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(  সর রফশষআপফডট: 24 শশ  শসফপমর 2017)

LGBT    অর রকী  ?  

LGBT   হফলো শমফয় সমকোমী,  শছফল সমকোমী, দদত-শযৌনকোমী,     ধহজড়ো এর একটট সংধকপরপ।
   মধহলো সমকোমী =      শসই সকল মধহলো যোরো মধহলোফদর ভোফলোরোফস
   পুরষ সমকোমী =      শসই সকলপুরষ যোরো পুরষফদর ভোফলোরোফস
   দদত শযৌনকোমী =          শসই সকল র্কক যোফদর উভয় ধলফঙর সোফথ শযৌন সমকরআফছ
  ধহজড়ো =       ধহজড়োরো একটট ধলঙগত পধরচয় অনভুর কফর,     যো সঙধতহীন অথরো তোফদর

          ধনধ রোধরত শযৌনতোর সোফথ সমধকরত নয় এরং সোয়ীভোফর ধলঙপধররতরন করফত পোফর

           আমম মক ইউররোরপআশরযর জন্আরবদন কররত পোমর কোরণআমোর যযৌন অমভরযোজন
        বো মলঙপমরচরযরকোররণআমোর যদরশউৎপীডনকরো হরযমছল  ?  

হ্ো,ঁ   আপধন পোফরন  । 2011          সোফল ইউফরোপীয় ইউধনয়ন একটট আইন পণয়ন কফর শয একজন র্ককর
            শযৌন অধভফযোজন রো ধলঙ পধরচফয়র উপর ধভধত কফর ধনপীড়ফনর ধশকোর হওয়ো আশয় পোথরফদর

    মঞঞ জু র করোর একটট দরধ উপোয়।   যধদ আপনোর জীরন,  সোধীনতো,     শোরীধরক ধনরোপতো রো অন্োন্
        শমৌধলক মোনরোধধকোর হুমধকর সমূধখন হয় তোহফল আপনোর ধনজস  ধলঙ পধরচয়  ,     ধলঙ অধভর্কক  

(  শযমন  -      আপনোর শপোষোফকর ধরন  )       রো শযৌন পছফনর  (  শযমন  -      একই শযৌন সমকর  )     উপর ধভধত কফর
    একজন শরণোথর হওয়োরঅধধকোরআফছ।

             যকআমোর উপর মনয রোতন করররছ তো উরলখ করোটো মকআমোরআশয দোমবর জন্ যকোরনো
মবষয  ?  

 মোফঝ মোফঝ          । আশয়পোথরফদর জন্ সরকোরী কতর রপক কতর রক ধনপীড়ন আতফঙর কোরণ ধকন
 পধররোফরর সদস্ফদর,   শরসরকোরী সংসো,   ধমরয় পধতষোন,      ধরফশষ র্কক রো সমোফজর অন্োন্

      উপোদোনসহ অন্োন্ র্ককফদর দোরো শরধশ ধনয রোতন হয়     । যধদ আপনোর ভয়ঙর অত্োচোরকোরী
  শরসরকোরী সংসো হয়,           তফরআপধন শকরলআশফয়র জন্ শযোগ্ হফরন যধদ রোষ কতর রপকআপনোফক

      রকো করফত পোফর নো রো পোরফর নো।

          এটট মক ইরতোমরধ্ই মনপীডন যমদ আমোর মনরজর যদরশর আইন অনুযোযী সমকোমী
 অপরোধী হয  ?  

নো,          শধুমোত ধরদ্মোন আইফনর পফয়োগ অনুযোয়ী সমকোমীতোর অপধরহোয রভোফর ধনপীড়ন নয়।
যোইফহোক,             যধদ এইআইন পকর তপফকআপনোর ধনফজর শদফশ র্রহত হয় এরংআপধন যধদ সমকোমী

         হওয়োর জন্ কোরোগোফর থোকফত পোফরন তফর এটট ধনপীড়ফনর একটট ধরষয়,     কোরণ এটট একটট শোকস যো
  অসমূণ ররো দরষম্মূলক।

