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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2021 সাম্বলর উওম্বমন্স এম্বেন্ডার অংে বিম্বসম্বি সমকামী দম্পবিম্বদর প্রবি
উিন রিার কভাম্বরম্বের প্রম্বিোবিকার িাডাম্বি র্িু র্ পদম্বেপ নর্ওয়ার কথা ন াষণা কম্বরম্বের্

িীমাকারীম্বদর অবিলম্বে সমকামী দম্পবিম্বদর ের্ে ফার্টনবলর্ট সাবভনস কভার করম্বি িম্বি
প্রস্তাির্ট র্ারী এিং LGBTQ বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর অবিকার রোয় বর্উ ইয়ম্বকনর োবির নর্িৃ স্থার্ীয়
পদম্বেম্বপর উপর বভবি কম্বর গম্বড উম্বেম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ডিপার্নমমন্ট অ্ফ ডফর্াডিযাল সাডভন মসসমে (Department of
Financial Services) ডর্মদন শ ডদমযমের্ যামে বীমাোরীরা অ্ডবলমে সসই সেল সমোমী দম্পডেমদর
জর্য ফার্টনডলর্ট সাডভন স েভার েরা শুরু েমর যারা এের্ট পডরবার শুরু েরমে চার্। যডদও
বেন মার্ বীমা আইমর্ বীমাোরীমদর বন্ধ্যাত্ব সসবা েভার েরমে হয, সমোমী দম্পডেমদর েখর্ও
েখর্ও উবনরো ডচডেত্সার জর্য 6 বা 12 মামসর খরচ ডর্মজর পমের্ সেমে ডদমে হয সযমর্
পরীক্ষা েরামর্া এবং সেরাডপউর্টে সিার্ার ইর্মসডমমর্শর্ পদ্ধডের জর্য, েভামরমজর সযাগযো
অ্জনমর্র আমগ। গভর্নর কুওমমার ডর্মদন মশ ডিপার্নমমন্ট অ্ফ ডফর্াডিযাল সাডভন মসস (Department of
Financial Services) বীমাোরীমে ডর্মদন শ সদমব সমোমী দম্পডেমদর জর্য উবনরো পডরমেবার জর্য
অ্ডবলমে েভামরজ প্রদার্ েরমে যামে োরা ডপডেময োোর সময এবং অ্ডেডরক্ত খরচ দূর েরমে
পামরর্। প্রস্তাবর্ট গভর্নমরর 2021 সামলর সের্ অ্ফ সের্ এ মডহলামদর এমজন্ডার এের্ট গুরুত্বপূর্ন
উপাদার্ ডহমসমব প্রবেন র্ েরা হয এবং র্ারী এবং সলসডবযার্ সগ বাইমসক্সুযাল, ট্রািমজন্ডার, কুইযার
(LGBTQ) ডর্উ ইযেন বাসী, উভমযর অ্ডিোর রক্ষায জাডের সর্েৃ স্থার্ীয সবশ ডেেু পদমক্ষমপর
উপর ডভডি েমর গমে সোমল, যার মমিয আমে বীমা পডরেল্পর্ার দ্বারা ইর্-ডভমট্রা ফার্টনলাইমজশর্
সাডভন মসর প্রমযাজর্ীয োভামরজ, বে দলগে েভামরমজর মািযমম, মযামরজ ইকুযাডলর্ট অ্যাক্ট
(Marriage Equality Act,), সজন্ডার এক্সমপ্রশর্ র্র্ ডিডিডমমর্শর্ অ্যাক্ট (Gender Expression
Non Discrimination Act, GENDA) প্রর্যর্ েরা, সজমেশর্াল সামরামগডসমে ববিো সদওযা,
ের্ভাশনর্ সেরাডপ এবং সগ এবং ট্রাি পযাডর্ে ডিমফি ডর্ডেদ্ধ েরা এবং সব সচময সম্প্রডে
'ওযাডেং সহাযাইল ট্রাি' ডর্মেিাজ্ঞা বাডেল েরা।
"অ্মর্ে ডদর্ িমর সমোমী দম্পডেমদর োৎক্ষডর্ে বন্ধ্যামত্বর সুডবিার জর্য েভামরজ সেমে বডিে
েরা হমযমে, যার ফমল োরা উচ্চ মূলয ডদমে বািয হমে - যা প্রাযই ডর্ডেদ্ধ পযনামযর পমের্ সেমে
