অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/10/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

অবিম্বিের্ শেষ হওযার আম্বগ অম্বর্ের পম্বে গভনিারণম্বক বিিতা দার্ এিং সমকামী ও
ট্রান্সম্বেন্ডার আতঙ্কেবর্ত আইবর্ সুরো বর্বষদ্ধকরম্বণর উম্বেম্বেে একম্বোট হম্বযম্বের্ গভর্ন র
কুওম্বমা এিং অোবন্ড শকাম্বহর্

শলসবিযার্, সমকামী, উভকামী, ট্রান্সম্বেন্ডার ও কুইযারম্বদর (LGBTQ) অোডম্বভাম্বকবস গ্রুপ
গভর্ন র কুওম্বমা'র ক্রমিিন মার্ প্রচারাবভযাম্বর্র সাম্বে শযাগ বদম্বযম্বের্
অম্বর্ের পম্বে গভনিারণম্বক বিিতা দার্ সমবলম্বের দম্পবত এিং িন্ধ্োত্ব এিং িন্ধ্োম্বত্বর বেকার
দম্পবতম্বদর সহাযতামূলক প্রের্ম্বর্র মািেম্বম সন্তার্ িারম্বণর সুম্বযাগ কম্বর শদম্বি
সমকামী ও ট্রান্সম্বেন্ডার আতঙ্কেবর্ত আইবর্ সুরো বর্বষদ্ধকরণ সবহংস অপরাম্বি অবভযুক্ত
িেবক্তম্বদর আদালম্বত সম্ভািে সুরোর শকৌেল বহসাম্বি সমকামী ও ট্রান্সম্বেন্ডার আতম্বঙ্কর িেিহার
প্রবতম্বরাি করম্বি
উভয প্রস্তাি গভর্ন ম্বরর বর্িন াহী িাম্বেম্বটর অংে বহসাম্বি এবগম্বয শর্যা হয

ব্রাভ া টেলিল শন (Bravo TV) প্রভ াজক এবং লনমন্ত্রণকারী অ্যালি টকাভেভনর সাভে গ ননর অ্যান্ড্রু
এম. কুওভমা 19 টশ জুন আইনস ার অ্লিভবশন টশষ েওযার আভগ অ্ভনযর পভে গ ন িারণভক
ববিতা দান এবং সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন সুরো লনলষদ্ধকরভণর উভেভশয
একভজাে েভযভেন। উ য লবি গ ননভরর FY 2020 লনবনােী বাভজভে প্রস্তাব করা েয, তভব আইন
পলরষভদ তা গৃেীত েযলন, এবং বাভজভের বাইভর অ্লিভবশভনর অ্বলশষ্ট সমভয তা লবভবচনার জনয
অ্লনষ্পন্ন রাখা েয। 30 টশ টম গ ননর অ্লিভবশন টশষ েওযার আভগ দু'টি প্রস্তাব পাভসর জনয
একটি প্রচারাল ান এবং ওভযবসাইে চািু কভরন এবং LGBTQ এর সমেননকারী দিগুলি গ ননভরর
ক্রমবিনমান টজাভে ট াগ লদভে।
"LGBTQ সাভমযর টেভে আন্তজনালতক টনতা না েভিও আমরা জাতীয টনতা - লকন্তু আমাভদর
এখভনা আরও লকেু করার রভযভে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আইনস ার অ্লিভবশন আর মাে
সাত লদন বালক োকভিও, এখভনা আমাভদর দু'টি গুরুত্বপূণন লবষয পাস করা বালক রভযভে অ্ভনযর পভে গ ন িারণভক ববিতা দান এবং সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন সুরো
লনলষদ্ধকরণ এবং আমাভদর এখন এই কাজ সম্পন্ন করভত েভব, কারণ লনউইযকন েি টদভশর
ববলচেযমযতার রাজিানী এবং আমরা লবশ্বাস কলর ট , ববলচেয আমাভদর সবনভেষ্ঠ শলি। আমরা
এোভত সম্মালনত টবাি কলর, আমরা এোভত য পাই না। আমরা লবশ্বাস কলর ট সবভচভয

