
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 'ভাম্বলািাসা বিম্বে পবরিার তৈবর হে' কোম্বেইর্ ('LOVE MAKES A FAMILY' 
CAMPAIGN) শুরু কম্বরম্বের্ গগম্বেের্াল সাম্বরাম্বগবসম্বক আইর্বসদ্ধ করার জর্ে  

  
গভর্নম্বরর িাম্বজট প্রস্তাি বপৈামাৈা ও সাম্বরাম্বগটম্বির জর্ে জাবৈর সি গেম্বে েবিোলী সুরক্ষা 
প্রিার্ কম্বর, সাম্বরাম্বগবসর েুবি এিং সাম্বরাম্বগটস বিল অফ রাইটম্বসর জর্ে মার্িণ্ড প্রবৈষ্ঠা কম্বর  

  
এোড়াও আইর্টি 'গসম্বকন্ড পোম্বরন্ট অোডপের্' প্রবিো সহজৈর কম্বর, পরুম্বর্া প্রবৈিন্ধকৈা 

অপসারণ এিং বর্উ ইেম্বকন র িাবসন্দাম্বির পবরিার গঠর্ শুরু করার জর্ে সাধারণ সংম্বিির্ সুরক্ষা 
প্রসাবরৈ কম্বর  

  
গভর্নর বিবভন্ন 'ভাম্বলািাসা বিম্বে পবরিার তৈবর হে' কোম্বেইম্বর্র পবরষি তৈবর কম্বরম্বের্ িাম্বজট 

প্রস্তাম্বির জর্ে সহােৈা সংগঠিৈ করার জর্ে  
  

োলু কম্বরম্বের্ বপটিের্, র্ৈুর্ ওম্বেিসাইট ও বভবডও প্রেংসাপত্র  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 'ভাম াবাসা দিমে পদরবার তৈদর হে' ক্যামেইর্ চা ু ক্মরর্ 
এ দজদবটিদক্উ (LGBTQ) বযদিমির এবং উবনরৈা সংক্রান্ত সমসযাে আক্রান্ত মার্ুষমির পদরবার 
শুরু ক্রমৈ সহােৈা ক্রার জর্য জজমেম ার্া  সামরামগদসমক্ আইর্দসদ্ধ ক্রার উমেম য। এই 
ক্যামেইমর্র অ্ন্তভুন ি থাক্মব ভাম াবাসা দিমে পদরবার তৈদর হে পদরষি, এবং ৈার সামথ এক্টি 
দপটি র্ জেখামর্ দর্উ ইেক্ন বাসীরা গভর্নমরর প্রস্তাব অ্র্ুমমাির্ ক্রমৈ পামর, এক্টি র্ৈুর্ 
ক্যামেইমর্র ওমেবসাইট এবং দভদিও প্র ংসাপত্রসমূহ। এই প্রস্তাবটি প্রথম গভর্নমরর অ্থন বছর 
2020-র ক্ােনদর্বনাহী বামজমট অ্গ্রসর ক্রা হে, এবং এটি দছ  গভর্নমরর 2020 জেট অ্ফ িয 
জেমটর এবং 2021-এর ক্ােনদর্বনাহী বামজমটর এক্টি গুরুত্বপূর্ন উপািার্।  
  
"দর্উ ইেক্ন  দছ  দববাহ সমৈা পা  ক্রার জেমত্র প্রথম বড় রাজয, এবং আমরা LGBTQ অ্দিক্ার 
সেমক্ন  এক্জর্ জাৈীে জর্ৈা। এটা  জ্জাজর্ক্ জে আমরা দৈর্টি রামজযর মমিয এক্টি োরা 
LGBTQ বযদিবগন এবং উবনরৈা সংক্রান্ত সমসযাে আক্রান্ত মার্ুষমির জজমেম ার্া  সামরামগদস বযবহার 
ক্রা অ্র্ুমমাির্ ক্মর র্া।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই জসমক্ম  আইর্ আমামির মূ যমবামির 
পদরপন্থী এবং আমামির এটি দচৈৈমর রি ক্রা উদচৎ জাৈীর সব জচমে  দি া ী সুরোগুদ  প্রর্ের্ 
ক্রা উদচৎ জসই সব সামরামগট এবং দপৈামাৈার জর্য োরা সামরামগদস প্রদক্রো জবমছ জর্র্। এই 
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বছর আমামির অ্ব যই জজমেম ার্া  সামরামগদস পাস ক্রমৈ হমব এবং জসক্ন্ড জপমরন্ট িত্তক্ প্রদক্রো 
সেূর্ন ক্রার ক্াজ ত্বরাদিৈ ক্রমৈ হমব তববাদহক্ এবং পাদরবাদরক্ সমৈা সেূর্ন ক্রার জর্য।"  
  
