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যবি আপবর্ দিম্বে র্া থাম্বকর্: গভর্নর কুওম্বমা ও অোবি দকাম্বের্ এর িুজবিড বর্উম্বজর 
(BUZZFEED NEWS) উপ-সম্পািকীয়: বর্উ ইয়ম্বকন র এেম্বর্া LGBTQ সম্প্রিাম্বয়র দলাকম্বির প্রবি 

বিষমেকারী আইর্ রম্বয়ম্বে। আজ এগুম্বলার অিসার্ দোক।  
  
"এই আইর্সভার এই িেম্বরর দসেম্বর্ সাি বির্ িাবক আম্বে। িারা এই িইুটি ভুল সংম্বোধর্ োড়া 
আলিাবর্ম্বক দেম্বড় দযম্বি পারম্বি র্া। গভন ধারণ বিষয়ক সাম্বরাম্বগবসর অর্ুম্বমাির্ এিং "সমকামী ও 
রূপান্তরকামী আিঙ্ক (gay and trans panic)" প্রবিরক্ষা বর্বষদ্ধকরণ LGBTQ কবমউবর্টি এিং সি 
বর্উ ইয়কন িাসীম্বক একটি স্পষ্ট িািন া পাঠাম্বি দয এই আইম্বর্র অধীম্বর্ সম্পণূন র্োযেিার দেম্বয় কম 

দযম্বকাম্বর্া বকেুর জর্ে আমরা বর্ষ্পবি করি র্া।"  
  
  
বুজফিড ফিউজ গভিনর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ও অ্যাফি ক ামেি এ টি উপ-সম্পাদ ীয় প্র াশ  মর 
কেখামি আইিসভাটি সাত ফদমির মমযয কশষ েওয়ার আমগ গভন াবস্থায় সমরামগফস প্রফিয়ার অ্িুমমাদি 
ও "সম ামী ও রূপান্তর ামী আতঙ্ক" প্রফতরক্ষা ফিফষদ্ধ রমের জিয আইি প্রেয়ি ারী স ংস্থাম  
আহ্বাি জািামিা েয়।  
  
উপ-সম্পাদ ীয়টি ফিমে পাওয়া োমব এবং এখামি অ্িলাইমি কদখা োমব।  
  
LGBTQ অ্ফয ামরর সংগ্রামম ফিউ ইয় ন  কেট অ্গ্রদতূ। ফববাে সমতা পামস আমরা প্রথম বড় কেট 
ফিলাম। আমরা ফলঙ্গ অ্ফভবযফি ববষমযেীি আইি - বা GENDA - রূপান্তর ামী ও ফলঙ্গ 
পফরেয়েীি কলা মদরম  ববষময কথম  রক্ষা  রার জিয আইি পাস  মরফি। আমরা এইডস 
মোমারীর অ্বসাি  রমত এ টি সােসী অ্ফভোি োলু  মরফি। এবং আমরা প্রফতফদি রূপান্তর ামী 
ও ফলঙ্গ পফরেয়েীি কলা মদর ফবরুমদ্ধ ট্রাম প্রশাসমির সবনাত্ম  প্রমেষ্ঠার ফবরুমদ্ধ সংগ্রাম  রফি।  
  
ফ ন্তু ফিউ ইয় ন  কেমটর ববষমযমূল  - ও কবশ অ্ পট কবমািাি - LGBTQ  ফমউফিটির 
স্বাযীিতাম  বাযা কদয় এমি বইগুমলার ফবষময় আইি রময়মি। এখি আমামদর প্রময়াজি এগুমলা ঠি  
 রা।  
  
প্রথমত, ফিউ ইয় ন  ক বল ফতিটি কেমটর মমযয এ টি কেখামি গভন যারে ফবষয়  সমরামগফস প্রফিয়া 
অ্ববয। আপফি ঠি ই পমড়মিি। আসমল এই ফবষয়টি কজমি অ্মিম ই েতবা  েময় োি - কেমি 
অ্যাফি ফিমজই েময়ফিমলি েখি প্রথম ফতফি সামরামগফস সম্পম ন  জািমত শুরু  মরি। এটা এ টা 
বামজ বযাপার কে খাাঁটি পরাথনপরতাপূেন এ টি ফবষয় 2019 সামল ফিউ ইয়ম ন  কবআইিী ফেমসমব গেয 
েমে।  

https://www.buzzfeednews.com/article/andrewcuomo/new-york-laws-discriminate-lgbtq


