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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকাম্বরর প্রস্তাবিত বর্য়ম্বমর প্রবত বর্উ ইয়ম্বকনর বিম্বরাবিতা করার
কথা ঘ াষণা কম্বরর্ যা বেশুম্বের স্থায়ীকরণ এিং েত্তক গ্রহণকারী সংস্থাগুম্বলাম্বক এলবিবিটিবকউ
(LGBTQ) পবরিারম্বের প্রবত বিষমেমূলক আচরণ অর্ুম্বমাের্ করম্বি

ছয়টি রািে সংস্থা প্রস্তাবিত বিবির বিম্বরাবিতা কম্বর প্রকােে মন্তিে িমা ঘেয়
প্রস্তাবিত বর্য়ম, বর্উ ইয়ম্বকনর বিেেমার্ বিষমে বিম্বরািী আইর্ (Anti-Discrimination Laws) যা
এই রািে িলিৎ করম্বত থাকম্বি, তার বিরুম্বে,

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকামরর প্রস্তাবিত বর্য়ম পবরিতন মর্র বিমরাবিতা করার
ঘ াষণা কমরমের্ যা বিশুমের স্থায়ীকরণ এিং েত্তক গ্রহণকারী সংস্থাগুম ামক LGBTQ পবরিারমের
প্রবত বিষমযমূ ক আচরণ করমত অ্র্ুমমাের্ কমর। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকামরর প্রস্তাবিত বর্য়মমর ফম ,
ঘযৌর্ অ্বভমুবিতা এিং ব ঙ্গ পবরচয় িা প্রকামির উপর বভবত্ত কমর বিষমযমূ ক িযিহার কমর এমর্
অ্র্যার্য যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবি প্রাপ্ত কাযনক্রমমর পথ সুগম হমত পামর। এই কাযনক্রমগুব র মমিয রময়মে
বিস্তৃ ত গুরুতর পবরমষিাসমূহ, সহায়ক আিাসর্, গাহন স্থয বহংসা সমথনর্, মা ও র্িজাত বিশুর স্বাস্থয
বর্বিত করা, িয়স্কমের জর্য চাকবরর প্রবিক্ষণ, এইচআইবভ (HIV) বর্ময় ঘিমচ থাকা মার্ুমষর জর্য
পবরমষিা এিং বিশুমের জর্য ঘহড স্টার্ন কাযনক্রম (Head Start programs) সমূহ।
েয়টি সংস্থা--বিশু ও পবরিার পবরমষিা েপ্তর (Office of Children and Family Services,
OCFS), মার্িাবিকার বিভাগ (Division of Human Rights, DHR), রিাব়ি ও সম্প্রোয়
র্িীকরণ (Homes and Community Renewal, HCR), মরায়া সবহংসতা প্রবতমরাি েপ্তর
(Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV), স্বাস্থ বিভাগ (Department of
Health, DOH), এিং িয়স্কমের েপ্তর (Office for the Aging, NYSOFA) --এই সপ্তামহ
একসমঙ্গ ঘযাগ হময় প্রস্তাবিত বর্য়ম পবরিতন মর্র বিমরাবিতা কমর প্রকামিয মন্তিয জমা ঘের্। তামের
মন্তমিয সংস্তাগুব স্পষ্ট কমর ঘেয় ঘয ঘফডামর পযনাময় যাই র্ু ক র্া ঘকর্, বর্উ ইয়কন রাজয ঘকার্