"সক্  দর্উ ইেক্ন বাসীমির ৈামির পদরবার শুরু ক্রার এবং প্রসাদরৈ ক্রার জর্য সুমোমগর র্াগা  
থাক্া উদচৈ," গলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি গহােুল িম্বলর্। "দর্উ ইেক্ন  তববাদহক্ সমৈা এবং 
LGBTQ সম্প্রিামের জর্য অ্দিক্ার এবং সরুো প্রদৈষ্ঠার পমথ জর্ৈৃত্ব প্রি নর্ ক্মর। জজমে র্া  
সামরামগদসমক্ তবিৈা িার্ ক্রা এবং িেদৈমির সাহােয ক্রার ক্াজ িীর্ন দব দিৈ হমেমছ, োর 
মমিয LGBTQ িেদৈরা রমেমছর্ োরা উবনরৈা সংক্রান্ত সমসযার সামথ  ড়াই ক্রমছর্। আমরা 
সবার জর্য পরূ্ন সমৈা স্থাপর্ ক্রার উমেম য আমামির সামদগ্রক্ প্রমচষ্টার অ্ং  দহসামব সামরামগট 
এবং দপৈামাৈামির জর্য আমরা  দি া ী সরুোর বযবস্থা এবং সারা রাজয জমুড় পদরবারগুদ র 
সহােৈার জর্য  ড়াই ক্রমৈ প্রদৈশ্রুদৈবদ্ধ।"  
  
অোবন্ড গকাম্বহর্ িম্বলর্, "আদম দর্উ ইেমক্ন  এমসদছ বহু বছর আমগ োমৈ আদম জখা াখুদ ভামব 
জীবর্োপর্ ক্রমৈ পাদর, দক্ন্তু আমার পদরবার শুরু ক্রার জর্য আমামক্ দর্উ ইেক্ন  জছমড় জেমৈ 
হমেমছ। দর্উ ইেক্ন  মদহ া ও LGBTQ সম্প্রিামের স্বাথন এদগমে দর্মে োওোর জেমত্র িীর্নদির্ িমরই 
অ্গ্রর্ী ভূদমক্া পা র্ ক্মরমছ এবং চাইল্ড-জপমরন্ট দসদক্উদরটি অ্যাক্ট (Child-Parent Security 
Act) পা  ক্মর জসই ঐদৈহযমক্ বাাঁদচমে রাখার সমে এমসমছ। ভাম াবাসা দিমে পদরবার তৈদর হে 
ক্যামেইর্ দিমে গভর্নর কুওমমা আিুদর্ক্ পদরবারগুম ামক্ রো ক্রার জেমত্র জর্ৈৃত্বদিমের্।"  
  
বমম্বেল িুম্বটউ িম্বলর্, "সামরামগদস সেমক্ন  এৈ ভু  িারর্া আমছ। আদম আ া ক্দর জে এটা দর্মে 
ক্থা বম  এবং আমামির ক্াদহর্ী ব ার মািযমম আমরা ভু  িারর্াগুদ  সংম াির্ ক্রমৈ শুরু 
ক্রমৈ পাদর, এবং এক্সামথ ক্াজ ক্দর জসই সব মদহ ামির জর্য জীবর্ এক্ িাপ সহজৈর ক্মর 
োরা ইদৈমমিযই অ্মর্ক্ সহয ক্মরমছর্। সামরামগদসমক্ অ্গ্রাদিক্ার ক্রার উমেম য আদম ৈার জর্ৈৃমত্বর 
জর্য গভর্নর কুওমমামক্ ির্যবাি জার্ামৈ চাই - ক্ারর্ ভাম াবাসা এক্টি পদরবার তৈদর ক্মর, 
জজভামবই জসই পদরবারটি তৈদর জহাক্ র্া জক্র্।"  
  