  
ক ামিা সম ামী দম্পফত অ্থবা সন্তািযারে ফিময় সংগ্রাম  রমিি এমি ক ামিা দম্পফত েফদ 
গভন যারে ফবষয়  সামরামগমটর সাোমেয পফরবার শুরু  রমত োি, তােমল তামদর জিয কেমটর 
বাইমর ভ্রমে  রা এবং অ্িয কেমটর আইি কমমি েলা এবং প্রায় সময়ই অ্মপক্ষা ৃত ফিম্মমামির 
স্বাস্থযমসবা গ্রেে  রা বাযযতামূল  েময় পমড়। এটি োরা সামরামগফসর আশ্রয় ফিমেি তামদর জিয 
কবশ খরমের বযাপার - আইিী, আফথন  ও অ্িযািয ফদম  - এবং এটি পফরবার গঠমির পমথ এ টি 
বাাঁযা েময় দাাঁড়ায় ো আমামদর মূলযমবামযর প্রফতফিফযত্ব  মর িা।  
  
এগুমলা েমে কসই সমসযাগুমলার  ময় টি কেগুমলা অ্যাফিম  কমা ামবলা  রমত েয় ফতফি েখি 
সামরামগফসর মাযযমম সন্তাি গ্রেমের ফসদ্ধান্ত কিি, ো ফিল তার জিয ফিমজর ঔরসজাত সন্তািলামভর 
এ মাত্র উপায়।  
  
গভিনর কুওমমার অ্ফিমসর প্রথম বিমর েখি আমরা বববাফে  সমতা আইি পাশ  ফর তখি ফিউ 
ইয় ন  পফরবামরর গুরুত্ব এবং ফ ভামব তা ফবফভন্ন বেন, আ ার ও মামপর েমত পামর কস সম্পম ন  
শফিশালী মতামত তুমল যমর। ফ ন্তু গভন যারে ফবষয়  সামরামগফস ফিফষদ্ধ  রার মাযযমম আমরা 
LGBTQ  ফমউফিটি এবং সন্তাি যারে ফিময় সংগ্রামম ফলপ্তমদর আমরা বলফি: আপফি আপিার 
ফিমজর কেমট ফিমজর সন্তাি গ্রেে  রমত পামরি িা।  
  
2019 সামল ক উই সন্তাি পালমির আিন্দ কথম  বফিত েওয়া উফেত িয় - এমি এ  েুমগ েখি 
আযুফি  ওষযু ফিতযফদি িতুি অ্মলৌফ  তা ঘটিময় েমলমি এবং েখি আমরা বযাপ  ঐ যমমত 
কপৌাঁমি ফগময়ফি কে পফরবার গঠমির এ মাত্র আবশয ীয়তা েমলা ভামলাবাসা।  
  
এই বিমরর শুরুমত, গভিনর কুওমমা ফরমপ্রাডাফিভ কেলথ অ্যাি (Reproductive Health Act) 
স্বাক্ষর  মরি, কেখামি বলা েয় কে িারীমদর ফিমজর শরীমরর ফিয়ন্ত্রে ফিমজর োমত থা মব। 
সামরামগফস ফবল এটি ফিফিত  মর কেি এ জি গভন যারে ফবষয়  সামরামগট - এ জি িারী ফেফি 
অ্মিযর জিয এ টি সন্তািম  পৃফথবীর আমলা কদখামত োি - কদমশর সমবনাচ্চ ফিরাপত্তা লাভ  মরি। 
এটি ফিফিত  মর কে তামদর জিয ফলগযাল  াউমেল, পেনাপ্ত স্বাস্থযমসবা এবং অ্িযািয জরুফর 
ফিরাপত্তা োমতর িাগামল রময়মি।  
  
ফিরাপমদ, বিফত ভামব ও আইিীভামব  রা সামরামগফস আশার প্রফতরূপ। এটি পফরবার গঠমির 
স্বাযীিতা ও সন্তাি গ্রেমের আিন্দ উপমভামগর প্রতী । এটি েমলা আমামদর মমযয কে ক উই অ্িযতম 
সবনাফয  কমৌফল  মািফব  োফেদা পরূে  রমত পামরি - আমামদর প্রজ্ঞা, ইফতোস ও সংসৃ্কফত িতুি 
প্রজমের  ামি কপৌাঁমি কদয়ার বযাপামর ফিফিত  রা।  
  
ফিতীয়ত, এবং আরও কবফশ দুুঃখজি  কে, ফিউ ইয় ন  কেমট LGBTQ  ফমউফিটির ফবরুমদ্ধ ক ামিা 
সফেংস অ্পরামযর অ্ফভেুি ক ামিা বযফি তার ফিমজর কোমমামিাফবয়া বা ট্রােমিাফবয়াম  ববয আইিী 
প্রফতরক্ষা ফেমসমব বযবোর  রমত পামরি।  
  