সদওযা খরচ, শুিু এের্ট পডরবার শুরু েরমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "সোর্ ডর্উ ইযেন বাসীমে

ডপোমাো হওযার সুমযাগ সেমে বডিে েরা উডচে র্য, অ্েবা োমদর সযৌর্ অ্ডভমুডখোর োরমর্
এের্ট ডশশুর লালর্ পালমর্র আর্ন্দ সেমেও র্য, এবং এই পডরবেন র্ প্রডেফডলে েমর যা ডর্উ
ইযেন বাসী ডহমসমব আমরা যা সেয বমল জাডর্: ভামলাবাসাই এের্ট পডরবার বেডর েমর, অ্ন্তভুন ডক্ত
আমামদর শডক্ত এবং আইর্ সেল ডর্উ ইযেন বাসীমদর জর্য োজ েরা উডচে।"
গভর্ন ম্বরর সবিি এিং কাউবন্সল অর্ উইম্বমর্ এন্ড গালন স (Council on Women and Girls) এর
সভাপবি নমবলসা বিম্বরাো িম্বলম্বের্, "ডর্উ ইযেন সেল ডর্উ ইযেন বাসীমদর অ্ডিোর রক্ষায
জাডেমে সর্েৃ ত্ব ডদমে এবং ডর্রাপদ এবং সাশ্রযী মূমলযর উবনরো ডচডেৎসায প্রমবশাডিোর
সম্প্রসারমর্র মািযমম এের্ট পডরবার শুরু েরা সহজ েমর েু লমে। পডরবার পডরেল্পর্া এের্ট
গভীরভামব বযডক্তগে এবং মার্ডসে যাত্রা এবং এর্ট আমলােন্ত্র দ্বারা আরও েঠির্ েমর সোলা
উডচে র্য। এই র্েু র্ পদমক্ষপগুডল র্ারী এবং LGBTQ সম্প্রদামযর জর্য এের্ট বে জযমে ডচডিে
েমর, এবং আমরা পডরবার পডরেল্পর্ার প্রডেবন্ধ্েোগুডল সভমে সফলমে োেব যেক্ষর্ র্া প্রমেযে
ডর্উ ইযেন বাসী োমদর ডর্জস্ব এের্ট পডরবার শুরু েরার জর্য প্রমযাজর্ীয সুরক্ষা এবং পডরমেবা
সপমে পামর।"
গভর্নর সমো সম্প্রসারমর্র জর্য এেজর্ দৃঢ় প্রবক্তা হমযমের্। োর সর্েৃ মত্ব, ডর্উ ইযেন LGBTQ
ডর্উ ইযেন বাসীমদর অ্ডিোর সুরডক্ষে রাখমে এে জােীয সর্ো হময সেমেমে, 2011 সামল মযামরজ
ইকুযাডলর্ট অ্যাক্ট সেমে 2019 সামল সজন্ডার এক্সমপ্রশর্ র্র্-ডিডিডমমর্শর্ অ্যাক্ট প্রর্যর্ েরা
অ্বডি। গে বেমরই গভর্নর কুওমমা সজমেশর্াল সামরামগডসমে ববিো দামর্র আইমর্ স্বাক্ষর েমরর্,
যা LGBTQ দম্পডেমদর এবং বন্ধ্যামত্বর সামে সংগ্রামোরী দম্পডেমদর োমদর পডরবার গমে েু লমে
সাহাযয েরমব। গভর্নর এোোও ের্ভাশনর্ সেরাডপ ডর্ডেদ্ধ েমরর্ এবং সগ এবং ট্রাি পযাডর্ে
ডিমফি ডর্মেিাজ্ঞা বাডেল েমরর্। এ বের গভর্নর কুওমমা 'ওযাডেং সহাযাইল ট্রাি' র্ীডে বাডেল
েমরমের্, যা অ্র্যাযভামব ট্রািমজন্ডার এবং ডসসমজন্ডার েৃ ষ্ণাে র্ারীমদর অ্র্যাযভামব োর
লক্ষযেমরডেল।
গভর্নর স্বাস্থয পডরমেবা সরবরাহ এবং স্বাস্থয বীমা েভামরমজ প্রমবশাডিোমরর সক্ষমত্র ববেময ডর্ডেদ্ধ
েরার জর্যও োজ েমরমের্। 2019 সামল গভর্নর ট্রািমজন্ডার এবং ডলে অ্-অ্র্ুসারী ডর্উ
ইযেন বাসীমদর স্বাস্থয বীমা েভামরমজ প্রমবশাডিোর রক্ষায র্েু র্ আইর্ প্রর্যর্ েরমে আডেনে
পডরমেবা ডবভাগমে ডর্মদন শ সদর্ এবং বীমাোরীমদর উবনরো ডচডেৎসার সক্ষমত্র েভামরমজর ডবিামর্
ববেমযমূলে বযবহার ডর্ডেদ্ধ েরমে র্েু র্ আইমর্ স্বাক্ষর েমরর্।
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