্ িশৃিভশঙ্গ েম্পসকন  কথা বলার 
েময় েঠিক পশরভাষা বযবহাসরর উপর শবসিষ কজার শিসয়, আশ্রয়সকসে অ্র্যার্য যবুকসির 
কহাসমাস াশবয়া এবং ট্রান্সস াশবয়াসক কমাকাসবলা কসর, এবং LGBT তরুর্ তরুর্ীর পশরবারসক 
েমথনর্ েহ র্তুর্ আইসর্র অ্ধীসর্, শর্উইয়কন  কেসের কমনেূচী এবং েংস্থার েমস্ত কমনচারী যারা 
পলাতক বা গৃহহীর্ যুবকসির তত্ত্বাবধার্ কসর তাসির কলেশবয়ার্, কগ, বাইসেকু্সয়াল এবং 
ট্রান্সসজন্ডার তরুর্ তরুর্ীসির প্রসয়াজর্ এবং েমেযার উপর প্রশিক্ষণ শর্সত হসব।  
  
"এো অ্র্স্বীকাযন কয LGBT শিশুসির একটি েঙ্গশতহীর্ েংখ্যা গৃহহীর্ েংগঠসর্র কেবায় কিষ হসয় 
কগসে কারণ তাসির পশরবার তাসির গ্রহণ করসত অ্স্বীকৃশত জাশর্সয়সে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এই কারসণ, যারা প্রশতশির্ এই অ্ল্পবয়স্ক কলাসকসির কিখ্াসিার্া কসরর্ কেই েকল প্রাপ্তবয়স্করা 
LGBT যুবকসির শর্শিনি শবষয়গুসলা কবাঝার জর্য প্রসয়াজর্ীয় েরঞ্জাম এবং তথয শিসয় েশিত তা 
শর্শিত করা োধারণ জ্ঞার্। জাতীয় প্রকাশিত হওয়া শিবসে এই পিসক্ষপটিসক স্বাক্ষর প্রিাসর্র 
মাধযসম আইসর্ পশরণত করসত কপসর এবং আসরা একবার LGBT কশমউশর্টিসক শর্উ ইয়কন  কেে কয 
তাসির েমথনর্ কসর কেটি প্রিিনর্ কসর কপসর আশম শবসিষভাসব গশবনত।"  
  



 

 

বেম্বর্টর ব্র্োড হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "এো জাতীয় প্রকাশিত হওয়া শিবে, যা আমাসির গৃহহীর্ 
LGBTQ তরুণসির োহাযয করার উসেসিয পিসক্ষপ গ্রহণ করার উপযুক্ত েময়। আশ্রয়সকসের 
গৃহহীর্ বা পালাসর্া তরুণসির প্রায় 40% LGBTQ শহসেসব শচশিত। প্রকৃতপসক্ষ, LGBTQ তরুর্ 
তরুর্ীসির তাসির েমবয়েী বনু্ধসির কথসক গৃহহীর্ হবার ঝুুঁ শক শিগুর্। অ্তএব, আমাসির আশ্রয় 
বযবস্থাটির এই যুবকসির মুসখ্ামুশখ্ হওয়া স্বতন্ত্র চযাসলঞ্জগুসলার পশরচালর্া করসত েশিত হওয়া 
জরুশর। এই র্তুর্ আইসর্র মাধযসম কেে জসু়ে পাশলসয় যাওয়া ও গৃহহীর্ তরুর্ তরুর্ীসির 
পশরসষবা েরবরাহকারী েংস্থাগুসলা অ্বসিসষ LGBTQ বাচ্চাসিরসক তাসির প্রাপয মযনািা ও 
েহর্িীলতার েসঙ্গ কেবা প্রিার্ করার জর্য কয হাশতয়ার প্রসয়াজর্, তা পাসব। LGBTQ কশমউশর্টির 
িীর্নকাসলর েমথনক, গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওসমাসক, এই গুরুত্বপূণন শবলটিসক আইসর্ পশরণত করায় আমরা 
কৃতজ্ঞতা জার্াই, পািাপাশি শেসর্ে েংখ্যাগশরষ্ঠ কর্তা আসেয়া েুয়ােন -কাশজর্ে এবং আমার 
শেসর্টিয় কশলগসিরসক LGBTQ অ্শধকাসর তাসির িঢ়ৃ েমথনসর্র জসর্য, এবং এর োসথ অ্যাসেম্বশল 
স্পন্সর, ক শলক্স অ্রটিযসক।"  
  
অোম্বেমব্লী েিেে যেবলক্স অটিন জ িম্বলম্বের্, "পালাসর্া এবং গৃহহীর্ তরুণসির অ্র্র্য েমেযা রসয়সে 
কযগুসলাসত শবসিষ মসর্াসযাগ প্রিার্ করা প্রসয়াজর্। LGBTQ তরুর্ তরুর্ীসির োসথ কাজ করা 
কমীসির শবসিষ প্রশিক্ষণ আবশিযক করার আমার আইসর্ গভর্নর কুওসমার অ্র্ুসমাির্ একটি 
গুরুত্বপূণন অ্গ্রগামী পিসক্ষসপর প্রশতশর্শধত্ব কসর। আমাসিরসক অ্বিযই িবুনলসির েহায়তা করসত হসব 
এবং তাসির রক্ষা করসত হসব।"  
  