িযবক্তর বিরুমে LGBTQ িা রামজযর মার্িাবিকার আইমর্র (State's Human Rights Law)
অ্িীমর্ রবক্ষত অ্র্য ঘকামর্া বিভামগর অ্ন্তভুন ক্ত হিার জর্য বিষমযমূ ক আচরণ সহয করমি র্া।
র্মভম্বর মামস গভর্নর কুওমমা আরও ঘ াষণা কমরর্, যবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই বিষমযমূ ক বর্য়ম
জাবর কমর, তাহম বর্উ ইয়কন রাজয তা িন্ধ করমত আইর্গত িযিস্থা ঘর্মি।

"এটি LGBTQ সম্প্রোময়র বিরুমে একটি হৃেয়হীর্, অ্প্রীবতকর প্রস্তাি, এমর্ এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
ঘথমক যার উমেিয ব়ির কার্া বফবরময় বিষমযমক আইবর্ করা," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "বর্উ
ইয়কন এই প্রস্তাবিত বর্য়মমর বিরুমে েৃঢ়ভামি োাঁব়িময় আমে যা LGBTQ আমমবরকার্মের মযনাোমক
অ্পমার্ কমর এিং বিশুমের ভাম ািাসা পবরিারমের অ্স্বীকার করার জর্য বিশুমের স্থায়ীকরণ এিং
েত্তক গ্রহণকারী সংস্থাগুম ামক অ্র্ুমবত প্রোর্ কমর।"
2016 সাম , যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একটি র্ীবত প্রণয়র্ কমর যা আমমবরকার স্বাস্থয এিং মার্ি ঘসিা
েপ্তর (Department of Health and Human Services, HHS) ঘথমক অ্থন গ্রহণ করা সংস্থামের
ঘযৌর্ অ্বভমুবিতা এিং ব ঙ্গ পবরচময়র বভবত্তমত বিষমযমূ ক আচরণ বর্বষে কমর। তমি 19 র্মভম্বর,
2019-এ, HHS একটি প্রস্তাবিত বর্য়ম পবরিতন র্ প্রকাি কমরমে যা এই বিষময বিমরািী
প্রময়াজর্ীয়তা পূিান িস্থায় বর্ময় যামি। এই প্রস্তাবিত বর্য়ম HHS গ্রাহক িা উপ-গ্রাহকমের একই
ব মঙ্গর বিিামহর বিিতা স্বীকৃ বতর প্রময়াজর্ িজন র্ করমি। প্রস্তাবিত এই বর্য়ম বর্উ ইয়কন রামজযর
বিষমযবিমরািী আইমর্র সামথ সঙ্গবতহীর্, অ্র্ুোর্ প্রাপকমের অ্বিকার ও িািযিািকতা বর্ময় বিভ্রাবন্ত
সৃবষ্ট করমি, এিং যারা গুরুতর পবরমষিা চাইমে তামের উপর এক িীত প্রভাি ঘফ মত
পামর। বর্উ ইয়কন রামজয পবরচাব ত কাযনক্রম এিং পবরমষিাগুব যা সািারণ জর্গমণর কামে উপ ব্ধ
এিং সরকাবর তহবি দ্বারা সমবথনত, তামের এির্ও সি প্রমযাজয বর্উ ইয়কন রাজয বিষময বিমরািী
আইর্ এিং সুরক্ষা (New York State anti-discrimination laws and protections) ঘমমর্ চ মত
হমি।
বেশু ও পবরিার ঘসিা েপ্তম্বরর (Office of Children and Family Services) কবমের্ার বেলা ঘি.