গালনস হু গকাম্বডর প্রবৈষ্ঠাৈা এিং প্রধার্ বর্িনাহী আবধকাবরক গরেমা গসৌজাবর্ িম্বলর্, "বহু 
মার্ুমষর জর্য সামরামগদস এক্টি সুমোগ জেখামর্ এক্টিও দছ  র্া। আ া ক্দর জসখামর্ এক্টিও দছ  
র্া। এটা এক্টি আ ীবনাি। এটা ভাম াবাসা। সমে হমেমছ দর্উ ইেক্ন  জেমটর দ শু দর্রাপত্তা আইর্ 
(Child Security Act) পাস ক্রার। আমামির পদরবার, সামরামগটরা, এবং দ শুমির এক্টি 
আিুদর্ক্ পাদরবাদরক্ আইমর্র পূর্ন সমথনর্ ও সরুো প্রাপয।"  
  
বর্উইেকন  উইম্বমর্স িার অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র (New York Women's Bar Association) আম্বলবিস 
বসবরল িম্বলর্, "এটা দবশ্বাস ক্রা প্রাে অ্সম্ভব জে উবনরৈা সংক্রান্ত সমসযা সহ মদহ ামির 
সামরামগদসর মািযমম এক্টি সন্তার্  ামভর জর্য রামজযর বাইমর ভ্রমর্ ক্রমৈ হে। সামরামগদস অ্মর্ক্ 
রামজয এক্টি দর্রাপি এবং দর্েদিৈ অ্র্ু ী র্ োর সাহামেয জস সব িেদৈরা দর্মজরা গভন িারর্ 
ক্রমৈ পামরর্ র্া ৈারা এক্টি দ শুর জন্ম দিমৈ পামরর্ এবং এক্টি পদরবার শুরু ক্রমৈ পামরর্। 
আদম গভর্নমরর প্রস্তাবমক্ সমথনর্ ক্দর দর্উ ইেমক্ন  সামরামগদস আইর্দসদ্ধ ক্রার মািযমম অ্গদর্ৈ 



 

 

পদরবারমক্ সাহােয ক্রার জর্য, এবং আদম ৈামক্ ির্যবাি জার্াই এই গুরুত্বপূর্ন  ড়াইমে হা  র্া 
জছমড় জিওোর জর্য।"  
  
িে বেক বমের্ ইম্বের (The Chick Mission, Inc) প্রবৈষ্ঠাৈা ও কমনবর্িনাহী আবধকাবরক আমান্ডা 
রাইস িম্বলর্, "িয দচক্ দম র্ 2020 সাম র মমিয দর্উ ইেক্ন  রামজযর জজমে র্া  সামরামগদসমক্ 
আইর্দসদ্ধ ক্রার জর্য ৈার পুর্ঃর্দবকৃ্ৈ উমিযামমর জর্য গভর্নর কুওমমার প্র ংসা ক্মর। অ্মর্ক্ 
ক্যান্সার জথমক্ জবাঁমচ োওো মার্ুষ োরা দচদক্ৎসার পর উবনরৈা সংক্রান্ত সমসযার সামথ  ড়াই 
ক্মরর্, ৈামির জর্য সামরামগদস এক্ অ্সািারর্ সুমোগ এই পৃদথবীমৈ এক্টি দ শুমক্ দর্মে আসার 
জর্য। দর্উ ইেমক্ন  সামরামগদস তবি ক্রার জর্য আমরা গভর্নমরর পদরক্ল্পর্ামক্ সমথনর্ ক্দর।"  
  