শলিশািী চার অ্েভরর শব্দ েি টপ্রম (love), এবং আমরা টপ্রম, কলমউলনটি, স্বীকৃ লত,
সেনশীিতার পভে দাাঁডাভত ালে, এবং আমরা এ টদশভক এলগভয াওযার পে টদখালে। এসব
প্রস্তাব পাস কভর লনউইযকন ভক আবারও পভের টনতৃ ভত্ব লনভয াওযার মািযভম লবশ্ব টগৌরভবর সুচনার
এটিই সভবনাত্তম উপায।"
"লনউইযকন েি LGBTQ এর অ্লিকার আভদািভনর সূলতকাগার, এবং আমরা আমাভদর প্রভচষ্টার
মািযভম সবার সমান অ্লিকার এবং সুরোর পভে টনতৃ ত্ব লদলে", শলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবে
শহাচু ল িম্বলর্। "লিঙ্গ প্রকাভশ ববষমযেীনতা আইন (Gender Expression Non-Discrimination
Act, GENDA) এবং রূপান্তর টেরালপ লনলষদ্ধ করার লবিান এখন অ্ঙ্গরাভজযর আইন েওযায
আমরা নযাযলবচার ও সমতা লনলিত করভত দভেপ গ্রেণ করলে - তভব আমাভদর কাজ এখভনা
টশষ েযলন। অ্ভনযর পভে গ ন িারণভক ববিতা দান এবং সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত
আইলন সুরো লনলষদ্ধকরণ LGBTQ বযলিভদরভক তাভদর পলরবার সম্প্রসারভণ এবং ঘৃণা ও সলেংসতা
টেভক তাভদর সুরো লনলিত করায আমাভদর প্রভচষ্টাভক আরও টজারদার করভব।"
অোবন্ড শকাম্বহর্ িম্বলর্, "আজ গ ননর কুওভমা'র পাভশ দাাঁলডভয এবং LGBTQ কলমউলনটির পভে
তার অ্সািারণ কাজভক স্বীকৃ লত লদভয আলম অ্তযন্ত গলবনত। লবভযর টেভে সাময টেভক শুরু কভর
GENDA প নন্ত প্রলতলনলিভত্বর টেভে লনভষিাজ্ঞার অ্বসাভন গ ননর কুওভমা লনউইযকন ভক টদভশর
প্রগলতশীিতার রাজিানী লেসাভব িভর রাখা লনলিত করভেন। খন আিুলনক লচলকৎসালবজ্ঞান
প্রলতলদন নতু ন অ্ভিৌলকক কাজ কভর চভিভে, এবং খন আমরা বযাপক াভব একমত ট পলরবার
গঠভনর একমাে পূবনশতন েি টপ্রম, টসই 2019 সাভি কাউভক লশশু িািভনর আনদ টেভক বলিত
করা ঠিক েভব না। "আলম লশশু ও বাবামার লনরাপত্তা লবলির আইভন পলরণত েওযার অ্ভপোয
রভযলে, াভত লনউইযভকন র আিুলনক পলরবারগুলির পলরবার গঠন করার টেভে স্বািীনতা ও সুরোর
বযবস্থা োভক, তা ট াভবই বতলর টোক না টকন।"
অম্বর্ের পম্বে গভনিারণম্বক বিিতা দার্
অ্ভনযর পভে গ ন িারণভক ববিতা দান সমলিভঙ্গর এবং বন্ধ্যা দম্পলতভদর অ্গ্রসর লচলকৎসা দ্বারা
সোযতামূিক প্রজনভনর মািযভম সন্তান িারভণর সুভ াগ প্রদান কভর। অ্ঙ্গরাভজযর বতন মান আইন
টকবি অ্ভনযর পভে গ ন িারণভক লনলষদ্ধ কভর না, বরং প্রজনন প্র ুলির মািযভম সন্তান জভের
টেভে আইলন লপতামাতা টক তা পলরষ্কার াভব বযাখযা করভত বযেন েয। লনউইযভকন র প্রজনন স্বাস্থয
আইভনর অ্ন্ত নু লি সম্প্রসারভণ গ ননর FY 2020 লনবনােী বাভজভে অ্ভনযর পভে গ ন িারণ চু লির
লনভষিাজ্ঞা তু ভি লনভয আইন প্রণযভনর প্রস্তাব কভরলেভিন া সমস্ত পভের জনয সুরোও লনলিত