বেশু ও পবরিার যেিা িপ্তম্বরর কবমের্ার বেলা যজ. পলু িম্বলর্, "িুুঃখ্জর্ভাসব, LGBTQ+ তরুর্ 
তরুর্ীসিরসক পাশলসয় যাওয়া এবং গৃহহীর্সির আশ্রয়স্থসল অ্োমঞ্জেযপূণনভাসব প্রশতশর্শধত্ব করা হয়। 
LGBTQ+ তরুর্ কশমউশর্টিি্ র অ্র্র্য চাশহিার শিসক মসর্াসযাগ কিয়ার মাধযসম, এই পিসক্ষপটি 
স্থার্ীয় পাশলসয় যাওয়া ও গৃহহীর্ তরুর্ তরুর্ী কমনেূশচর অ্র্ুিীলর্সক একটি ইশতবাচক ও েহায়ক 
পশরসবি েৃশিসক শবশধবদ্ধ কসর। আশম শর্উ ইয়কন বােীর এই অ্তযন্ত অ্রশক্ষত জর্েংখ্যার জর্য 
এটিসক আইসর্ পশরণত করায় গভর্নর কুওসমাসক োধুবাি জার্াই।"  
  
কেন্টার  র আসমশরকার্ কপ্রাসগ্রে (Center for American Progress)-এর মসত, মাশকন র্ 
যুক্তরাসের 20 কথসক 40 িতাংি পালাসর্া বা গৃহহীর্ তরুণ LGBT, তুলর্ায় োমশগ্রক ভাসব যুব 
জর্েংখ্যার মাত্র 5 কথসক 10 িতাংি। LGBT তরুণরা প্রায়ই গৃহহীর্ অ্বস্থায় পস়ে যায় কারণ 
বাবা-মাসয়রা তাসির কযৌর্ অ্শভমুশখ্তা শকংবা শলঙ্গ পশরচয় গ্রহণ কসর র্া। পশরবারগুশলর কাে 
কথসক এই প্রতযাখ্যার্ মার্শেক স্বাস্থয েম্পশকন ত েমেযাগুশলর শিসক পশরচাশলত কসর, যার মসধয 
রসয়সে অ্যালসকাহসলর অ্পবযবহার এবং র্ােকীয়ভাসব আত্মহতযার প্রসচিার বৃশদ্ধ পাওয়া। শর্উ ইয়সকন  
একজর্ কলেশবয়ার্ বা কগ-র গৃহহীর্ হসয় প়োর গ়ে বয়ে 14.4 বের, অ্র্যশিসক শর্উ ইয়সকন র 
একজর্ ট্রান্সসজন্ডার তরুর্ তরুর্ীর গৃহহীর্ হওয়ার গ়ে বয়ে 13.5 বের। ববষসমযর কারসণ 
LGBT তরুর্ তরুর্ীসির সু্কল কথসক ঝসর প়োর েম্ভাবর্া অ্সর্ক কবশি।  
  
তাুঁর পুসরা প্রিাের্ জসু়েই, গভর্নর কুওসমা LGBT অ্শধকাসরর একজর্ েমথনক, শবসিষত 2011 
োসল শববাহ েমতা আইর্ (Marriage Equality Act) পাে কসরর্। এই বেসরর জার্ুয়াশরসত, 



 

 

গভর্নর কজন্ডার এক্সসপ্রির্ অ্-ববষময আইসর্ (Gender Expression Non-Discrimination Act) 
স্বাক্ষর কসরর্, যা শর্সয়াগকতন া, শিক্ষাপ্রশতষ্ঠার্, বাশ়েওয়ালা, ঋণিাতা এবং অ্র্যসিরসক শলঙ্গ পশরচয় 
বা অ্শভবযশক্তর শভশিসত বযশক্তর োসথ ববষমযমূলক আচরণ করাসক শর্শষদ্ধ কসর এবং শলঙ্গ 
পশরচসয়র শভশিসত করা অ্পরাধ বা অ্শভবযশক্তসক শর্উ ইয়কন  কেসের আইর্ আর্ুযায়ী কহইে ক্রাইম 
শহসেসব অ্শভশহত কসর। এো়োও এই গত জার্ুয়াশরসত গভর্নর তথাকশথত LGBT রূপান্তর কথরাশপর 
কুখ্যাত প্রথাসক শর্শষদ্ধ করার জর্য আইসর্ স্বাক্ষর কসরশেসলর্।  
  
এই বেসরর জসুর্, গভর্নর কুওসমা েমকামী এবং ট্রান্স পযাশর্ক শলগযাল শিস ন্সসক শর্শষদ্ধ কসর 
আইসর্ স্বাক্ষর কসরর্, কযটি LGBT কলাকসির শবরুসদ্ধ েশহংে অ্পরাসধর জর্য অ্শভযুক্ত বযশক্তসির 
ভুক্তসভাগীর কযৌর্ িশৃিভশঙ্গ অ্থবা শলঙ্গ পশরচসয়র উপসর কিাষ চাপাসর্ার মাধযসম আরও কম োজা 
পাওয়ার এবং শকেু শকেু কক্ষসত্র, িণ্ডাসিি এশ়েসয় যাওয়ার েুসযাগ কিয়।  
  
2018 োসল জসুর্,অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন োশ্রয়ী পশরচযনার আইসর্র (Affordable Care Act) েংস্থাসর্র 
েম্ভাবয হ্রাসের আিঙ্কায়, গভর্নর স্বাস্থয িপ্তরসক (Department of Health) শর্সিনি কির্ এমর্ 
শর্য়ম করসত কযর্ স্বাস্থয পশরচযনা প্রিার্কারীরা ট্রান্সসজন্ডার করাগীসির প্রশত ববষময প্রিিনর্ র্া 
করসত পাসর এবং আশথনক কেবা িপ্তরসক (Department of Financial Services)-কক শর্সিনি কির্ 
এমর্ শর্য়ম করসত কযর্ স্বাস্থযবীমা পাওয়ার বযাপাসর ট্রান্সসজন্ডার বযশক্তসির প্রশত ববষসমযর শবরুসদ্ধ 
েুরক্ষা বৃশদ্ধ করা হয়।  
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