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গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 20তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: প্রথম জাবতর 
অন্তভুন ক্ত সমমূম্বলের অবিকারসমূম্বের সংম্বোির্ী পাস করা  

  
গভর্নম্বরর 2020 এর মবেলা এম্বজন্ডার মূল উপাদ্ার্টি রাম্বের গঠর্তম্বে সুরবিত স্টেবি বেসাম্বি 
বলঙ্গ, জাবতগত, জাতীয় উত্স, িয়স, অিমতা, স্ট ৌর্ অবভমুখ এিং বলঙ্গ পবরচয় প্রবতষ্ঠা করম্বি  

  
  
গভর্নর এম. কুউমমো 2020 সোমের স্টেট অফ দ্য স্টেমটর 20তম প্রস্তোব স্ট োষণো করমের্ — 
সুরক্ষিত স্টেক্ষণ ক্ষিসোমব ক্ষেঙ্গ, জোক্ষতগত, জোতীয় উত্স, বয়স, প্রক্ষতবক্ষিতো, স্ট ৌর্ অক্ষভমুখীকরণ এবং 
ক্ষেঙ্গ পক্ষরচয় প্রক্ষতষ্ঠোর েমিয প্রথম-জোক্ষতর-সম-সক্ষিক্ষেত সমোর্ অক্ষিকোর সংম োির্ী পোস করো।  
  
"ক্ষর্উইয়মকন  আমরো প্রক্ষতটি বযক্ষির জর্য সমূ্পণন সমতো ক্ষবশ্বোস কক্ষর — বযোস," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "তমব আমোমদ্র স্টফডোমরে এবং রোষ্ট্রীয় সংক্ষবিোর্ ক্ষেঙ্গ, জোক্ষতগত, ক্ষেঙ্গ পক্ষরচয় এবং 
অর্যোর্য ববক্ষ মযযর ক্ষভক্ষিমত ববষমমযর ক্ষবরুমে সুরিো স্টদ্য় র্ো  ো আমোমদ্র এত অর্র্য এবং 
আমোমদ্র ববক্ষচত্র্যমক এত দ্দু্ন োন্ত কমর তুমেমে।  ো এ বের স্ট ষ করো িমব। আমরো একটি প্রসোক্ষরত, 
স্টদ্ম র-স্টর্তৃত্বোিীর্ সমোর্ অক্ষিকোর সংম োির্ী পোস করব  োমত স্টফডোমরে স্তমর  ো  মট তো 
ক্ষর্ক্ষবনম মষ, সমস্ত ক্ষর্উ ইয়কন বোসীমদ্র তোমদ্র প্রোপয ক্ষবষয় সমূ্পণন এবং দ্ব্যথনিীর্ সুরক্ষিত ভোমব স্টদ্ওয়ো 
িমব।"  
  
স্টফডোরোে সমঅক্ষিকোর সংম োির্ এখর্ও অর্ুমমোদ্র্ করো িয়ক্ষর্, এবং ক্ষর্উ ইয়কন  রোমজয সংক্ষবিোমর্র 
সমোর্ অক্ষিকোর সংম োির্ীমত স্টকবে জোক্ষত, বণন, িমনক্ষবশ্বোস বো িমমনর ক্ষভক্ষিমত ববষময ক্ষর্ক্ষষে করো 
িময়মে। গুরুত্বপূণন িওয়োর পমরও, এই সংম োির্ী -  ো 1938 সোমে গৃিীত িময়ক্ষেে - তো সোমযতোর 
একটি পুরোমর্ো িোরণোমক প্রক্ষতফক্ষেত কমর এবং সমস্ত ক্ষর্উ ইয়কন বোসীমদ্র জর্য ক্ষবসৃ্তত ববষময ক্ষবমরোিী 
সুরিোর গযোরোক্ষি ক্ষিসোমব এমক আপমডট করমত িমব। স্ট মিতু ট্রোম্প প্র োসর্ স্টফডোমরে প নোময় অমর্ক 
কম োর র্োগক্ষরক অক্ষিকোর ক্ষফক্ষরময় আর্োর জর্য প্রমচযো চোক্ষেময়  োমে, তোই ক্ষর্উ ইয়মকন র পমি 
আমোমদ্র রোজয সংক্ষবিোমর্ এই অক্ষিকোরগুক্ষে ক্ষর্ক্ষিত করো আমগর স্টচময় আরও গুরুত্বপূণন।  
  