       আমম মববোমহত কোরণ এটট আমোর পমরবোররর পরযোজন মছল     । মকন আসরলই আমম  
           সমকোমী।আমোর যযৌনঅমভরযোজরনরজন্আমম মকএখরনো উদোস মহরসরব সীকৃমত যপরত

পোমর  ?  
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            সমকোমীতোর কোরফণ ধনপীধড়ত হফলআপধন ধনফজফক ভীত মফন করফলআপধনআশফয়র জন্ শযোগ্
        হফত পোফরন এমনধকআপধন যধদ ধররোধহত হফয় থোফকন (    রো এখন পয রন ধররোধহত) তোরপফরও  । রতরমোন

            সমফয়র অফনক শরণোথর এরং আশয় পরীকক জোফন শয সোমোকজক চোপ এরং সোংসর ধতক মোনদণ
              মোনুষফক ধরফয় করফত রোধ্ করফত পোফর যো তোরো পত্োশো কফর নো। এছোড়োও অফনফক জোফনন শয,

      শযভোফর শলোফকরো তোফদর শযৌন অনভূুধত পকোশ কফর,       তো সমফয়র সোফথ পধররধতরত হফত পোফর।
        এমনধক আপনোর যধদ সোকোৎকোর শদওয়োর মফতো যফথষ জোন থোফক,    তোহফল আপনোর ধরফয়র

 চোরপোফশর পধরধসধত,          শযৌন অধভফযোজন এরং আপনোর রতরমোন সমফকরর ধরষফয় অফনক ধরফণর
    পফশর উতর ধদফত পসত শহোন          । শযখোফন আপধন আশফয়র জন্ আফরদন করফছন তোর উপর ধভধত

কফর,             আপধন একজন সোকোৎকোরীর সমুখীন হফত পোফরন ধযধন রুঝফত পোরফরন নো শয আপধন
      সমকোমী হফত পোফরন এরং এখন পয রন ধররোধহত       । আপনোর সোকোৎকোরীফক ধনকশত কফর রলুন শয

            শকন আপনোর সমোফজ সমস শলোফকফদরফক তোফদর শযৌন অনুভূধতর উপর ধনভরর কফর ধরফয় করো
           উধচত। একজন সমকোমী র্কক সমুখীন হফত পোফর এমন রোসরতো অনভুফরর শচষো করন,   যধদ শস

  অধররোধহতঅরসোয় থোফক।

            আমম একজন পুরষ এবংআমমআশরযরজন্আরবদন করমছ কোরণআমম অন্ একজন
         পুররষর সোরর অনরঙ সমকর ততমর কররমছ তরব আমম পকৃতপরক উভকোমী   । শরণোরর  

          কতৃরপরকর মনকট নোরীরদর সরঙসমরকরর মবষযটট মকআমোর যগোপনকরো উমচত  ?  

       আশয় পোওয়োর জন্ সমকোধমতো একটট উপোয় হফত পোফর,      যধদও আপনোর শযোগ্তো পমোফণর জন্
             আপনোফকআফরো কটঠন সময় পোর করফত হফত পোফর এরংআপনোর সোকোৎকোফরর সময় ধকছু কটঠন

      পশ করো হফর রফল আশো করো হয়  । তরুও,         আপনোফক সত্রোদী হফত হফর এরং শকোফনো তথ্ শগোপন
  রোখো যোফর নো           । অসঙধত এরং অসষতো সোধোরণত একটট সমূণ রউদোস সোকোৎকোফরর সময় উতোন

            হয় এরং শসফকফত আপনোর সমস্োটট রোধতল করো হফত পোফর। নোরীফদর সোফথ আপনোর সমফকরর
              ধরষফয় সৎ শহোন। আপধন অন্ শকোফনো র্ককর সফঙ ধছফলন রো এখফনো আফছন যধদ এটটর ভয়োরহতো
         রুঝফত পোফরন তফর শশষ পয রনআপধনজয় লোভ করফত পোরফরন।

 আমোর যদরশ  , LGBT         মহরসরব পমরমচত ব্ককরো তবষম্তো এবং সমহংসতোয যভোরগ    ।আমমএমন  
            দইু জনরক জোমন যোরদররক যমরর যফলো হরযরছ। মকন আপমন যকোন ধররণর তো যমদ

           লুমকরয রোরখন তরব আপমন মনরোপরদ রোকরত পোররবন। আমম মক উদোস অবসো জন্
  মবরবমচত হরতপোমর  ?  