গডবর্স বসম্বডলমোর্, একাম্বডবম অি অোডপের্ অোন্ড অোবসম্বেড অোটবর্নজ িম্বলর্, "দর্উ 
ইেমক্ন র বন্ধ্যা পদরবারগুম ার দর্রাপমি এবং জিম র অ্র্য জক্ামর্া স্থামর্ র্া দগমে দর্মজমির পদরবার 
গমড় জৈা ার সুমোগ প্রাপয। আমামির রামজযর জসমক্ম  আইর্ ঠিক্ ক্রার সমে পার হমে জগমছ ো 
দর্উ ইেক্ন বাসীমির পদরবার গঠমর্র সব ক্টি দবক্মল্পর সুদবিা দর্মৈ বাাঁিা জিে, এবং আমরা 
গভর্নর কুওমমামক্ ির্যবাি জার্াই জজমে র্া  সামরামগদসমক্ তবিৈা িার্ ক্রার উমেম য ৈার চ মার্ 
প্রদৈশ্রুদৈর জর্য এবং দর্উ ইেক্ন  রামজযর বং  বজাে রাখার আইর্গুদ  হা র্াগাি ক্মর দচদক্ৎসা 
প্রেুদির সহােৈাে গভন িারর্ ক্রা দ শুমির জর্য।"  
  
িে গলসবিোর্, গগ, িাইম্বসিুোল ও ট্রান্সম্বজন্ডার কবমউবর্টি গসন্টাম্বরর (The Lesbian, Gay, 
Bisexual & Transgender Community Center) এগবজবকউটিভ বডম্বরক্টর গেন্ডা গটম্বোর্ িম্বলর্, 
"LGBTQ দর্উ ইেক্ন বাসীমির সামরামগদসর মািযমম গভন িারর্ ক্রার অ্দিক্ামরর জর্য  ড়াই চাদ মে 
জেমৈ হমে, অ্র্য অ্মর্ক্ রামজয জসই অ্দিক্ার মঞ্জুর হমে থাক্ম ও। দর্উ ইেক্ন  জেটমক্ LGBTQ 
মার্ুষমির অ্দিক্ারমক্ রো ক্রমৈ এবং অ্গ্রসর ক্রমৈ িষৃ্টান্তমূ ক্ভামব জর্ৈৃত্ব দিমৈ হমব, োরা 
জক্ব  এক্টি পদরবার জপমৈ চার্, জেমর্ অ্র্য অ্মর্ক্ দর্উ ইেক্ন বাসীরা জচমে থামক্র্। গভর্নর 
কুওমমার প্রস্তামব জিখা োে জে দৈদর্ LGBTQ সমৈার জর্য সংগ্রামমর জর্ৈৃত্ব দিমে চম মছর্।"  
  
বর্উ ইেম্বকন র LGBT িার অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র (LGBT Bar Association of New York) গিাডন  
গপ্রবসম্বডন্ট বিম্বের্ প্রাটা ব্রাউড িম্বলর্, "সামরামগদস হ  জসই পন্থা োর সাহামেয উবনরৈার সমসযাে 
আক্রান্ত িেদৈরা এবং LGBTQ দর্উ ইেক্ন বাসীরা ৈামির পদরবার শুরু ক্রমৈ পামরর্। আদম 
কৃ্ৈজ্ঞ জে গভর্নর কুওমমা আমামির সামথ িাাঁদড়মে আমছর্ - জেমর্ দৈদর্ িারাবাদহক্ভামব আমছর্ - 
এবং আদম জাদর্ জে আমামির মৈ, দর্উ ইেমক্ন  এই েুগান্তক্ারী জ দজমে র্ আইর্ র্া হওো পেনন্ত 
দৈদর্ থামমবর্ র্া।"  
  
বরজল্ভ: জাৈীে িন্ধেত্ব সবমবৈর (RESOLVE:The National Infertility Association) বরসা গলবভর্ 
িম্বলর্, "বন্ধ্যাত্ব েমথষ্ট ক্ঠির্ রামজযর বাইমর োওোর জর্য বািয হওো ছাড়াও েখর্ আপদর্ 
আদবষ্কার ক্মরর্ জে আপর্ার এক্জর্ সামরামগমটর সাহােয প্রমোজর্। সমে হমেমছ দর্উ ইেমক্ন র 
জসমক্ম  আইর্ দবপদরৈমখুী ক্রার এবং বন্ধ্যা িেদৈমির ৈামির প্রাপয এক্টি পদরবার  াভ ক্রার 
এক্টি সুমোগ জিওোর।"  



 

 

