
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/24/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আউটম্ব ার জেন্ডার বরকবিের্ অোম্বে স্বাক্ষর করম্বলর্  
  

বর্উ ইয়ম্বকন র র্াগবরকম্বের বর্উ ইয়কন  জেট ড্রাইভার লাইম্বেম্বে বলঙ্গ পেিী বিোম্বি "এক্স" িেিিার 
করার অর্ুমবি জেয়  

  
আইর্ (S.4402-B/A.5465-D) একটি েংিােপম্বে পবরিিন র্ প্রকাম্বের প্রম্বয়াের্ীয়িা অপোরণ কম্বর 

র্াম পবরিিন ম্বর্র প্রবিয়া েিে কম্বর  
  

বর্উ ইয়কন  জেট  কুম্বমম্বে বলঙ্গ পেিী পবরিিন র্ এিং বলঙ্গ পবরচয় স্বীকৃবি জেওয়ার ের্ে বপটিের্ 
প্রবিয়ার রূপম্বরখা জেয়, েন্ম েংোপেগুবলম্বি "বপিামািা" িেিিাম্বরর অর্ুমবি জেয় এিং েন্ম 

েংোপে পবরিিন ম্বর্র প্রবিয়া েিে কম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লিঙ্গ স্বীকৃলি আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্, আইমর্র অ্ধীমর্ সামমযর 
ক্ষক্ষমে দীর্নলদমর্র বাধাগুলি অ্পসারণ কমরমের্ এবং রূপান্তরকামী এবং র্র্-বাইর্ালর লর্উ 
ইয়কন বাসীমদর জর্য সম্প্রসালরি সুরক্ষা লর্লিি কমরমের্। আইর্টি (S.4402-B/A.5465-D) লর্উ 
ইয়কন বাসীমক লর্উ ইয়কন  ক্ষেট ড্রাইভামরর িাইমসমে একটি র্র্-বাইর্ালর লিঙ্গ পদবী লিসামব "এক্স" 
বযবিার করার অ্র্ুমলি ক্ষদয়। এটি লর্লিি কমর ক্ষে লর্উ ইয়কন বাসীরা সরকালর র্লিমি িামদর লিঙ্গ 
পলরচয় রাখমি সক্ষম িমব এবং র্াম পলরবিন র্ এবং লিঙ্গ পদবী পলরবিন র্মক আরও সিমজ লসি 
করার অ্র্ুমলি লদময় র্র্বাইর্ালর এবং ট্রােমজন্ডার লর্উ ইয়কন বাসীমদর লবরুমে ববষময হ্রাস করার 
জর্য সুরক্ষা সরবরাি করমব। পলরমেমষ, আইর্টি লর্উ ইয়কন বাসীমদর িামদর জমের েংসাপে 
সংমোধর্ করার এবং প্রিমবামরর মমিা মা, বাবা বা লপিামািার পদবী বযবিার করার ক্ষমিা 
সরবরাি করমব।  
  
"প্রলিটি লর্উ ইয়কন বাসী ববষময ক্ষিমক মুক্ত িওয়ার ক্ষোগয এবং রাষ্ট্র-জালর করা সর্াক্তকরণ এবং 
প্রলিয়া রময়মে ো িামদরমক িামদর পলরচময়র জর্য সম্মার্ কমর, িামদর লিঙ্গ পলরচয় লচর্মি পামর 
এবং িামদর লর্রাপত্তা রক্ষা কমর।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "লর্উ ইয়কন  আইর্ এবং সমামজর 
প্রলিটি অ্ংমে এিলজলবটিলকউ মার্ুষমদর সমার্ আচরণ লর্লিি করার পমি ক্ষর্িৃত্ব অ্বযািি ক্ষরমখমে, 
এবং এই লবিটি আমরকটি িযান্ডমাকন  ো লর্লিি কমর ক্ষে লর্উ ইয়কন বাসীরা লর্মজমদর আসি পলরচয় 
প্রকাে করমি পামর।"  
  



 

 

ক্ষজন্ডার লরকগলর্ের্ অ্যাক্ট স্বাক্ষমরর আমগ, লর্উ ইয়কন বাসী োরা িামদর র্াম পলরবিন র্ করমি 
ক্ষচময়লেি িামদর র্িুর্ এবং পূবনবিী র্াম, বিন মার্ ঠিকার্া, জেস্থার্ এবং জেিালরখ একটি লর্লদনষ্ট 
সংবাদপমে প্রকাে করমি িময়লেি। এটি সম্ভাবযভামব রূপান্তরকামী এবং র্র্বাইর্ালর বযলক্তমদর লবরুমে 
ববষমমযর সুমোগ ক্ষদয় োরা আইর্ি িামদর র্াম পলরবিন র্ কমর। আইর্টি এই প্রিামক দরূ 
কমর। র্িুর্ আইর্টি ক্ষকার্ও বযলক্তর লিঙ্গ পদবী পলরবিন র্ করমি বা িামদর লিঙ্গ পলরচয়মক স্বীকৃলি 
ক্ষদওয়ার জর্য আদািমি আমবদর্ করার একটি প্রলিয়াও বিলর কমর। প্রলিলিয়া বা প্রলিমোমধর ভয় 
ক্ষিমক রক্ষা করার জর্য আমবদর্টি লসি করা ক্ষেমি পামর। পলরমেমষ, আইর্ জে েংসাপে পলরবিন র্ 
করার জর্য একটি সিজ প্রলিয়া বিলর কমর, এবং প্রিমবামরর মমিা "লপিামািা" েব্দটি বযবিামরর 
অ্র্ুমলি ক্ষদয়।  
  