হ্ো,ঁ   আপধন পোফরন    । রতরমোন সময় পয রন,        অফনক শদফশ এমন র্ককফদর আশফয়র দোধর পত্োখ্োন
      করো হফয়ফছ যোরো রোধড়ফত ধগফয় এরং "কুটটল" (লুধকফয়)      রসরোফসর দোরো কধতগস হফত পোফর  । 2013
            সোফল ইউফরোপীয় শকোটর অফ জোধসস আইন পণয়ন কফর শয ধনপীড়ন এড়োফনোর জন্ শকোফনো

 র্ককফক "লুধকফয়"    থোকফত হফর নো  ।       যধদ আপধন আপনোর শদফশ আপনোর সমকোমীতোর ধরষয়টট
            শগোপন রোখফত রো এটট পকোশ করফত অপরোগতো পকোশ কফরন শসফকফত আপনোর আশফয়র দোধর

   পত্োখ্োন করোর অনুমধত শনই  ,          শযখোফন আপনোফক ধনপীড়ফনর ভয় করফত হফর নো  ।   (   ধকছু ধকছু শদশ
        “ ”     মোনুফষর মফধ্ যোরো ধনপীড়ন এরং সোমোকজক চোপ এড়োফত লুধকফয় থোকফত চোয় তোফদর মফধ্ একটট

  পোথ রক্ দতধর কফর    । আফরদন করোর আফগ,        ধনকশত করন শয আপনোর সোফফল্র সফর রোচ সমোরনো
       অজরফনআপধন শযজোয়গোয়আফরদনকরফছন তোর ধনয়ম-    নীধতআপধন ভোফলোভোফর রুফঝফছন।)

        আমোরআশযপোমপর সোকোৎকোরর মকআমোর সমকোমীতোর যকোরনো  "  পমোণ  "    মনরযআসব  ?  

নো                । আপনোফক একমোত যো করফত হফর তো হফলো শকন আপনোর এরকম মফন হফতো তোর কোরণ এরং
         এটটর আফশপোফশর পধরধসধত যতটো সমর সত্ভোফর উপসোপন করো হয়। ২ 014   সোফল ইউফরোপীয়
            শকোটর অফজোধসস জোনোয় শয ইউফরোপীয় ইউধনয়ফনর শসট সদস্ফদর ধনকটআশয় পোথরফদর শযৌন

             সমফকরর ধরষফয় শযফকোফনো ধরফনর পরীকোর পফয়োজন রো গহণ রো পমোণ করোর অনুমধত শদয় নো।
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এছোড়োও,          সোকোত গহণকোরী আফরদনকোরীর শযৌন ধরষয় সংকোন ধরশদ কজজোসোরোদ করোর
 অনুফমোধদত নয়  ।          এটট ইউফরোপীয় আইফন উফলখ আফছ শয শসফটর সদস্ সোকোত গহণকোরীফক

    সংফরদনশীল এরং আফরদনকোরীর পকর ত সংসর ধত,  ধলঙ,      শযৌন অধভফযোজন এরং ধলঙ পধরচফয়র
     ধরষফয় জোনোর জন্ পধশকণ পদোন করফর         । তফর রোসরতো হফলো শয শসখোফন যফথষ পধরমোণ পধশধকত
           আশয় অধফসোর পোওয়ো যোয় নো। আপনোর সোকোৎকোর একটট সটঠক এরং ময রোদোপূণ র উপোফয়

            পধরচোধলত হওয়ো ধনকশত করোর সরফচফয় ভোফলো উপোয় হফলো যধদ একজনআইনজীরী রো কোউকনলর
   আপনোর সহগোমী হয়। এছোড়োও,         যধদ আপনোফক ধরবতকর পশ কজজোসো করো হফয় থোফক,  তোহফল

      সোকোৎকোফরর পর আপনোর আইনজীরী রো শযফকোফনো NGO     এর সোহোফয্ আপনোর সোফথ দুর র্রহোফরর
    ধররফদঅধভফযোগ দোফয়র করফত পোফরন।

             যমদআমম শর যররকই বণ রনো নো কমর যযআমোর যযৌন অমভরযোজরনর কোররণআমমআশয
            চোইমছ তরব মকএটটআমোরআশযপোমপর দোমবরজন্কমতকর হরতপোরর  ?  