করভব।
সমকামী ও ট্রান্সম্বেন্ডার আতঙ্কেবর্ত সুরো বর্বষদ্ধকরণ
বতন মান সমকামী এবং ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন সুরো LGBTQ বযলিভদর লবরুভদ্ধ সলেংস
অ্পরাভির জনয দাযী বযলিভদরভক কম শালস্ত প্রালির সুভ াগ কভর টদয এবং এমনলক লকেু টেভে
ু িভ াগী বযলির প্রকৃ ত বা অ্নু ূ ত ট ৌন অ্ যাস বা লিঙ্গ পলরলচতর উপর টদাষাভরাপ কভর টদাষী
সাবযস্ত েওযা টেভক তাভক টরোই প্রদান কভর। এই লবভির উত্তরণ অ্ঙ্গরাভজযর আইভনর ফাাঁকটফাকর বন্ধ্ কভর টদভব, া বতন মাভন সংলিষ্ট বযলিভদর ু িভ াগী বযলির লিঙ্গ, লিঙ্গ পলরচয, বা

ট ৌন অ্ যাস সম্পভকন িারণা িাভ র, বা জানার পর সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন
সুরো বযবোর কভর অ্নযভক আক্রমণ করার অ্নুভমাদন প্রদান বন্ধ্ কভর টদভব।
বসর্ারা চালন স-বপম্বযম্বর িম্বলর্, "বন্ধ্যাভত্বর সাভে িডাই করার সময ট সব বযো ও েতাশার মিয
লদভয ট ভত েয তা াষায প্রকাশ করা আমার জনয কঠিন, লকন্তু আমার গল্প লনউইযকন এবং
সারা টদভশ নারীভদর জনয টকাভনা একক গল্প নয। এটি একটি সংগ্রাম া প্রলতলনলিত্ব ট আমাভদর
একমাে লবকল্প টসো লনিনারভণর আভগ আমাভদর মভিয অ্ভনকভকই টস অ্ল জ্ঞতা অ্জনন করভত েয।
এ লবষভয অ্সািারণ টনতৃ ভত্বর জনয আলম গ ননর কুওভমাভক িনযবাদ জানাভত চাই, া বহু
লনউইযকন বাসীভক এই পৃলেবীভত সন্তান গ্রেভণর আনদ উপভ াগ করার সুভ াগ কভর টদভব, তা
ট াভবই টোক না টকন।"
বর্উ ইযকন েহম্বরর LGBT কবমউবর্টি শসন্টাম্বরর বর্িন াহী পবরচালক শেন্ডা শটম্বটার্ িম্বলর্,
"টটানওযাি আভদািভনর এই 50 তম বালষনকীভত লবশ্ব LGBTQ অ্লিকার আভদািভনর ঐলতোলসক
টনতৃ ভত্বর জনয লনউইযকন ভক স্বীকৃ লত লদভে এবং পদভেপ গ্রেভণর মািযভম আমাভদর টনতৃ ত্ব প্রমাণ করা
আমাভদর আইন প্রভণতাভদর দালযত্ব। ট্রান্সভজিার 'অ্তঙ্ক' ল লত্তক সুরো লনলষদ্ধ করার মািযভম
লনউইযকন ভক অ্বশযই LGBTQ সদসযভদর জনয নযাযলবচার প্রলতষ্ঠার কাজ এলগভয লনভত েভব, াভত
LGBTQ সদসযভদর লবরুভদ্ধ সংঘটিত সলেংসতার জনয তাভদরভক আর ঘৃণাজলনত অ্পরাভির লশকার
েভত না েয। এবং আমাভদর অ্বশযই প্রলতলনলিত্ব আইনলসদ্ধ কভর লনউইযভকন র আইনভক
আিুলনকীকরণ করভত েভব াভত বাবামা েওযার টেভে LGBTQ পলরবারসমূভের অ্ভনকভকই বতন মাভন
ট প্রলক্রযার মিয লদভয ট ভত েয টসই দীঘন, েস্তভেপমূিক প্রলক্রযা টেভক তারা মুি েভত পাভর।
আমরা এ বের নাগলরক ও মানবালিকাভরর টেভে চযালম্পযন লেসাভব আমাভদর অ্ঙ্গরাভজযর
অ্বস্থানভক টজারদার করার সুভ াগ নষ্ট করভত পালর না।"
বহউমোর্ রাইটস কোম্বম্পইর্ (Human Rights Campaign) এর োতীয বফল্ড ডাইম্বরক্টর মাটিন