এটি "সম ামী ও রূপান্তর ামী আতঙ্ক (gay and trans panic)" প্রফতরক্ষা িামম পফরফেত। এটি 
অ্রুফে র এবং এটি বন্ধ েওয়া জরুরী।  
  
এমি অ্মি  কবফশ ভয়াি  ঘটিা রময়মি কে সম ামী, রূপান্তর ামী এবং ফলঙ্গ ফিফবনমশষ মািুমষরা 
ক বল তামদর ফিজস্বতার জিয ফিেত েময়মিি বা আিান্ত েময়মিি। "সম ামী ও রূপান্তর ামী 
আতঙ্ক" প্রফতরক্ষার অ্যীমি, ভুিমভাগীর প্র ৃত বা অ্িুভূত কেৌি অ্ফভমুফখতা বা ফলঙ্গ পফরেময়র 
উপর কদাষ োপামিার মাযযমম তামদর আিমে ারীরা আদালমত  ম শাফির জিয আফপল  রমত 
পামর।  
  
সবমেময় কুখযাত দষৃ্টান্ত েমলা মযাফথউ কশপামডন র খুি ফেফি উইওফমং এর এ জি 21-বির-বয়সী 
 মলজ ফশক্ষাথী োম  1998 সামল দইুজি কলা  কমমর েতযা  মরফিল। কলা গুমলা তামদর পদমক্ষপ 
ফিবনামের জিয "সম ামী আতঙ্ক" প্রফতরক্ষা বযবোমরর প্রমেষ্টা  মরফিল।  
  
এই প্রফতরক্ষা ক্ষফত র আইফি ক ৌশল আমামদর ফবোর বযবস্থায় োর ক ামিা স্থাি কিই। এটি 
LGBTQ কলাম র জিয সব জায়গায় অ্পরাযমলূ  এবং এ টি ফবপজ্জি  বাতন া কপ্ররে  মর কে 
সম ামী ও রূপান্তর ামী ফিউ ইয় ন বাসীমদর—বা আমমল কিওয়া কে  ামরা ফবরুমদ্ধ ঘৃো অ্পরায—কে 
ক ামিাভামব ঠি  আমি। কসগুমলা ঠি  িয়।  
  
আমমফর াি বার অ্যামসাফসময়শি (American Bar Association) কেটগুমলাম  আইমির মাযযমম 
সম ামী ও রূপান্তর ামী আতঙ্ক প্রফতরক্ষা হ্রাস  রার আহ্বাি জাফিময় 2013 সামল এ টি সমাযাি 
কবিামম অ্িুমমাদি  মরফিল। তা ফিল িয় বির আমগ। ফিউ ইয় ন  অ্মি  ফদি অ্মপক্ষা  মরমি; 
LGBTQ  ফমউফিটি অ্মি  ফদি অ্মপক্ষা  মরমি।  
  
ফতিটি কেট ইমতামমযয সম ামী ও রূপান্তর ামী আতঙ্ক প্রফতরক্ষা ফিমষয  মরমি। পরবতীমত ফিউ 
ইয় ন ম ও তা  রমত েমব। আমরা জাফি কে এ বার ফিউ ইয় ন   াজ  রমল, অ্িযািয কেট 
আমামদর পথ অ্িুসরে  রমব।  
  
এই আইিসভার এই বিমরর কসশমি সাত ফদি বাফ  আমি। তামদর এই দইুটি ভুল সংমশাযি িাড়া 
আলবাফিম  তযাগ  রা োমব িা। গভন যারে ফবষয়  সামরামগফসর অ্িুমমাদি এবং "সম ামী ও 
রূপান্তর ামী আতঙ্ক" প্রফতরক্ষা ফিফষদ্ধ রে LGBTQ  ফমউফিটি এবং সব ফিউ ইয় ন বাসীম  এ টি 
স্পষ্ট বাতন া পাঠামব কে এই আইমির অ্যীমি সমূ্পেন িযােযতার কেময়  ম কেম ামিা ফ িুর জিয 
আমরা ফিষ্পফত্ত  রব িা।  
  
অ্যাফি ক ামেি েমলি এফম অ্যাওয়াডন  ফবজয়ী ওয়াে কোয়াট েযামপে ফলভ অ্ি ব্র্যামভা (Watch 
What Happens Live on Bravo) এর আময়াজ  এবং ফিবনােী প্রমোজ । গভিনর অ্যানু্ড্র কুওমমা 
ফিউ ইয়ম ন র গভিনর।  
  

###  
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