  
ফোবমবল ইকুেোবলটি কাউবন্সম্বলর (Family Equality Council) কমনবর্িনাহী আবধকাবরক েোর্ গজ 
গলাোর্ িম্বলর্, "প্রমৈযক্ মার্ুমষরই এক্টি পদরবার থাক্ার জমৌদ ক্ অ্দিক্ার রমেমছ। আমরা র্ারী 
এবং LGBTQ দর্উ ইেক্ন বাসীমির এ ক্থা বম  চ মৈ পাদর র্া োরা এক্জর্ সামরামগট দর্মে ক্াজ 
ক্রমৈ ইেকু্, জে আমামির আইর্ প্রমর্ৈারা পদরবৈন র্ ক্রমৈ অ্স্বীক্ার ক্মরর্ এমর্ এক্টি জসমক্ম  
আইমর্র ক্ারমর্ এই অ্দিক্ার ৈামির জেমত্র প্রমোজয র্ে। আদম গভর্নরমক্ ির্যবাি জার্াই প্রগদৈর 
চযাদেের্ হওোর জর্য এবং আদম ৈার সমে িাাঁদড়মে থাক্দছ জজমেম ার্া  সামরামগদসর ওপর 
দর্মষিাজ্ঞার অ্বসামর্র আহ্বার্ অ্বযাহৈ রাখার জেমত্র।"  
  
ভাম াবাসা দিমে এক্টি পদরবার হে পদরষমির সিসযমির অ্ন্তভুন ি:  

• অ্যাদন্ড জক্ামহর্, ব্রামভা টিদভ (Bravo TV) প্রমোজক্ ও জহাে  
• দমম   বুমটউ, েযান্ড-আপ ক্মমদিোর্, অ্দভমর্ত্রী এবং পিক্াে জহাে  
• জর মা জসৌজাদর্, গা নস হু জক্াি (Girls Who Code)  
• অ্যাম দিস দসদর , দর্উ ইেক্ন  উইমমর্ বার অ্যামসাদসমে র্ (New York Women's Bar 

Association)  
• আমান্ডা রাইস, িয দচক্ দম র্, ইর্ক্মপনামরমটি।  
• ব্রাোর্ এসার, ইকুোদ টি দর্উ ইেক্ন  (Equality New York)  
• ক্যাদথ সাদক্মরুা, র্যা র্া  জসন্টার ফর জ সদবোর্ রাইটস (National Center for Lesbian 

Rights)  
• দক্রদের্ কুইইর্, উইর্ (WIN)  
• দসর্ারা চা নস-দপমের, জপমরন্ট (Parent)  
• দসর্দথো জিমস, দর্উ প্রাইি এমজন্ডা (New Pride Agenda)  
• জিদর্স জসইমি মযার্, এক্ামিদম অ্ব অ্যািপ র্ অ্যান্ড অ্যাদসমেি দরপ্রিাক্ র্ অ্যাটদর্নজ 

(Academy of Adoption and Assisted Reproduction Attorneys)  
• জেন্ডা জটমোর্, এ দজদবটি জসন্টার (LGBT Center)  
• গুই ারমমা চাক্র্,  যাটিমর্া ক্দম র্ অ্র্ এইিস (Latino Commission on AIDS)  
• জক্ দস  ুই, জগ জমর্স জহ থ ক্রাইদসস (Gay Men's Health Crisis)  
• দক্োরা জসন্ট জজমস, দর্উইেক্ন  ট্রান্সমজন্ডার অ্যািমভামক্দস গ্রুপ (New York Transgender 

Advocacy Group)  
• দক্রমের্ প্রাটা ব্রাওি, LGBT বার অ্যামসাদসমে র্ অ্ব দর্উ ইেক্ন   
• দরসা জ দভর্, দরজল্ভ: িয জাৈীে বন্ধ্যত্ব সদমদৈ (The National Infertility Association)  
• দরচািন  গ্রাদজ, আমমদরক্ার্ জসাসাইটি ফর দরমপ্রািাদক্টভ জমদিদসর্ (American Society for 

Reproductive Medicine)  
• রি টাউর্মসন্ড, জোর্ওো  জিমমাক্রযাটস অ্ফ দর্উ ইেক্ন  জেট (Stonewall Democrats 

of NYC)  
• রর্ পু  - িাোর্, জমর্ হযাদভং জবদবজ (Men Having Babies)  



 

 