বেম্বর্টর ব্র্ো  িম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "লিঙ্গ স্বীকৃলি আইর্মক ক্ষেষ িাইমর্ লর্ময় োওয়া এবং আইমর্ 
স্বাক্ষর করা লর্উ ইয়মকন  প্রাইড মাস উদোপমর্র একটি দদুন ান্ত উপায়। প্রলিটি লর্উ ইয়কন বাসীমক 
িামদর সরকার দ্বারা িামদর পলরচময় স্বীকৃলি ক্ষদওয়া উলচি। লকন্তু আজ, অ্মর্ক লর্উ ইয়কন বাসীর 
পমক্ষ ভ্রমমণর জর্য প্রময়াজর্ীয় সর্াক্তকরণ র্লি পাওয়া, চাকলর পাওয়া এবং এমর্লক সু্কমি োওয়া 
অ্লবশ্বাসযভামব কঠির্। এই লবিটি এটি পলরবিন র্ করমব, লিঙ্গ অ্-অ্র্ুরূপ, রূপান্তরকামী, র্র্-
বাইর্ালর এবং ইন্টারমসক্স লর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য - র্াবািকসি - আইলড পাওয়া সিজ কমর 
িুিমব ো িামদর পলরচয় সঠিকভামব প্রলিফলিি কমর। এই গুরুত্বপূণন লবমি িামদর ইর্পুমটর জর্য 
আলম ক্ষসই সম্প্রদাময়র সমিনকমদর প্রলি কৃিজ্ঞ। আমার সামি এই লবিটি চযালিয়র্ করার জর্য 
আলম অ্যামসম্বলি সদসয ডযালর্ ও'ক্ষডামর্মির কামে কৃিজ্ঞ। এবং আলম এমর্ একটি রামষ্ট্র বাস করমি 
ক্ষপমর এবং প্রলিলর্লধত্ব করমি ক্ষপমর গলবনি ো এই সম্প্রদাময়র চালিদামক সম্মার্ কমর এবং মিূয ক্ষদয় 
- লবমেষ কমর কুইর, এবং লবমেষ কমর রূপান্তরকামী মার্ুষ, আমামদর ক্ষদে জমু়ে সাম্প্রলিক 
মাসগুলিমি আিমমণর মুমখ পম়েমে।"  
  
বিধার্েভার েেেে  োবর্ ও'  ম্বর্ল িম্বলর্, "আজমকর লদর্ এিলজলবটিলকউ অ্লধকার সুরলক্ষি 
করার জর্য আমামদর ি়োইময় একটি মাইিফিক প্রলিলর্লধত্ব কমর। আলম েখর্ প্রিম অ্যামসম্বলিমি 
ক্ষোগ ক্ষদই, এিলজলবটিলকউ ক্ষিামকরা োমক ভািবামস িামক লবময় করমি পারমিা র্া; কমনমক্ষমে 
ববষময ক্ষিমক এখর্ও সরুলক্ষি লেি র্া; এবং এখর্ও রূপান্তর ক্ষিরালপর ঝুুঁ লকর মুমখামলুখ িময়লেি। 
এমর্লক লর্উ ইয়কন বাসীরা সমকামী এবং ট্রােমজন্ডার বযলক্তমদর িিযার আইলর্ ক্ষেৌলক্তকিা লিসামব 
ক্ষেৌর্ অ্লভমুলখিা এবং লিঙ্গ অ্লভবযলক্ত বযবিার করমি পারমিা। গি এক দেমক আমরা ক্ষস সব 
পলরবিন র্ কমরলে। আজ, আমরা ভািবাসা এবং সমিা উদোপর্ কলর। লববামির সমিার 10 বের 
পূলিন মি, আমরা গমবনর সামি লফমর িাকামি পালর লকভামব ক্ষসই লবজয় এিলজলবটিলকউ সম্প্রদায়মক 
রক্ষা এবং সমিনর্ করার জর্য এক দেমকর অ্গ্রগলির লভলত্ত স্থাপর্ কমরলেি। আলম গি দে বেমর 
এিলজলবটিলকউ অ্লধকামরর লবষময় আমামদর অ্গ্রগলির জর্য গলবনি এবং লিঙ্গ স্বীকৃলি আইমর্র সামি 
ক্ষসই কাজ চালিময় ক্ষেমি ক্ষপমর আলম গভীরভামব সম্মালর্ি, ো ট্রাে বযলক্তমদর জর্য জীবর্মক 
লর্রাপদ কমর িুিমব, কিঙ্ক হ্রাস করমব এবং ট্রাে বযলক্তমদর পলরচয় লর্লিি করমব। সমার্ 
অ্লধকামরর জর্য আমামদর কাজ এখর্ও ক্ষেষ িয়লর্, লকন্তু আমরা প্রমাণ কমরলে ক্ষে ক্ষপ্রম িি ক্ষপ্রম, 
ট্রাে জীবর্ গুরুত্বপূণন, এবং আমরা সামমর্র ি়োইময়র জর্য প্রস্তুি।"  
  



 

 

এই আইর্টি র্াম পলরবিন র্ এবং লিঙ্গ পদবী কাগজপে পলরবিন মর্র জর্য আমবদর্ এবং লসি করার 
জর্য র্িুর্ মার্দণ্ড স্থাপর্ কমর। আমবদর্কারীর লবরুমে সলিংসিা বা ববষমমযর ঝুুঁ লক িাকমি লর্উ 
ইয়কন বাসীরা এখর্ িামদর র্াম বা ক্ষেৌর্ পদবী কাগজপে লসি করমি পামর। এর মমধয রূপান্তরকামী 
লিসামব বা গািন স্থয সলিংসিার লবষয় লিসামব এই জািীয় আমবদর্কারীর মেনাদা অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।  
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