শরাে িম্বলর্, "লনউইযকন প্রাযই সমতার জনয িডাই এর টনতৃ ভত্ব োভক। আমাভদর টনতৃ ভত্বর কাভে
এই স্পষ্ট বাতন া পাঠাভনা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন ট LGBTQ-লবভরািী সলেংসতার পভে টকাভনা ুলি টনই
এবং সব বাবামার বািােীন াভব পলরবার চািু করার লনলিত সুভ াগ রভযভে। তোকলেত LGBTQ
আতঙ্কজলনত সুরো লনলষদ্ধ করা এবং প্রলতলনলিত্ব সংক্রান্ত আইনসমূভের আিুলনকীকরণ করা
LGBTQ সদসয এবং তাভদর পলরবাভরর জনয এম্পাযার টটে আরও লনরাপদ এবং বন্ধ্ুত্বপূণন েভব এবং আমরা এসব গুরুত্বপূণন লবষভয গ ননর কুওভমা, আইন প্রভণতা এবং কমীভদরভক তাভদর সােসী
টনতৃ ভত্বর জনয িনযবাদ জানাই।"
শট্রভর প্রকম্বের (The Trevor Project) অোডম্বভাম্বকবস এিং সরকার বিষযক প্রিার্ সোম বির্টর্
িম্বলর্, "LGBTQ ুবা, এবং লবভশষত অ্ভশ্বতাঙ্গ তরুণী ট্রান্সভজিার সদসযভদর রাস্তায োাঁোর সময
মভনর একান্ত ভযর অ্নু ূ লতজলনত সংকভের সময টট্র র প্রভজভের সাভে ট াগাভ াগ কভরন।
'সমকামী আতঙ্ক' ল লত্তক সুরো দূরকারী আইনসমূে আমাভদরভক এো স্মরণ কলরভয টদয ট ,
লনউইযভকন ট ৌন অ্ যাস বা লিঙ্গ পলরচয ল লত্তক সলেংসতার টকাভনা স্থান টনই।"

2013 সাম্বল হতোর বেকার এিং যার উপর হামলাকারীরা ট্রান্সম্বেন্ডার আতঙ্কেবর্ত আইবর্
সুরো িেিহার কম্বরবেল শসই ইসলার্ শর্টলস এর মা শডম্বলারস শর্টলস িম্বলর্, "টগাাঁডা বযলিভদর
জনয সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন সুরো লেংসাত্মক বযলিভদর জঘনয অ্পরাি টেভক
লনষ্কৃলত পাওযার টেভে একটি নযাক্কারজনক অ্জুোত, এবং লনউইযকন অ্ঙ্গরাভজয এর টকাভনা স্থান
টনই। টকাভনা ঘৃণাজলনত অ্পরাভি সন্তান োরাভনা ট টকাভনা বাবামাভক এই য টপভত েয না ট ,
তাভদর সন্তাভনর আক্রমণকারী পেপাতদুষ্ট ফাাঁক-টফাকভরর কারভণ কম শালস্ত পাভব বা এমনলক মুলি
টপভয াভব। আলম কৃ তজ্ঞ ট গ ননর কুওভমা এসব সুরো লনলষদ্ধ করার প্রভচষ্টায এবং লনউ
ইযকন ভক লনরাপদ, LGBTQ কলমউলনটির জনয আরও টবলশ নযা য স্থান করার তার প্রলতশ্রুলতভত
টনতৃ ত্ব লদভেন।"
শগ শমর্স শহলে ক্রাইবসস (Gay Men's Health Crisis) এর প্রিার্ বর্িন াহী শকলবস লুইবয িম্বলর্,
"গভবনর মাস উদ াপন করার মািযভম আমরা লনউইযকন বাসী LGBT সদসযভদর জনয পলরবতন ন লনভয
আসভত অ্যািবালনভত একটি লনলদন ষ্ট সমযসীমার লদভক এলগভয ালে। লনউইযকন অ্ঙ্গরাভজযর
আইনস াভক পদভেপ গ্রেভণর মািযভম টটানওযাভির 50 তম বালষনকীর প্রলত েদ্ধা জানাভনার আহ্বান
জানাভত আজ টগ টমনস টেিে ক্রাইলসস লনউইযকন অ্ঙ্গরাভজযর গ ননর অ্যান্ড্রু কুওভমা এবং
অ্ংশীদার সংগঠনসমূভের সাভে ট াগ লদভযভে। আমরা প্রলতলনলিত্ব সম্পলকন ত লনষ্ঠুর আইন এবং