• জরাজ খ্রাইে, জোর্ওো  জিমমাক্রযাটস অ্ফ দর্উ ইেক্ন  জেট (Stonewall Democrats of 
NYC)  

• েযার্ জোোর্, ফযাদমদ  ইকুযোদ টি ক্াউদন্স  (Family Equality Council)  

  
বৈন মার্ দর্উ ইেমক্ন র আইর্ এক্টি দ শুমক্ গভন িারর্ ক্রার জর্য প্রজর্র্ প্রেদুি বযবহার ক্মর 
দপৈামাৈার জর্য আইর্গৈ অ্দর্শ্চেৈা তৈদর ক্মর জজমে র্া  সামরামগদস দর্দষদ্ধ ক্রমছ। গভর্নমরর 
প্রস্তাদবৈ আইমর্ সামরামগট চুদির মার্িণ্ড স্থাদপৈ হমব ো সামরামগটমির ও দপৈামাৈার জর্য জাদৈর 
সব জচমে  দি া ী সুরো প্রিার্ ক্রমব এবং "জসমক্ন্ড পযামরন্ট অ্যািপ র্" প্রদক্রোটিমক্ সহজৈর 
ক্রমব, পুরমর্া বািাগুদ  অ্পসারর্ ক্মর এবং জে দর্উ ইেক্ন বাসীরা পদরবার গঠর্ শুরু ক্রমৈ চার্, 
ৈামির জর্য সািারর্ জ্ঞামর্র সুরোগুদ  বাদড়মে ৈু মব।  
  
র্ৈুর্ আইর্ হমব:  

• জজমে র্া  সামরামগদসর দবষমে জেমটর েদৈক্ারক্ দর্মষিাজ্ঞা ৈুম  িরা। বৈন মার্ আইমর্র 
অ্িীমর্, পদরম াদিৈ সামরামগদস জদরমার্া দ্বারা  াদস্তমোগয এবং অ্র্ািােী সামরামগদসর চুদি 
 ৈন হীর্ এবং আইর্ৈ বািযৈামূ ক্ র্ে।  

• সামরামগটস' দব  অ্ব রাইটস তৈদর ক্রা ো সামরামগটমির জর্য জাদৈর মমিয সব জচমে 
 দি া ী সুরোর দর্শ্চেৈা প্রিার্ ক্রমব, গভন াবস্থার অ্বসার্ বা অ্বযাহৈ রাখার দবষে সহ 
ৈামির দর্জস্ব স্বাস্থযমসবা সংক্রান্ত দসদ্ধান্ত জর্ওোর জর্য সামরামগমটর অ্বাি অ্দিক্ার দর্দশ্চৈ 
ক্রমব এবং এই সামরামগমটর বযাপক্ স্বাস্থয বীমা ও ৈামির পছমের স্বািীর্ আইদর্ পরামম নর 
অ্যামিস থাক্মব, চাদহিা সেন্ন সমস্ত দপৈামাৈাগর্ ৈা পদরম াি ক্রমব।  

• কৃ্দত্রম ইর্মসদমমর্ র্ এবং দিিার্ু িামর্র মমৈা প্রজর্র্ প্রেুদির দ্বারা গভন িারর্ ক্রা দ শুমির 
দপৈামাৈার জর্য আইদর্ সুরো তৈদর ক্রমব।  

• এই প্রদক্রোে সক্  পেমক্ রো ক্রার জর্য সামরামগট চুদির মার্িণ্ড প্রদৈষ্ঠা ক্রমব।  
• "জসমক্ন্ড পযামরন্ট অ্যািপ র্" এর জেমত্র অ্সুদবিাজর্ক্ ও প্রাে ই বযেবহু  

প্রদৈবন্ধ্ক্ৈাগুম া অ্পসারর্ ক্রমব, দ শুটি গভন া মে থাক্াক্া ীর্ তবি দপৈৃত্বক্া ীর্ স্বীকৃ্দৈ 
জপমৈ আিা মৈ এক্টি এক্ক্ উপদস্থদৈর পদরবমৈন ।  

