অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/2/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 'ওয়াবকিং ওয়াইল ট্রান্স' বর্ম্বেধাজ্ঞাটি িাবিল কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

আইর্ বিবধর ধারা িাবিল কম্বর যা পবিিািৃবিম্বি জব়িি থাকার উম্বেম্বেে ঘুম্বর বি়িাম্বর্া বর্বেদ্ধ
করার উম্বেেে বেল, বকন্তু িার ফম্বল এর পবরিম্বিন িম্বণন র ট্রান্সম্বজন্ডার এিিং বিম্বজন্ডার র্ারীম্বের
উপর বিেমেমূলক প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে।

গভর্নর এন্ড্রু এম কুওমমো আজ আইমর্ স্বোক্ষর কমরমের্ (S.2253/A.654) একটি আইমর্র ককেু
অংশ বোকিল কমর- যো 'ওযোককং ওযোইল ট্রোন্স' (Walking While Trans) কর্মেধোজ্ঞো র্োমম
পকরকিি- যোর ফমল ট্রোন্সমজন্ডোর র্োরীমের উপর কর্কবনিোর এবং ববেমযমূলক আিরণ করো হয।
মূলি পকিিোবৃকির উমেমশয ঘুমর ববড়োমর্ো কর্কেদ্ধ করোর উমেমশয 1976 সোমল পোস হওযো এই
আইর্টি ঘুমর ববড়োমর্ো সম্পমকন একটি অিযন্ত কবস্তৃ ি সংজ্ঞো কেময বযবহোর করো হমযমে, যোর ফমল
আইর্ বমমর্ িলো ট্রোন্সমজন্ডোর এবং বমণনর কসসমজন্ডোর র্োরীমের বেফিোর করো হমযমে। অমর্ক
স্থোর্ীয বজলোর অযোটকর্নরো বস্বচ্ছোয আইর্টি প্রমযোগ করো বন্ধ কমর কেমযমের্, এর ববেমযমূলক প্রভোব
স্বীকোর কমর।
"COVID আমমকরকোয কর্ম্ন বজোযোর উমমোির্ কমরমে এবং 'ওযোককং ওযোইল ট্রোন্স' র্ীকিটি হমচ্ছ
অশুভ আন্ডোরকোমরমের একটি উেোহরণ যো ট্রোন্সমজন্ডোর কর্উ ইযকন বোসীমের- কবমশে কমর বমণনর
বযকিমের শুধুমোত্র রোস্তোয হোাঁটোর জর্য সম্মুখীর্ হমি হয," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অমর্ক কের্
ধমর ট্রোন্স জর্গণমক অর্যোযভোমব টোমগনট করো হমযমে এবং শুধুমোত্র িোমের বিহোরোর উপর কভকি
কমর িোমের কর্রপরোধ, ববধ আিরমণর জর্য অর্যোযভোমব পুকলসবৎ আিরণ করো হমযমে। পুরোির্
'ওযোককং ওযোইল ট্রোন্স' কর্মেধোজ্ঞোটি বোকিল করো আমোমের পুকলশ বযবস্থোর সংস্কোর করোর এবং
শুধুমোত্র কর্মজমের মি থোকোর জর্য ট্রোন্সমজন্ডোর বযকিমের যো হযরোকর্ এবং অপরোধীকরমণর সম্মুখীর্
হমি হয িো কমোমর্োর জর্য একটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ। কর্উ ইযকন সবসময (LGBTQ) অকধকোর
কর্ময জোকিমক বর্িৃ ত্ব কেমযমে, এবং সবোর জর্য সকিযকোমরর সমিো অজন র্ র্ো করো পযনন্ত আমরো
বসই লড়োই িোকলময যোব।"
বিম্বর্টর ব্র্োড হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "কর্উ ইযকন আজ আমোমের েণ্ডকবকধর মমধয একটি অর্যোয