তোকলেত সমকামী ও ট্রান্সভজিার 'আতঙ্ক' ল লত্তক সুরো বালতভির দালবর প্রলতধ্বলন করলে।
সম-লিভঙ্গর দম্পলতসে লনউইযকন অ্ঙ্গরাভজযর প্রভতযভকই তাভদর জনয অ্েনবে উপাভয পলরবার গঠন
করার অ্লিকার পাওযার ট াগয। এবং ট্রান্সভজিার সদসযভদর, লবভশষ কভর অ্শ্বতাঙ্গ ট্রান্সভজিার
সদসযভদর েলতগ্রস্ত না েভয আইভনর আওতায লনরাপদ টবাি করার এবং সুরলেত েওযার অ্লিকার
রভযভে। LGBT কলমউলনটিগুভিার জনয প্রভযাজনীয আইন প্রণযভনর কাজ এলগভয টনযার টেভে
লনউইযকন অ্ঙ্গরাভজযর টজারাভিা ূ লমকার ইলতোস রভযভে এবং আমরা এই দু'টি গুরুত্বপূণন লবষভয
আবাভরা টতমন লকেু করার জনয আইনস ার প্রলত আহ্বান জানাই।"
অোকারমোর্ ইর্বটটিউম্বটর (Ackerman Institute) শেন্ডার অোন্ড ফোবমবল প্রম্বেম্বক্টর (The
Gender & Family Project) প্রবতষ্ঠাতা ও পবরচালক বের্ মালপাস িম্বলর্, "টটানওযাি লবভরাভের
50 তম বালষনকী স্মরণ করার সময লনউইযকন বাসী LGBTQ সদসযভদর জনয টমৌলিক সংস্কার কভর
আইন প্রণযন করা আমাভদর জনয আবশযক। আমাভদর অ্ঙ্গরাভজযর অ্ভনযর পভে গ ন িারভণর টেভে
আইলন লনভষিাজ্ঞা এবং সমকামী ও ট্রান্সভজিার সদসযজলনত অ্পরাভির আইলন ববিতা িজ্জাজনক,
ার ল লত্ত এত টসভকভি লবশ্বাসজলনত ট বহু আভমলরকাভনর জনয অ্বযােত কভষ্টর কারণ। আমরা
সমতার প্রলত অ্বযােত প্রলতশ্রুলতর জনয গ ননর কুওভমার প্রশংসা কলর।"
শমর্ হোবভং শিবিস (Men Having Babies) এর বর্িন াহী পবরচালক রর্ পুল-শদযার্ (Ron
Poole-Dayan) িম্বলর্, "CPSA অ্ননয াভব মালকন ন ুিরাষ্ট্র, ইউভরাপ এবং এলশযা জুভড LGBT
পলরবারসমূভের সলমলতর অ্নুভমালদত বনলতক লবলি অ্নুসরণ কভর। আমরা একারভণ গলবনত এবং
অ্নুপ্রালণত ট গ ননর কুওভমা এ লবষভয টনতৃ ত্ব লদভেন। সমকামী এবং ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত
সুরোর অ্বসাভনর পাশাপালশ এগুভিাই LGBTQ কলমউলনটির পূণন সাময অ্জনভনর জনয গুরুত্বপূণন
উপাদান। আইনস াভক এখন অ্বশযই তার টনতৃ ত্ব অ্নুসরণ কভর আইনস ার অ্লিভবশন টশষ

েওযার আভগই টস অ্নু াযী কাজ করভত েভব, অ্নযোয লনউইযকন LGBTQ অ্লিকাভরর লবষভয
এলগভয াওযার পলরবভতন পিাদ্ধাবভনর ঝুাঁ লকভত পভড াভব।"
LGBT শর্টওযাম্বকনর শপ্রবসম্বডন্ট শডবভড বকল্মবর্ক, বপএইচবড িম্বলর্, "লনউইযকন অ্ঙ্গরাজয LGBTQ
কলমউলনটির জনয দীঘনলদন িভর আশার আভিা েভয উভঠভে, এবং অ্ভনযর পভে গ ন িারণভক ববিতা
দান এবং সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন সুরো লনলষদ্ধকরভণর জনয িডাই কভর
গ ননর কুওভমা টসই ঐলতেযভক অ্বযােত টরভখভেন। টদভশর LGBTQ কলমউলনটির জনয সবভচভয বড