গভর্নর কুউমমো ক্ষর্উইয়কন  রোজয সংক্ষবিোমর্র সমঅক্ষিকোর সংম োির্ীটি সংম োির্ করোর স্টচযো করমবর্ 
 োমত ক্ষর্উ ইয়কন  রোষ্ট্রগুক্ষে কীভোমব সমোর্ অক্ষিকোর রিো কমর তোর জর্য জোতীয় মোর্ ক্ষর্িনোরণ 
কমর। গভর্নর প্রথম অর্ুমেমদ্র 11 র্ম্বর িোরোয় স্ট ৌর্ সুরক্ষিত স্টেক্ষণ ক্ষিসোমব  ুি করোর স্টচযো 
করমবর্,  ো ক্ষর্ক্ষিত করমব স্ট  সমস্ত ক্ষর্উ ইয়কন বোসী তোমদ্র ক্ষেঙ্গ ক্ষর্ক্ষবনম মষ পুমরোপুক্ষর রোজয 



সংক্ষবিোর্ দ্ব্োরো সুরক্ষিত রময়মে। তদ্পুক্ষর, ক্ষতক্ষর্ জোক্ষতগত, জোতীয় উত্স, বয়স, অিমতো, স্ট ৌর্ 
অক্ষভমুখীকরণ বো ক্ষেঙ্গ পক্ষরচয় সি অর্যোর্য ক্ষবভোগগুক্ষেমক  িু করোর জর্য স্টজোর স্টদ্মবর্  োমত 
সমোমেোচর্োমূেকভোমব গুরুত্বপূণন সুরিোগুক্ষেও রোমষ্ট্রর সংক্ষবিোমর্ অন্তভুন ি থোমক। কো নকর ও সমতুেয 
সমোর্ অক্ষিকোর সংম োির্ীর অগ্রগক্ষতর মোিযমম, গভর্নমরর প্রস্তোবটি ক্ষর্উইয়কন  রোজযমক সবোর জর্য 
সোমযতো এবং অন্তভুন ক্ষির জর্য আমেোকবক্ষতন কো ক্ষিসোমব ভূক্ষমকো রোখোর পথ ক্ষর্িনোরণ কমর।  
  
তোর কমন সমময় গভর্নর কুউমমো ক্ষেঙ্গক্ষভক্ষিক স্টবতমর্র ফোাঁক বি কমর স্টদ্ওয়ো, কমনমিমত্র্র স্ট ৌর্ 
িয়রোক্ষর্র ক্ষবরুমে সুরিো বোডোমর্ো, এবং ক্ষর্ক্ষিত কমরমের্ স্ট  স্টফডোমরে র্ীক্ষতগুক্ষে ক্ষর্উ ইয়কন  রোমজয 
গভন ক্ষর্মরোিক কভোমরমজর অযোমেসমক বোিোগ্রস্ত করমব র্ো তো ক্ষর্ক্ষিত কমর আইর্ প্রণয়র্ কমরমে।  
  
ক্ষর্উইয়কন  রোজয মোক্ষকন র্  িুরোমষ্ট্র ক্ষেঙ্গ সমতোর জর্য একটি বোক্ষত র ক্ষিমসমব প্রতীয়মোর্। ক্ষর্উ ইয়কন  
1848 সোমের স্টসমর্কো ফেস কর্মভর্ মর্র স্থোর্ ক্ষেে এবং এটি 1972 সোমে মোক্ষকন র্ কংমগ্রস কতৃন ক 
পোস িওয়ো স্টফডোরোে সমঅক্ষিকোর সংম োির্ী অর্ুমমোদ্মর্র পমি স্টভোটপ্রোপ্ত প্রথম রোজযগুক্ষের মমিয 
একটি।  
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