নো,    এটট হফর নো        । শধুমোত আশফয়র ধরশোসফযোগ্তোর অভোফরর কোরফণ আফরদনকোরীর ধরররধতটট
          ইউফরোপীয় ইউধনয়ফনর শসফটর সদস্রো ধরশোস করোর জন্ অনুফমোধদত নয় কোরণ আফরদনকোরী
            পথমরোফরর মফতো তোরঁ শঘোধষত শযৌন অনভূুধতর উপর আসো সোপন কফরধন তোফক ধনপীড়ফনর জন্

            পধরফরশটট দতধর কফর শদওয়ো হফয়ধছল। আপধন যধদ ধনপীড়ন রণ রনো করোর জন্ আপনোর ধলঙ
পধরচয়, -               অনভূুধত রো শযৌন পছন পকোফশ পসত নো থোফকন অথরো অন্ ধকছু রলফত ধনরোপদ শরোধ নো
কফরন,        তোহফল আপধন ধনধদরষ কফর তো জোধনফয় ধদফরন       । আপধন রলফত পোফরন শয ইউফরোফপ এখোফন

           সংঘোতমূলক পধরধসধত এরং কমোগত ধনপীড়ফনর ভয় থোকোর কোরফণ আপনোর শদশ শছফড় যোওয়োর
             ।জন্ ধনধদরষ কোরণ জোনোফত পসত নন এটট ধনকশতকরফর শযআপনোরআশয়পোপকতর রপফকর সোফথ

           আপনোর পথম অ্োপফয়নফমফনর পফর তোফদরআপফগড করোর পর অধভযুক হওয়ো ছোড়ো পককয়োটট
      পফরআফরো কোরণসমূহ পকোশ করোর ধরকল থোকফর।

           আমম যমদ আমোর সোকোৎকোর গহণকোরী কতৃরপকরক বমল যয আমোর পমরবোর বো আমোর
    বনুরোআমোর সমকোমীতো সমরকরজোনরব  ,        তোহরল মকআমোরকভযকররত হরব  ?  

নো,            সর ইউফরোপীয় শদফশ আশয় পধরফষরো পদোনকোরীফদর আপধন শয তথ্রলী সোকোৎকোফর পদোন
              কফরন তো তোরো শগোপনীয়তোর সোফথ র্রহোর কফর এরং অন্ শকোফনো তরতীয় পফকর কোফছ পকোশ কফর

নো।

            আমম ভীত কোরণ ক্োরমআমোর সমকোমীতো পকোশ পোরব এবং যস কোররণইআমম যসখোরন
    তবষম্ বো মনপীডরনর ভযপোকচ      ।আমমকী কররতপোমর  ?  

            আপধন যধদ আপনোর শযৌন অধভফযোজফনর কোরফণ ক্োফম রো শযখোফন থোফকন শসখোফন দরষম্ রো
        ধনপীড়ফনর ধশকোর হন তোহফল আপনোর অরশ্ই সোহোয্ চোওয়ো উধচত    । আপধন আপনোর ক্োফম

UNHCR      এর সোফথ শযোগোফযোগ করফত পোফরন        । তোরো হয়ফতো ধনফজই আপনোফক সোহোয্ করফত পোফর
  অথরো আপনোফক LGBT          শরণোথর ধরষফয় ধরফশষজ এমন শযফকোফনো সংসোর ধনকট পোঠোফত পোফর।
          আপধন শয তথ্ তোফদর পদোন কফরফছন শসগফলোর শগোপনীয়তো রকোয় তোরো রোধ্।

        অনলোইরন এই তরর্র অ্োরকস যপরতআমোরদর যফসবুক যপজ যদখুন:  গীরসর উদোসরদর
   জন্ যমোবোইল ইনরফো টটম: https://www.facebook.com/mobileinfoteam 
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