  
অম্বর্ের পম্বক্ষ গভন ধারণম্বক তিধৈা িার্  
গভর্নর কুওমমা িীর্নদির্ িমর LGBTQ বযদিমির অ্দিক্ারমক্ সমনু্নৈ জরমখমছর্ এবং দর্দশ্চৈ ক্মরমছর্ 
জে এই দর্উ ইেমক্ন র সক্  বাদসোর এই জেমট পদরবার গঠর্ শুরু ক্রার এবং বাড়ামর্ার জর্য 
সমার্ অ্দিক্ার রমেমছ। জজমে র্া  সামরামগদস গভন িারর্মক্ তবিৈা িার্ ক্মর সমক্ামী িেদৈ এবং 
োরা সন্তার্ িারমর্র জর্য অ্মর্ক্ জচষ্টা ক্রমছর্ ৈামির উন্নৈ দচদক্ৎসা দ্বারা সহােৈামূ ক্ 
প্রজর্মর্র মািযমম সন্তার্ জন্মিামর্র সুমোগ প্রিার্ ক্মর। অ্েরামজযর বৈন মার্ আইর্ জক্ব  অ্মর্যর 
পমে গভন িারর্মক্ দর্দষদ্ধ ক্মর র্া, বরং প্রজর্র্ প্রেুদির মািযমম সন্তার্ জমন্মর জেমত্র আইদর্ 
দপৈামাৈা জক্ ৈা পদরষ্কারভামব বযাখযা ক্রমৈ বযথন হে। অ্র্যার্য সাৈচদি টি জেট জজমে র্া  



 

 

সামরামগদসর অ্র্ুমদৈ জিে। গভর্নর কুওমমা এই দর্মষিাজ্ঞা ৈুম  দর্মৈ আবামরা সমবনাচ্চ আইর্ প্রদৈষ্ঠা 
ক্রমবর্।  
  
বিমলাইবর্ং "গসম্বকন্ড পোম্বরন্ট অোডপের্"  
"জসমক্ন্ড পযামরন্ট অ্যািপ র্" র্ামম পদরদচৈ আইদর্ প্রদক্রোটি বৈন মামর্ জসমক্ম  প্রদৈবন্ধ্ক্ৈা 
উপস্থাপর্ ক্মর, দবম ষ ক্মর সম-দ ে িেদৈমির জেমত্র োরা ৈামির সেীর তজদবক্ দ শুমক্ িত্তক্ 
দর্মৈ চার্।  
  
এই প্রদক্রোটি সেন্ন হমৈ প্রাে এক্ বছর  াগমৈ পামর এবং অ্মর্ক্ ঝামম াপূর্ন খরচ এর সামথ 
জদড়ৈ, জেমর্ - আইর্জীবীর দফ, জক্াটন  দফ এবং এক্জর্ সামাদজক্ ক্মী জথমক্ বািযৈামূ ক্ জহাম 
দভদজমটর জর্য দফ সহ, োর জর্য 5,000 মাদক্ন র্ ি ার পেনন্ত খরচ হমৈ পামর। আমবির্ক্ারী 
দপৈামাৈামক্ ৈামির অ্বস্থার্ এবং জবৈর্ উমিখ ক্মর এক্টি দচঠি প্রিার্ ক্রমৈ হমব, ৈামির 
প্রাথদমক্ দচদক্ৎসক্ জথমক্ এক্টি দচঠি, দ শুটি সুস্থ আমছ বম  উমিখ ক্মর দ শুটির দ শুমরাগ 
দবম ষমজ্ঞর ক্াছ জথমক্ এক্টি দচঠি, প্রদৈটি বসবামসর এক্টি ৈাদ ক্া, োর মমিয থাক্মব 
আমবির্ক্ারী দপৈামাৈার জর্য দবগৈ 28 বছর িমর বসবাসরৈ প্রদৈটি বাসভবমর্র এক্টি ৈাদ ক্া 
এবং বযাক্গ্রাউন্ড জচমক্র জর্য আঙুম র ছাপ জিওোর পা াপাদ  প্রাসদেক্ আদথনক্ ৈথয।  
  
দ শুটি গভন া মে থাক্াক্া ীর্ তবি দপৈৃত্বক্া ীর্ স্বীকৃ্দৈ জপমৈ আিা মৈ এক্টি এক্ক্ উপদস্থদৈর 
পদরবমৈন  গভর্নর কুওমমার আইর্টি এই প্রদক্রোমক্ সহজৈর ক্রমব।  
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