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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা LGBTQ অবিকার রক্ষাকারী লোন্ডমাকন বিিার্ স্বাক্ষর করম্বলর্

বিিাবর্ক অবিম্বিেম্বর্র প্রথম 100 বিম্বর্র মম্বিে GENDA এিং রূপান্তর থথরাবপ বর্ম্বেিাজ্ঞা পাে
করাম্বর্ার প্রবিশ্রুবি পূরণ করম্বলর্
LGBTQ অবিকার রক্ষায় গভর্ন ম্বরর ঢালাওভাম্বি সংম্বোির্ পোম্বকম্বের অংে অংে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে বৈষমযহীর্ লিঙ্গ ৈলহিঃপ্রোশ আইর্ (Gender Expression NonDiscrimination Act, GENDA) এৈং রূপান্তর থেরালপর (conversion therapy) অ্র্ুশীিমর্র উপর
লর্মষধাজ্ঞামে আইর্ লহমেমৈ স্বাক্ষর েরমির্, যা থিেলৈয়ার্, থগ, ৈাই, ট্রান্সমজন্ডার, থোময়মেলর্ং/কুইয়ার
(Lesbian, gay, bisexual, transgender, questioning, LGBTQ) েলমউলর্টির জর্য এেটি
উমেখমযাগয িযান্ডমােন লৈজয় এৈং লিলর্ লৈধালর্ে অ্লধমৈশমর্র প্রেম 100 লিমর্র মমধয এই লৈধার্টি স্বাক্ষর
েরার লর্মজর প্রলিশ্রুলি পূরণ েরমির্।
"থিমশর েৈনালধে প্রগলিশীি থেট এৈং আধুলর্ে LGBTQ আমদািমর্র ৈালি লহমেমৈ, প্রমিযে ৈযলির জর্য পূণন
েুরক্ষার িিাইময় লর্উ ইয়েন েৈেময় েৈার োমমর্ লিি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "GENDA থে আইর্
লহমেমৈ স্বাক্ষর েমর এৈং রূপান্তর থেরালপর ভণ্ড অ্র্ুশীির্ লর্লষদ্ধ েমর, আমরা লিঙ্গ পলরলিলি ও থেক্সুয়াি
ওলরময়মেশমর্র পমরায়া র্া েমর েেি লর্উ ইয়েন ৈােীর জর্য েমার্ র্যায়লৈিার লর্লেি েরমি আমরেটি
লৈশাি ধাপ এলগময় থগিাম। আমরা আমরা এেৈার স্পষ্ট এৈং গলৈনি ৈািন া পাঠালি থয আমামির থেমট ঘৃণার
থোমর্া স্থার্ থর্ই, এৈং থগাোঁিালম ও বৈষময থযই প্রিশনর্ েরমৈ িামে িার জর্য জৈাৈলিলহ েরমি হমৈ।"
"লর্মজর লিঙ্গ পলরলিলির োরমণ থোমর্া মার্ুমষর বৈষময ৈা েলহংেিার লশোর হওয়া উলিি র্া, লৈমশষ েমর
এমর্ এেটি থেমট থযখামর্ LGBTQ অ্লধোর আমদািমর্র েূত্রপাি হময়লিি", থলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ
থ াচু ল িম্বলম্বের্। "বৈষমযহীর্ লিঙ্গ ৈলহিঃপ্রোশ আইর্টি অ্ৈমশমষ ট্রান্সমজন্ডার, র্র্ের্ফরলমং লিঙ্গ ও র্র্ৈাইর্ালর লর্উ ইয়েন ৈােীর জর্য েমঅ্লধোর েুরলক্ষি েরমৈ আমামির লর্মজমির আইমর্র অ্ধীমর্ই। আমরা
আমামির থেই বৈলিত্রয গমৈনর োমে উিযাপর্ েলর যা আমামির এম্পায়ার থেট ৈার্ায়। থযমহিু GENDA এৈং