সংমশোধর্ কমরমে যো আইর্ শৃঙ্খলোর রক্ষোকোরী বোকহর্ীমক ট্রোন্সমজন্ডোর র্োরীমের বেফিোর করোর
অর্ুমকি কেমযমে- বযমর্ বমণনর বযকিরো, িোর সোমথ অকভবোসী এবং LGBTQ িরুণমের- শুধুমোত্র
রোস্তোয হোাঁটোর জর্য এবং িোরো বয বপোশোক পমর িোর জর্য। এই পুরমর্ো, ববেমযমূলক আইমর্র ফমল

শি শি বমণনর ট্রোন্সমজন্ডোর র্োরীমের বেফিোর করো হমযমে এবং ট্রোন্সমজন্ডোর এবং কলঙ্গ
অসোমঞ্জসযপূণন কর্উ ইযকন বোসীমের জর্য ভয এবং ভীকিপ্রেশনমর্র একটি বৃহির সংস্কৃ কি হমযমে।
LGBTQ সম্প্রেোমযর কম োর পকরশ্রম এবং েৃঢ়সংকল্পমক ধর্যবোে- কবমশে কমর, ট্রোন্সমজন্ডোর এবং কলঙ্গ
অসোমঞ্জসযপূণন কর্উ ইযকন বোসীযোরো সোহকসকিোর সোমথ িোমের কোকহর্ী বশযোর কমরমে- কর্উ ইযকন এই
আইর্টি একবোর এবং কিরকোমলর জর্য বোকিল কমরমে। আকম LGBTQ+ অযোডমভোমকটমের প্রকি
গভীরভোমব কৃ িজ্ঞ, যোর মমধয রমযমের্ TS কযোকন্ড, কবযোর্ী গোকসনযো, ককযোরো বসে বজমস, র্মনো
ইউমরইমরো এবং আরও অমর্কমক িোমের এককর্ষ্ঠ অযোডমভোমককসর জর্য। এবং আকম সংসমের সেসয
একম পকলমর্র প্রমিষ্টোর জর্য কৃ িজ্ঞ, কযকর্ িোর বিম্বোমর এই আইর্ পোস কর্কিি করমি গুরুত্বপূণন
ভূ কমকো পোলর্ কমরকেমলর্। কসমর্মটর বমজকরটি বর্িো আমন্ড্রযো স্টু যোটন-কোকজর্মের ঐকিহোকসক বর্িৃ মত্বর
কোরমণ আজ আমরো এই কবল পোশ করমি সক্ষম হমযকে এবং কর্উ ইযমকন LGBTQ সমিোর প্রকি
গভর্নর এন্ড্রু কুওমমোর অবযোহি অঙ্গীকোমরর কোরমণ আজ এটি আইমর্ পকরণি করো হমচ্ছ।"
অোম্বিেবল িেিে এবম পবলর্ িম্বলর্, "'ওযোককং ওযোইল ট্রোন্স' আইমর্র কর্কবনিোর এবং ববেমযমূলক
প্রমযোগ র্যোযকবিোমরর জর্য অসহর্ীয হময উম মে এবং এর ফমল আমোমের সমোমজর ককেু প্রোকন্তক
মোর্ুেমক অর্ুপোিহীর্ লক্ষযবস্তুমি পকরণি কমরমে, যোর মমধয রমযমে বমণনর র্োরী এবং ট্রোন্সমজন্ডোর
সম্প্রেোমযর সেসযরো। এই প্রোিীর্ আইর্টি বোকিল করো সকল কর্উ ইযকন বোসীমের জর্য সমেকশনিো
এবং র্যোযকবিোমরর একটি কবজয। আকম কসমর্টর হমযলমযোর্মক ধর্যবোে জোর্োই িোর বিম্বোমর এই কবল
কর্ময িোর সমস্ত কোমজর জর্য এবং আকম গভর্নর কুওমমোমক ধর্যবোে জোর্োই এই কবেময িোর
অঙ্গীকোমরর জর্য এবং আজ এই কবমল স্বোক্ষর করোর জর্য।"
ট্রান্সম্বজন্ডার রাইটি অোডম্বভাম্বকট বমবলিা স্ক্লাজন িম্বলর্, "ট্রোন্সমজন্ডোর অযোন্ড বজন্ডোর র্র্কর্ফকমনংর্র্-বোইর্োকর (TGNCNB) সম্প্রেোয এবং আমোমের কমত্রমের দ্বোরো বেমরর পর বের ধমর