পুল িম্বলর্, "প্রস্তাবিত বিবিটিমত LGBTQ বিশু ও পবরিারমের প্রবত বিষমযমূ ক আচরণ অ্র্ুমমাবেত
করমি, এিং বিশু ও পবরিারমের বর্রাপত্তা, বস্থরতা এিং ভা থাকা উন্নত কমর র্া। আবম গবিনত
ঘয বর্উ ইয়কন রাজয এই কমনকামের ঘজারোর বিমরাবিতা করমে। বর্উ ইয়কন রামজয আমরা সক
পবরিারমের স্বাগত জার্াই, যারা প্রবতপাব ত িা েত্তক ঘর্ওয়া বিশুমের ভা িাসাময় এিং যত্নিী
িাব়ি প্রোর্ করমত ইচ্ছুক এিং প্রস্তুত।"
মার্িাবিকার বিভাম্বগর (Division of Human Rights) কবমের্ার অোম্বেলা ফার্ন াম্বেি িম্বলর্,
"প্রস্তাবিত এই বর্য়মটি ক্ষাবিক আমমবরকার্মের জর্য এক অ্মযৌবক্তক অ্ির্বতর পেমক্ষপ। একটি
বিশুর প্রবতপা র্ করা মার্ুমষর অ্বভজ্ঞতার একটি ঘমৌব ক অ্ংি এিং LGBTQ বর্উ ইয়কন িাসীমের
ঘসই সুমযাগ অ্স্বীকার করা আমরা ঘমমর্ বর্মত পাবর র্া। মার্িাবিকার বিষয়ক বর্উ ইয়কন রাজয
বিভাগ (New York State Division of Human Rights), ঘযৌর্ অ্বভমুবিতা ও ব ঙ্গপবরচয় িা
মতপ্রকামির ওপর বভবত্ত কমর বিষময কমর এমর্ সক সংস্থামের োয়িে করমি।"
রিাব়ি ও সম্প্রোয় র্িীকরণ, কবমের্ার রুথ অোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "এই প্রস্তাবিত
বর্য়মটি আমামের জাবতর কম ার সংগ্রাম করা র্াগবরক অ্বিকার আইর্ এিং বিষময ঘরামি বর্উ
ইয়মকন র েৃঢ় অ্ঙ্গীকামরর বেমক সরাসবর তাক কমর। এর্া গ্রহণ করা চ মি র্া। আমরা কম ার
পবরশ্রম কবর যামত সি মার্ুষ র্যাযয এিং সমার্ আচরণ পায়, বর্উ ইয়কন িাসীমের স্বাস্থয ও
সামাবজক চাবহো পূরমণর জর্য সাশ্রয়ী িাব়ি বতবর করা সহ। LGBTQ সম্প্রোময়র অ্মর্ক সেসয

আিাসর্ অ্বস্থবতিী তা বর্ময় সংগ্রাম কমর এিং িেমরর পর িের িমর বিষমমযর বিকার ও ক বিত
হওয়ার কারমণ তামের গৃহহীর্ হওয়ার ঝুাঁ বকর মুমি প়িমত হয়। সামাবজক ঘসিা প্রোর্কারীমের
মার্ুষমক পবরচময়র বভবত্তমত বফবরময় ঘেওয়ার অ্র্ুমবত ঘেওয়া অ্নর্বতক, ভু এিং বর্উ ইয়কন
আইমর্র পবরপন্থী।"
পাবরিাবরক সবহংসতা প্রবতম্বরাি বিষয়ক েপ্তম্বরর বর্িন াহী পবরচালক ঘকবল ওম্বয়র্স
িম্বলর্, "বর্উইয়কন রাজয এিং OPDV এটি বর্বিত করমত কাজ কমর ঘযর্ প্রমতযক গাহন স্থয
সবহংসতার বিকার হওয়া িযবক্ত ঘসই সি পবরমষিা পার্ যা তামের বর্মজমের বর্রাপে রািমত
প্রময়াজর্। আমরা এই প্রস্তাবিত বর্য়মমর তীব্র বিমরাবিতা করবে, যার মািযমম গাহন স্থয সবহংসতার
বিকার িযবক্তমের ঘসিা প্রোর্কারীমের ঘথমক বিষমযর বিকার হমত হমি এিং তামের সম্ভািয জীির্
রক্ষাকারী সম্পে অ্স্বীকার করার সম্ভাির্া িৃবে পামি।"
স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন িুকার িম্বলর্, "LGBTQ পবরিারমের প্রবতপা র্ িা েত্তক
গ্রহণ করা ঘথমক িািা ঘেওয়া বিশুে বিষময, যা শুিুমাত্র অ্সবহষ্ণুতার উপর বভবত্ত করা। এই