রূপান্তর থেরালপ লর্লষদ্ধ েরার লৈধার্ এখর্ থেমটর আইর্, আমরা েৈার জর্য র্যায়লৈিার ও েমিা লর্লেি
েরা লর্লেি েরমি আমরে ধাপ এলগময় থগিাম।"
GENDA-এর মািেম্বম সিার ের্ে সমিা বর্বিি করা
লর্উ ইয়মেন র LGBTQ েলমউলর্টির জর্য েুরক্ষা ও েমিা আমরা অ্গ্রেরোরী GENDA পামশর ফমি
লর্ময়াগেিন া, লশক্ষা প্রলিষ্ঠার্, ৈালির মালিে, ঋণিািা এৈং অ্র্যার্যমির লিঙ্গ পলরলিলি ৈা ৈলহিঃপ্রোমশর

লভলিমি থোমর্া ৈযলির প্রলি বৈষময প্রিশনর্ েরমি লর্মষধ েমর, এৈং লিঙ্গ পলরলিলি ৈা ৈলহিঃপ্রোমশর লভলিমি
েরা অ্পরাধ লর্উ ইয়েন থেট আইমর্র অ্ধীমর্ ঘৃণা-অ্পরাধ লহমেমৈ স্বীেৃ ি হমৈ।
2015 োমি, গভর্নর লর্য়ম প্রণয়র্ েমরর্ যা েেি ট্রান্সমজন্ডার ৈযলিমে থেমটর মার্ৈালধোর আইমর্র
(Human Rights Law) অ্ধীমর্ েুরক্ষা প্রিার্ েমর, েেি েরোলর-থৈেরোলর লর্ময়াগেিন া, আৈাের্
প্রিার্োরী, ৈযৈো, ঋণিািা ও অ্র্যার্যমির লর্লেি েমর থয ট্রান্সমজন্ডার ৈযলির প্রলি বৈষময থৈআইলর্ এৈং
যারা এই আইর্ থমমর্ িিমৈ র্া িামির লর্উ ইয়েন থেমটর োমি জৈাৈলিলহ েরমি হমৈ।
রূপান্তর থথরাবপ বর্বেদ্ধ করা
মার্লেে স্বাস্থয থপশািাররা অ্মর্ে আমগই লিলিি েরমি থপমরমির্ থয থোমর্া মার্ুমষর থেক্সুয়াি ওলরময়মেশর্
ৈিিামর্ার থিষ্টা ওই ৈযলিমে স্বাস্থয ঝুোঁ লের েম্মুখীর্ েমর। আজমের স্বাক্ষর েরা লৈধার্ রূপান্তর থেরালপর
অ্র্ুশীির্ লর্লষদ্ধ েমর, লশক্ষা আইমর্র অ্ধীমর্ থপশািালর অ্েিািরমণর েংজ্ঞা েম্প্রোলরি েমর িামি আঠামরা
ৈিমরর েম ৈয়েী থরাগীমে রূপান্তর থেরালপ প্রিার্ থযাগ েরার মাধযমম।
2016 োমি, গভর্নর কুওমমা থঘাষণা েমরর্ থয অ্প্রাপ্তৈয়স্কমির উপর রূপান্তর থেরালপ লর্লষদ্ধ েমর ৈহু-এমজলন্স
লর্য়ম েরা হমৈ। গভর্নমরর লর্মিন মশ, আলেনে থেৈা অ্লধিপ্তর (Department of Financial Services) লর্য়ম
জালর েমর থয ৈীমা প্রিার্োরীরা আঠামরা ৈিমরর েম ৈয়েীমির রূপান্তর থেরালপ েভার েরমৈ র্া, স্বাস্থয
অ্লধিপ্তর (Department of Health) লর্উ ইয়মেন র থমলিমেইি থপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ এই অ্র্ুশীিমর্র জর্য
েভামরজ লর্লষদ্ধ েমর, এৈং মার্লেে স্বাস্থয অ্লফে (Office of Mental Health) িামির আওিাধীর্
ফযালেলিটিগুলির জর্য অ্প্রাপ্ত ৈয়স্কমির উপর এই লিলেৎো প্রময়াগ লর্লষদ্ধ েমর।
"GENDA পাশ ও রূপান্তর থেরালপ অ্র্ুশীির্ লর্মষধাজ্ঞা LGBTQ েলমউলর্টির জর্য লৈশাি অ্গ্রগলি, এৈং
এেটি েমেি থয লর্উ ইয়েন থেট েলিযোমরর প্রগলিশীি থর্িা হওয়ার জর্য প্রস্তুি থয ট্রান্সমজন্ডার,