সংগ র্ এবং িেকবর করোর পর কর্উ ইযকন রোমজযর আইর্সভো েযো ওযোককং ওযোইল ট্রোন্স অযোকেলযটোকরং কর্মশধজ্ঞো পোস কমর এবং কবলটি আজ আইমর্ স্বোক্ষর কমরমের্ গভর্নর কুওমমো। গভর্নর,
কসমর্ট, অযোমসম্বকল, কসমর্টর ব্র্যোড হমযলমযোর্, AM একম পকলর্, TS কযোকন্ড এবং প্রগকিশীল বর্িোমের
বসর্োবোকহর্ীমক ধর্যবোে যোরো কবশ্বোস কমরর্ বয বমণনর ট্রোন্স র্োরীমের সকল কর্উ ইযকন বোসীমের মি
একই সমোমবমশর অকধকোর আমে এবং ট্রোন্স হওযোর, কৃ ষ্ণোঙ্গ বো বোেোমী বমণনর হওযোর, অকভবোসী
হওযোর এবং র্োরী জর্য আর টোমগনট করো হমব র্ো।"
িিংস্থাটির 24,000জর্ িেম্বিের পক্ষ বথম্বক বমক েো বরাড বর্উ ইয়ম্বকনর িেিে র্মন া ইউম্বরইম্বরা
িম্বলম্বের্, "40 বেমররও ববকশ সময ধমর আমোর মি কৃ ষ্ণোঙ্গ এবং বোেোমী বমণনর ট্রোন্সমজন্ডোর
র্োরীমক জর্সম্মুমখ আমোমের কলঙ্গ পকরিয প্রকোমশর জর্য উিযি করো, বপ্রোফোইল করো এবং বেফিোর
করো হমযমে। আকম শুমর্ উেীকপি বয আজ রোমজযর আইর্সভো ইকিহোস সৃকষ্ট কমরমে এবং ওযোককং
ওযোইল ট্রোন্স কবমশধোজ্ঞোটি বোকিল কমরমে এবং বয গভর্নর কুওমমো A3355/S1351 স্বোক্ষর কমর
িোর সমথনর্ অবযোহি রোখমবর্। 'পকিিোবৃকির উমেমশয িলোমফরো' (P.L §240.37) সংকবধোর্টি
বযৌর্িোবোেী, বণনবোেী এবং ট্রোন্সমফোকবক। একবোর, আমোর বযমেন্ড এবং আকম েণ্ডকবকধর 240.37
ধোরোয বেফিোর হমযকে শুধুমোত্র একসোমথ হোাঁটো এবং হোি ধরোর জর্য, এবং আজও আকম পুকলমশর
সোমথ আসোর্-প্রেোমর্র এবং অর্যোয বেপ্তোমরর েোগ এবং ভয বহর্ ককর। ককন্তু আজ আকম উেীপ্ত

বয আমরো ভকবেযৎ প্রজমমর ট্রোন্সমজন্ডোর র্োরীমের সুরক্ষো প্রেোর্ করমি, পুকলমশর সোমথ কমথকিযো
কমোমি এবং বমণনর ট্রোন্স র্োরীমের প্রকি সকহংসিো কমোমি সক্ষম হব।
ব্ল্োক ট্রান্স বর্উম্বজর বর্িন াহী পবরচালক TS কোবন্ড িম্বলর্, "এই ববেমযমূলক আইমর্র িোর েশক
পর অবমশমে কর্উ ইযকন এই ববেমযমূলক #WalkingWhileTrans কর্মেধোজ্ঞোটি বোকিল কমরমে।
অমর্ক কের্ ধমর এই আইর্টি অস্ত্র কহমসমব বযবহোর করো হমযমে যোমি আইর্ প্রমযোগকোরী বোকহর্ী
কৃ ষ্ণোঙ্গ এবং বোেোমী বমণনর ট্রোন্সমজন্ডোর র্োরীমের এবং র্র্-বোইর্োকর মোর্ুেমের উিযি করমি পোমর
ির অর্ুমকি বেওযোর জর্য। কর্উ ইযকন আমগর বিময একটি কর্রোপে জোযগো কোরণ
#WalkingWhileTrans কর্মেধোজ্ঞোটি বোকিল এবং কসল করো হমযমে। আমরো কসমর্টর হমযলমযোর্,
সংসমের সেসয পকলর্ এবং আমোমের সকল আইর্জীবী অযোডমভোমকটমের িোমের অযোডমভোমককসর জর্য
প্রশংসো করকে। এই কবলটিমক দ্রুি স্বোক্ষর করোর মোধযমম আইমর্ পকরণি করোর জর্য আমরো গভর্নর