শেরতলির িারক লেসাভব আমরা সব লনউইযকন বাসীর পলরবারভক পলরবার গঠভনর অ্লিকার সংক্রান্ত
আভমলরকার স্বপ্ন লনলিত করভত লনরিস াভব িডাই করলে। গ ননর কুওভমা এসব গুরুত্বপূণন লবষভযর
গুরুত্ব স্বীকার কভরন া লনউইযকন বাসী LGBTQ সদসযভদর বৃেত্তর সাময লনভয আসভব। আমরা এমন
এক টনতার সাভে বসবাস করভত টপভর গলবনত, ল লন সবার সম-অ্লিকাভরর জনয প্রলতশ্রুলতবদ্ধ।"
বর্উইযকন র্গরী সবহংসতা-বিম্বরািী প্রকম্বের (New York City Anti-Violence Project) বর্িন াহী
পবরচালক শিভারবল টিলাবর িম্বলর্, "লনউইযকন অ্ঙ্গরাজযভক অ্বশযই অ্লিভবশন টশষ েওযার আভগ
অ্ভনযর পভে গ ন িারণভক ববিতা দান এবং সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন সুরো
লনলষদ্ধ করভত েভব। আমরা আমাভদর আদািভত এই সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত সুরো
বযবোর করাো টমভন লনভত পালর না। সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন সুরো দালব
করার মািযভম সংলিষ্ট বযলিরা ু িভ াগীভক তাভদর পলরচভযর কারভণ টদাষী কভর লনভজভদর
সলেংসতাভক লু ি ুি কভর তু িভে মাে। এসব লবি অ্ঙ্গরাজয জুভড লনউইযভকন র জীবন াপন প্রলক্রযা
বদভি টদভব, তভব আইনস ার লনলিযতায দুখঃজনক সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত সুরো
বোি োকভব এবং সমলিভঙ্গর দম্পলতভদর তাভদর সম্ভাবয টসরা উপাভয পলরবার গঠভনর সেমতা
প্রতযাখযান করা েভব। আমাভদর অ্ঙ্গরাভজযর ট ৌন অ্ যাস বা লিঙ্গ পলরচয লনলবনভশভষ সবার জনয
নযাযলবচার প্রলতষ্ঠার কাজ এলগভয টনযার টেভে জাতীয টনতৃ ত্ব প্রদান অ্বযােত রাখভত আমাভদর
অ্বশযই এই পদভেপ লনভত েভব।"
োতীয িন্ধ্োত্ব সবমবত (The National Infertility Association, RESOLVE) এর শিাডন সদসে
রাইে শলবভর্ িম্বলর্, "লনউইযভকন র বন্ধ্যা পলরবারগুভিার জনয তাভদর পলরবাভরর ঘলনষ্ঠ লনভজভদর
ডািার বযবোর কভর লনরাপদ াভব পলরবার গঠভনর সুভ াগ প্রভযাজন। লনউইযকন বাসীভদর পলরবার
গঠভনর সমস্ত লবকভল্পর সুলবিা গ্রেভণ পিাদ্বতী লবলিলনভষি তু ভি টনযার এখনই সময। আমরা এই
প্রভযাজভনর প্রলত স্বীকৃ লত দাভনর জনয গ ননর কুওভমা এবং লনউইযভকন েলতপূরণ সাভপে অ্ভনযর
পভে গ ন িারণ ববিকরভণ তার টনতৃ ত্বর প্রলত অ্তযন্ত কৃ তজ্ঞ।"
এইডস সম্পবকনত লোটির্ কবমেম্বর্র (Latino Commission on AIDS) সভাপবত গুইম্বলমার চাকার্
িম্বলর্, "গ ননর কুওভমা স্বীকার কভরন ট সমকামী এবং ট্রান্সভজিার অ্লিকার মানবালিকাভরর
অ্ন্তগনত, এবং লতলন LGBTQ কলমউলনটির জনয বতন মাভনর কভযকটি গুরুত্বপূণন লবষভয তার িডাই
চালিভয াভেন। আইনস ার কাভে এই দু'টি গুরুত্বপূণন লবষভয পদভেপ দালব করার টেভে আজ