র্র্ের্ফরলমং লিঙ্গ এৈং র্র্ৈাইর্ালর লর্উ ইয়েন ৈােীমে এৈং যুৈেমাজমে েমেনর্ েমর এৈং স্বীেৃ লি থিয়",
বর্উ ইয়কন ে ম্বরর LGBT কবমউবর্টি থসন্টাম্বরর (LGBT Community Center) বর্িন া ী
পবরচালক থেন্ডা থেম্বটার্ িম্বলর্, "আমরা ৈহু প্রিীলক্ষি এইেৈ লৈজয়, এগুলিমে ৈাস্তৈিায় পলরণি েরমি
গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীোর এৈং লর্উ ইয়েন মে অ্র্লিক্রময ৈাধা োোর পমরও লর্উ ইয়েন মে আমরা েৈনৈযাপী
থেট ৈার্ামি হার মার্মি অ্স্বীোর েরা মার্ুমষর অ্ক্লান্ত েলক্রয়িা উিযাপর্ েরলি। এই লৈজয়গুলি থিখায় থয
এেত্র হমি এমে অ্মর্যর েমেনমর্ আমরা েী েরমি পালর, এৈং েম্মুমখর পমে আমরা েী লে েম্ভৈ।"
বসম্বর্ে সংখ্োগবরষ্ঠ থর্িা অোবন্ড্রয়া টু য়ােন-কাবেন্স িম্বলম্বের্, "যখর্ আমরা লৈৈামহর েমিা আইর্টি
(Marriage Equality Act) পাশ েরিাম থেটি লিি লেমর্টর লহমেমৈ েৈমেমে গমৈনর মুহূিন। লেন্তু থেটি লিি
আট ৈির আমগর েো, এৈং এর পর থেমে লেমর্মটর লরপাৈলিোর্ েংখযাগলরষ্ঠরা LGBTQ েলমউলর্টির
থোমর্া েুরক্ষা পাশ েরমি অ্স্বীোর েমরমি। এখর্, থিমমাক্রযাটিে েংখযাগলরষ্ঠিার অ্ধীমর্ লেমর্ট থিম্বার
লর্লেি েরমি থয আমরা আমামির LGBTQ েলমউলর্টির োমেই আলি। আলম এইেৈ লৈমির ৈযাপামর লেমর্টর
হলিমযামর্র থর্িৃ ত্বমে োধুৈাি জার্াই এৈং েরোমর আমার অ্ংশীিারমির, লস্পোর লহলে ও গভর্নর কুওমমামে
দ্রুি এই লৈিগুলিমে আইমর্ পলরণি েরার জর্য ধর্যৈাি জার্াই। আলম গলৈনি থয লেমর্মটর েংখযাগলরষ্ঠরা
ঐলিহালেে এই লৈিগুলি পাশ েমরমি এৈং আমরা আমামির উচ্চাোঙ্ক্ষী, প্রগলিশীি এমজন্ডার োমে োমমর্
অ্গ্রের হমি োেমৈা।"

অোম্বসেবল বিকার কালন ব বট িম্বলর্, "ৈহু ৈির ধমর, অ্যামেম্বলির েংখযাগলরষ্ঠরা GENDA ও রূপান্তর
থেরালপ লর্মষধাজ্ঞার লৈধার্ পাশ েমর থগমি োরণ আমরা জালর্ প্রমিযে লর্উ ইয়েন ৈােীর মযনািা ও েম্মার্
লর্ময় ৈাোঁিার অ্লধোর রময়মি। থেট লেমর্মট আমামির র্িু র্ থিমমাক্রযাটিে অ্ংশীিারমির োরমণ, আমরা
অ্িযন্ত েৃ িজ্ঞ থয, এই গুরুত্বপূণন ৈযৈস্থাগুলি এখর্ আইমর্ পলরণি হময়মি। এিািাও আলম অ্যামেম্বলি েিেয লিে
গটফ্রাইি এৈং থিমৈারাহ লিেমে এৈং এেইোমে অ্যামেম্বলি েংখযাগলরষ্ঠমির অ্মর্ে েিেযমেও ধর্যৈাি
জার্ামি িাই এইেৈ জরুলর ৈযাপামর িামির অ্ক্লান্ত লর্মৈিমর্র জর্য।"
অোম্বসেবল সিসে থেম্বিারা থে. বেক িম্বলর্, "আজমে িুইটি অ্লি গুরুত্বপূণন লৈি পাশ হমি থিখমি পারাটা