কুওমমোমকও ধর্যবোে জোর্োই।" অবশযই, আমরো কৃ ষ্ণোঙ্গ এবং বোেোমী বমণনর ট্রোন্স মকহলোমের বর্িৃ মত্ব
থোকো সকল অযোডমভোমকটমের সব ঘোমমর র্যোযকবিোর, কর্ষ্ঠো, ববের্ো এবং কোমজর জর্য ধর্যবোে
জোর্োই যো আমরো এই প্রিোরণোয বরমখকেলোম। ট্রোন্স র্যোযকবিোর এবং অকস্তমত্বর জর্য লড়োই এখমর্ো
বশে হযকর্, ককন্তু এটি একটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ।"
বপ্রয়া র্ায়ার, প্রাক্তর্ এবড উইন্ডির, মােন া বপ জর্ির্ এিিং বর্উ ইয়কন রাম্বজের LGBTQ িহকমী
বিলবভয়া বরম্বভরা িম্বলর্, "কর্উ ইযকন বস্টট বপর্োল বকোমডর 240.37 ধোরো বোকিল করো কৃ ষ্ণোঙ্গ
এবং বোেোমী বমণনর ট্রোন্সমজন্ডোর কর্উ ইযকন বোসীমের জর্য একটি কবশোল কবজয। এই প্রোিীর্ আইর্টি
শুধুমোত্র িোমের বের্কির্ জীবর্যোত্রোর জর্য বমণনর র্োরীমের, কবমশে কমর বমণনর ট্রোন্স র্োরীমের
টোমগনট করোর জর্য বযবহোর করো হমযমে। এই কবলমক সমথনর্ করোর জর্য এবং কর্উ ইযমকন র বই
বথমক এই ববেমযমূলক সংকবধোর্টি বশেবোমরর মি মুমে বফলোর জর্য গভর্নরমক ধর্যবোে।"
লোে্ ডা বলগোম্বলর বিবমর্াল জাবিি ও পুবলম্বের অিোচরণ বকৌেলবিম্বের বিবর্য়র অোটবর্ন
বরচাডন িাম্বয়ঞ্জ িম্বলর্, "প্রোিীর্িম এবং বৃহিম জোিীয আইকর্ সংস্থো লযোম্বডো কলগযোল (Lambda
Legal), যোর কোজ হমচ্ছ LGBTQ জর্গণ এবং HIV আক্রোন্ত সকমলর র্োগকরক অকধকোমরর পূণন
স্বীকৃ কি অজনর্ করো, P.L. § 240.37, ওযোককং ওযোইল ট্রোন্স কর্মেধোজ্ঞো বোকিল করোর জর্য
আজমকর কবল পোশ এবং িোমি স্বোক্ষর করোর প্রশংসো কমর। আমরো গভর্নর কুওমমোমক ধর্যবোে
জোর্োই এই কবমল স্বোক্ষর করোর জর্য যো একটি অকিকরিভোমব কবস্তৃ ি এবং অস্পষ্ট আইর্ অপসোরণ
করমব যো প্রোকন্তক র্োরীমের টোমগনট করোর এবং অপরোধী কমর বিোলোর জর্য বযবহোর করো হযকবমশে কমর এবং অসমোর্ুপোকিকভোমব বমণনর ট্রোন্সমজন্ডোর র্োরীমের।"
"আকম বেমরর পর বের ধমর এই কর্ষ্ঠুর 'ওযোককং ওযোইল ট্রোন্স' কর্মেধোজ্ঞোর অবসোমর্র আহ্বোর্
জোকর্ময এমসকে, এবং আকম গকবনি বয অবমশমে আমরো এই ববেমযমূলক আইর্টি বোকিল কমরকে যো
ট্রোন্সমজন্ডোর এবং বমণনর সম্প্রেোযগুকলমক অমর্ক কের্ ধমর টোমগনট কমরমে। কর্মজমের মি হওযোর জর্য
কোউমক উিযি করো উকিি র্য," বলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ বহাচু ল িম্বলর্। "কর্উ ইযকন েীঘনকের্
ধমর LGBTQ সম্প্রেোমযর জর্য আশোর আমলো কহমসমব কোজ কমর আসমে এবং অন্তভুন কি এবং সমিোর
জর্য আমোমের পেযোত্রো িোকলময বযমি বপমর আমরো গকবনি।"
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