গ ননভরর সাভে ট াগ লদভয আলম গলবনত। সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত সুরো
লনলষদ্ধকরভণর মািযভম আমরা সবার জনয সলতযকাভরর সমান লনউইযকন বতলরর লদভক আভরকটি
গুরুত্বপূণন পদভেপ এলগভয লনলে।"

কোবরিীয সমতা প্রকম্বের (Caribbean Equality Project) প্রবতষ্ঠাতা ও বর্িন াহী পবরচালক
শমাহাম্মদ বকউ আবমর্ িম্বলর্, "এো িজ্জাজনক ট 2019 সাভি আমাভদর আইনস ার টনতারা এই
মান্ধ্াতার আমভির ও ববষমযমূিক আইন অ্পসারভণর পদভেপ টননলন। এই মোন অ্ঙ্গরাজয
LGBTQ কলমউলনটির জনয সাময আনভত ট অ্গ্রগলত অ্জনন কভরভে 'সমকামী ও ট্রান্সভজিার
আতঙ্কজলনত সুরো' টসোভক েলতগ্রস্ত কভর আমাভদরভক টকবি লপেভন িভর রাখভত চায।
লনউইযকন বাসী LGBTQ সদসযভদর অ্লিকার আদাভয অ্গ্রগলত অ্জনভনর জনয গ ননর কুওভমা া
কভরভেন টসজনয আলম তাভক িনযবাদ জানাই। LGBTQ-লবভরািী টপ্ররণায ঘৃণাজলনত সলেংসতার
লবরুভদ্ধ দ্বযেনেীন াভব দাাঁলডভয কুইযার এবং ট্রান্সভজিার অ্নুসারী নয (Transgender & Gender
Non-Conforming, TGNC) এমন কযালরবীয লনউইযকন বাসীভদর জীবনভক লনলিত ও সুরো করার
জনয আমরা লনউইযকন (New York, NY) অ্ঙ্গরাভজযর আইনস ার প্রলত আহ্বান জানালে।"
বর্উইযকন ট্রান্সম্বেন্ডার এডম্বভাম্বকবস গ্রুম্বপর (New York Transgender Advocacy Group) র্ীবত ও
কমন সূবচ বিষযক পবরচালক আমান্দা িোবির্ িম্বলর্, "আইনস ার অ্লিভবশন আর মাে সাত লদন
বালক োকভত সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত সুরো লনলষদ্ধ করা আমাভদর জনয অ্তযন্ত
গুরুত্বপূণন। টকবি চিলত বের একজনভক এখাভন লনউইযভকন সে অ্ভশ্বতাঙ্গ 10 জন ট্রান্সভজিার
নারীভক মৃত পাওযা টগভে। এোডাও আমরা অ্ভনযর পভে গ ন িারভণর ববিতাভক সমেনন কলর া
এখাভন লনউইযভকন LGBTQI পলরবারগুভিার লবকাভশ সোযতা করভব। এই উ য লবি লনউ ইযকন বাসী
LGBTQ সদসযভদর অ্লিকার বৃলদ্ধ করভব। আমরা সবলকে ঠিক করার জনয 2020 সাি প নন্ত বা
আরও টবলশ সময অ্ভপো করভত পালর না। এ লবষভয চযালম্পযন েওযায লনউইযকন ট্রান্সভজিার
এডভ াভকলস গ্রুপ গ ননর কুওভমার পাভশ দাাঁলডভযভে এবং চিলত বেভরর জনয অ্যািবালন োডার
আভগ এসব লবি পাস করভত আমরা আমাভদর আইন প্রভণতাভদরভক উৎসালেত করলে।"
লোমডা বলগোম্বলর (Lambda Legal) অন্তিন তীকালীর্ প্রিার্ বর্িন াহী কমন কতনা বরচাডন িান্সন িম্বলর্,
"অ্ভনযর পভে গ ন িারণভক ববিতা দান এবং সমকামী ও ট্রান্সভজিার আতঙ্কজলনত আইলন সুরো
দূর করাো লনউ ইযভকন LGBTQ কলমউলনটি'র জনয পূণন সমতা আনার টেভে পরবতী পদভেপ।
এো অ্তযাবশযক ট , লনউইযভকন র LGBTQ বযলিরা টপ্রমময পলরবার গঠন করভত এবং 'সমকামী