এেটি ৈি লৈজয়। GENDA লর্লেি েরমৈ থয লর্উ ইয়েন থেমটর র্াগলরে অ্লধোর ও ঘৃণা-অ্পরাধ আইমর্
ট্রান্সমজন্ডার ও র্র্-ের্ফরলমং লিমঙ্গর েলমউলর্টিেমূমহর জর্য, যারা অ্মর্ে ৈির ধমর আমমলরোমি অ্মর্ে
বৈষমমযর লশোর হময়মি, েুরক্ষা অ্ন্তভুন ি োেমৈ। পাশাপালশ, িোেলেি রূপান্তর থেরালপ লর্লষদ্ধ েরার ফমি
এই থেমট অ্প্রাপ্তৈয়স্কমির অ্পলরৈিন র্ীয় থেক্সুয়ালিটি ৈা লিমঙ্গর ৈলহিঃপ্রোশ পলরৈিন র্ েরার থিষ্টায় িামির
ধ্বংোত্মে প্রলক্রয়ার মধয লিময় থযমি ৈাধয েরার থয অ্লি লর্লদি এেটি অ্র্ুশীির্ রময়মি িা থৈআইলর্ হময়
থগমিা। লর্উ ইয়েন থেমটর লৈধার্েভা (New York State Legislature) এৈং গভর্নর এরেম অ্মর্ে লর্উ
ইয়েন ৈােীর জর্য র্যায়লৈিার আর্ার এেটি স্পষ্ট িক্ষযপূরণ েমরমির্ যারা এই েুরক্ষাগুলির অ্ভামৈ অ্মর্ে
ক্ষলিগ্রস্ত হময়মি এৈং এটি লর্লেি েমরমির্ থয আগামী প্রজন্মগুলি েুরলক্ষি োেমৈ। আলম এই লৈিগুলি থিমখ
অ্িযন্ত আর্লদি, থযগুলি পাশ েরার জর্য অ্মর্ে অ্যািমভামেট ও আমার অ্মর্ে েহেমী ও আলম ৈহু ৈির
ধমর োজ েমরলি, অ্ৈমশমষ এেগুলি আইর্ লহমেমৈ স্বাক্ষলরি হময়মি।"
বসম্বর্ের ব্র্োে বলমোর্ িম্বলর্, "অ্যািমৈলর্র জর্য আজ এেটি র্িু র্ লির্। আট ৈির ধমর লেমর্ট েিৃন ে
েেি LGBTQ-েংক্রান্ত লৈধার্ ৈাধাগ্রস্ত হওয়ার পর, আজমে গভর্নর কুওমমা ট্রান্সমজন্ডার ও র্র্-ের্ফরলমং
লিমঙ্গর লর্উ ইয়েন ৈােীর অ্লধোর রক্ষা েমর এৈং িোেলেি ‘রূপান্তর থেরালপর’ র্াম আমামির লশশুমির
ৈৈনমরালিি অ্র্ুশীিমর্র লশোর হওয়া প্রলিমরাধ েরমি িুইটি িযান্ডমােন লৈিমে আইর্ লহমেমৈ স্বাক্ষর েরমির্।
যখর্ ট্রাম্প প্রশাের্ LGBTQ আমমলরোর্মির েুরক্ষা পোিমুখী েমর যামি, আজমের লৈজয় লর্উ ইয়েন
থেমটর LGBTQ মার্ুষমির এেটি স্পষ্ট ৈািন া পাঠামি থয: থিামামির র্াগলরে অ্লধোমরর েুরক্ষা আইর্ দ্বারা
প্রলিলষ্ঠি। LGBTQ লর্উ ইয়েন ৈােীর জর্য িার ঐলিহালেে ও অ্টি েমেনমর্র জর্য আলম গভর্নর অ্যান্ড্রু
কুওমমার প্রলি গভীরভামৈ েৃ িজ্ঞ এৈং আলন্ড্রয়া েু য়াটন-োলজন্স এর থর্িৃ মত্ব থেই থিমমাক্রযাটিে েংখযাগলরষ্ঠমির
এেটি অ্ংশ হমি থপমর গলৈনি যারা েেি লর্উ ইয়েন ৈােীর অ্লধোর রক্ষা েরমি গভর্নমরর োমে োজ েরমি।
এিািাও আলম অ্যামেম্বলিমি আমার েহেমী থিমৈারাহ লিে ও লরিািন গটফ্রাইিমে আন্তলরে ধর্যৈাি জার্ালি,
ৈিমরর পর ৈির ধমর িামির অ্ধযৈোয় ও লস্থর েেমের জর্য, এেইোমে ধর্যৈাি জার্ালি লেমর্টর মাইমেি
লগয়ার্ালরে এৈং োমৈে লেমর্টর টম িু য়ার্ ও িযালর্ময়ি থস্কায়াড্রর্মে।"