বর্য়মমর ফম রামজযর সিনত্র গুরুত্বপূণন জর্স্বাস্থয পবরমষিা কাযনক্রম েুিন হওয়ার সম্ভাির্াও রময়মে।
স্বাস্থয অ্বিেপ্তর (Department of Health) এই সি সংস্থার সামথ ঘযাগ ঘেয় এই হৃেয়হীর্
যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তামির বর্ন্দা করমত, যা ঘকি আমরা বিষমযমূ ক অ্র্ুিী মর্র সম্ভাির্া িা়িামত
পামর।"
অবফস ফর েে এবিং এর ভারপ্রাপ্ত পবরচালক ঘগ্রগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "এই ক্ষবতকারক প্রস্তাবিত
বর্য়ম শুিুমাত্র সমথনর্ এিং পবরমষিার প্রময়াজমর্ LGBTQ িয়স্ক িযবক্তমের উপর বিধ্বংসী প্রভাি
ঘফ মি র্া, ঘয প্রাপ্তিয়স্ক এিং বিশুরা িযাপকভামি তামের সম্প্রোময়র মমিয ঘস্বচ্ছামসিক ঘপ্রাগ্রাম
এিং সহায়তা ঘপমত াভিার্ হয়, তামের অ্বি মম্ব প্রময়াজমর্র উপমর বিষমযমূ ক িযবক্তগত বিশ্বাস
স্থাপর্ কমর, এটি ইবতমমিযই সীবমত ঘস্বচ্ছামসিমকর সংিযা আরও কবমময় ঘেমি। আবম এই ক্ষবতকারক
প্রস্তাবিত বিবির বিমরাবিতায় ঘর্তৃ ত্ব প্রোমর্র জর্য এিং সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীর বিকাি ও ঘিম়ি
ও ার উপমযাগী বিবচত্রযপূণ,ন সমবিত, িয়স অ্র্ুকূ সম্প্রোয় বতবরর ঘক্ষমত্র অ্িযাহত অ্ঙ্গীকামরর
জর্য গভর্নর কুওমমার প্রিংসা কবর।"
আজমকর এই প্রবক্রয়া হ LGBTQ সম্প্রোময়র উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকামরর িারািাবহক আক্রমমণর
বিরুমে গভর্নর কুওমমার ়িাইময়র সাম্প্রবতক পেমক্ষপ। গত ঘসমেম্বর মামস, গভর্নর যুক্তরাষ্ট্রীয়
সরকামরর প্রস্তাবিত বর্য়ম পবরিতন মর্র বিমরাবিতার কথা ঘ াষণা কমরমের্, যা যুক্তরাষ্ট্রীয়
ঠিকাোরমের জর্য "িমীয় ো়ি" এর সংজ্ঞা বিস্তৃ তভামি প্রসাবরত করমি এিং এই সি সংস্থাগুব র
জর্য ব ঙ্গ, ঘযৌর্ অ্বভমুবিতা, ব ঙ্গ পবরচয় িা মতপ্রকামির বভবত্তমত বিষময প্রকাি করা সহজতর
কমর তু মি। গত আগস্ট মামস, গভর্নর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকামরর প্রস্তামির িহু-সংস্থা বিমরাবিতা কমর
ঘ াষণা কমরর্ যা বহজ়িা এিং ব ঙ্গ প্রথাবিমরািী িযবক্তমের জর্য বিষমযমূ ক সুরক্ষা বির্ষ্ট করমি
এিং ঘয িরমর্র িীমা সাশ্রয়ী যত্ন আইমর্র (Affordable Care Act) অ্নিষময সুরক্ষা মমত চ মত
হমি তা সীবমত করমি। জুর্ মামস ঘফৌজোবর কাযনবিবিমত "মগ অ্যান্ড ট্রান্স পযাবর্ক" বডমফন্স
িযিহার বর্বষে কমর আইর্ সই কমরর্ গভর্নর। জার্ুয়াবরমত গভর্নর কুওমমা ঘজন্ডার এক্সমপ্রির্

র্র্-বডবিবমমর্ির্ অ্যামে (Gender Expression Non-Discrimination Act) স্বাক্ষর কমরর্, যা
একটি যুগান্তকারী আইর্ এিং বর্ময়াগোতা, বিক্ষা প্রবতষ্ঠার্, িাব়িওয়া া, ঋণোতা এিং অ্র্যার্যমের
বর্বষে কমর ব ঙ্গ পবরবচবত িা অ্বভিযবক্তর বভবত্তমত বিষময প্রেিনর্ করায়।
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