আতঙ্ক' ও 'ট্রান্সভজিার আতঙ্ক' ল লত্তক তোকলেত সুরো দ্বারা স্থাযী াভব আবলতন ত আমাভদর
কলমউলনটিগুভিার লবরুভদ্ধ পলরচালিত সলেংসতার দুষ্ট চক্র টেভক মুি েভত সেম েভব। আইনস াভক
অ্বশযই অ্লিভবশন সমালির আভগ এসব লবষভয আইন প্রণযন করভত েভব, অ্নযোয LGBTQ
সমতার টেভে টনতৃ স্থানীয অ্ঙ্গরাজয লেসাভব লনউইযকন এর খযালত িভর রাখভত বযেনতার ঝুাঁ লকভত
পডভব। িযামডা লিগযাি এসব লবষভযর পভে শলিশািী অ্বস্থাভনর জনয গ ননভরর প্রশংসা কভর।"
প্রশাসন জুভড LGBTQ অ্লিকাভরর টেভে, লবভশষ কভর 2011 সাভি লববাে সমতা আইন পাস করার
মািযভম গ ননর কুওভমা চযালম্পযন। চিলত বের আরও আভগ গ ননর লিঙ্গ পলরলচলত বা
বলেঃপ্রকাভশর ল লত্তভত টকাভনা বযলির প্রলত ববষময প্রদশনন প্রলতভরাি কভর এবং লিঙ্গ পলরলচলত বা
বলেঃপ্রকাভশর ল লত্তভত করা অ্পরািভক লনউইযকন অ্ঙ্গরাভজযর আইভনর অ্িীভন ঘৃণাজলনত-অ্পরাি
লেভসভব লচলিত কভর লিঙ্গ পলরলচলতর ল লত্তভত ববষমযেীনতা আইভন স্বাের কভরন। এোডাও লশো
আইভনর অ্িীভন টপশাদালর অ্সদাচরভণর সংজ্ঞা সম্প্রসালরত কভর তাভত আঠার বেভরর কম বযসী

টকাভনা টরাগীভক রূপান্তর টেরালপ প্রদান িাইভসন্সিারী টপশাদারভদর জনয অ্সদাচরণ লেসাভব এর
সংজ্ঞা সম্প্রসালরত করতঃ রূপান্তর টেরালপর চচনা লনলষদ্ধ কভরও গ ননর আইভন স্বাের কভরভেন।
অ্লত সম্প্রলত, অ্লত গুরুত্বপূণন সােযী পলরচ নার আইভনর (Affordable Care Act) সংস্থাভনর
সম্ভাবয রভদর আশঙ্কায, গ ননর স্বাস্থয লব াগভক (Department of Health) লনভদন শ টদন এমন
লনযম করভত ট ন স্বাস্থয পলরচ না প্রদানকারীরা ট্রান্সভজিার টরাগীভদর প্রলত ববষময প্রদশনন না
করভত পাভর এবং আলেনক টসবা লব াগভক (Department of Financial Services) লনভদন শ টদন
এমন লনযম করভত ট ন স্বাস্থযবীমা পাওযার বযাপাভর ট্রান্সভজিার বযলিভদর প্রলত ববষভমযর লবরুভদ্ধ
সুরো বৃলদ্ধ করা েয। লিঙ্গ ল লত্তক ববষভমযর লবরুভদ্ধ সুরোয লিঙ্গ পলরলচলতও অ্ন্ত নু ি, সােযী
পলরচ না আইভন উলিলখত ট লনযম রভযভে তা রদ করার জনয ট্রাম্প প্রশাসভনর প্রস্তাবনার প্রলত
সরাসলর উত্তর েি এসব লনভদন শ। এই সুরো অ্পসারণ করা েভি, প্রায 90,300 ট্রান্সভজিার
লনউইযকন বাসী অ্নযা য, অ্মালজনত এবং অ্ববি ববষভমযর লশকার েভবন।
2017 সাভি টফডাভরি সরকার ট্রান্সভজিার লশোেীভদর টফডাভরি সুরো প্রতযাোর কভর লনভি,
তার উত্তভর গ ননর অ্ঙ্গরাভজযর লশো লব াগভক (State Education Department) লনভদন শ টদন
স্কু ি লডসলট্রেগুভিাভত এমন লনযম কভর লদভত ট ন লনউইযকন অ্ঙ্গরাজয আইভনর অ্িীন স্কু িগুভিাভত
ট্রান্সভজিার লশোেীরা ববষময ও েযরালনর োত টেভক সুরো পায।
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