অোম্বসেবলম্বি GENDA-এর মূল উপস্থাপক ও ির্সর, অোম্বসেবল সিসে বরচােন এর্. গেফ্রাইে
িম্বলর্, "আজ এেটি ঐলিহালেে লির্। 2015 োমি গভর্নর কুওমমা এেটি শি পিমক্ষপ থর্র্ যখর্ লিলর্ পুমরা
থেমট থেমটর মার্ৈালধোর আইমর্র আওিায় লর্য়ম জালর েমরর্ যা লিঙ্গ পলরলিি ও ট্রান্সমজন্ডার অ্ৈস্থার
উপর লভলি েমর বৈষময লর্লষদ্ধ েমর। লেন্তু মার্ৈালধোর আইর্ এৈং থপর্াি আইমর্ (Penal Law) লিঙ্গ
ৈলহিঃপ্রোশ ও পলরলিলি থযাগ েরার ফমি এটি এই লর্য়ম রমির লৈপমক্ষ যোেন স্বীেৃ লি, েুরক্ষা পামৈ এৈং
থেমটর ঘৃণা-অ্পরাধ আইমর্র (Hate Crimes Law) আওিায় েুরক্ষা পামৈ। ওয়ালশংটমর্ উৎপীিেমির
প্রশাের্ রময়মি, িমৈ লর্উ ইয়েন থৈাধশলি, র্যাযযিা এৈং র্যায়লৈিামরর েমেনে।"

িার পুমরা শাের্ামমি, গভর্নর কুওমমা LGBTQ অ্লধোমরর পমক্ষ েো ৈমিমির্ এৈং LGBTQ েলমউলর্টিমে
েুরক্ষা েমর লর্উ ইয়মেন র পাশ েরার থক্ষমত্র থর্িৃ ত্ব লিময়মির্। 2011 োিে , গভর্নর ঐলিহালেে লৈৈাহ েমিা
আইর্ পাশ েমরর্, যার ফমি এেটি র্িু র্ জািীয় মার্িমণ্ডর েৃলষ্ট হয় এৈং এই ৈািন া পাঠামর্া হয় থয থমৌলিে
অ্েমিা থশষ েরমিই হমৈ।
অ্লি েম্প্রলি, অ্লি গুরুত্বপূণন োশ্রয়ী যমের আইমর্র (Affordable Care Act) েংস্থামর্র েম্ভাৈয রমির
আশোয়, গভর্নর স্বাস্থয অ্লধিপ্তরমে লর্মিন শ থির্ এই লর্য়ম েরমি থযর্ স্বাস্থয যে প্রিার্োরীরা ট্রান্সমজন্ডার
থরাগীর প্রলি বৈষময প্রিশনর্ র্া েরমি পামর এৈং আলেনে থেৈা অ্লধিপ্তরমে লর্মিন শ থির্ এই লর্য়ম েরমি থযর্
স্বাস্থযৈীমা পাওয়ার ৈযাপামর ট্রান্সমজন্ডার ৈযলিমির প্রলি বৈষমমযর লৈরুমদ্ধ েুরক্ষা ৈৃলদ্ধ েরা হয়। লিঙ্গ লভলিে
বৈষমমযর লৈরুমদ্ধ েুরক্ষায় লিঙ্গ পলরলিলিও অ্ন্তভুন ি, োশ্রয়ী যে আইমর্ উলেলখি থয লর্য়ম রময়মি িা রি
েরার জর্য ট্রাম্প প্রশােমর্র প্রস্তাৈর্ার প্রলি েরােলর উির হি এই লর্মিন শগুলি। এই েুরক্ষা অ্পোরণ েরা হমি,
প্রায় 90,300 ট্রান্সমজন্ডার লর্উ ইয়েন ৈােী অ্র্যাযয, অ্মালজনি এৈং অ্বৈধ বৈষমমযর লশোর হমিা।
2017 োমি থফিামরি েরোর ট্রান্সমজন্ডার লশক্ষােীমির থফিামরি েুরক্ষা প্রিযাহার েমর লর্মি, িার উিমর
গভর্নর থেমটর লশক্ষা অ্লধিপ্তরমে (State Education Department) লর্মিন শ থির্ থয স্কু ি থজিাগুলিমি
এমর্ লর্য়ম েমর লিমি থযর্ লর্উ ইয়েন থেট আইমর্র অ্লধে স্কু িগুলিমি ট্রান্সমজন্ডার লশক্ষােীরা বৈষময ও
হয়রালর্র হাি থেমে েুরক্ষা পায়।
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