
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/16/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাম্বযে জযম্বেের্াল সাম্বরাম্বগবস এখর্ বিধ িম্বল জ াষণা কম্বরম্বের্  
  

2020 সাম্বলর জেট অফ দ্ে জেট প্রস্তাি যা গত িের আইম্বর্ স্বাক্ষবরত করা হম্বয়ম্বে তা কাযনকর 
হম্বয়ম্বে  

  
আইর্ জযম্বেের্াল সাম্বরাম্বগবস চুবির যর্ে মার্দ্ণ্ড বর্ধনারণ কম্বর, একটি সাম্বরাম্বগটস বিল অফ 

রাইটস বতবর কম্বর, এিং "জসম্বকন্ড প্োম্বরন্ট অোডপ্ের্" প্রবিয়া বিমলাইর্ কম্বর  
  

স্বাস্থ্ে অবধদ্প্তর জযম্বেের্াল সাম্বরাম্বগবসর যর্ে বর্ম্বদ্ন বেকা এখাম্বর্ এিং বর্য়মকার্ুর্ সংিান্ত তথ্ে 
এখাম্বর্ জপ্াে কম্বরম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র ঘজমেশর্াল সামরামগনস আইর্ 
এখর্ কােনকর হমে, LGBTQ+ দম্পনি এবং ঐসব দম্পনিমদর সাহােয প্রদার্ করমে োরা 
গভন ধারমণর সামে সংগ্রাম করমে োরা িামদর নর্মজমদর পনরবার শুরু করার ঘেষ্টা করমে। মূলি 
গভর্নমরর 2020 সামলর ঘেট অ্ফ দয ঘেট এমজন্ডার অ্ংশ নহমসমব প্রস্তানবি এবং রাষ্ট্রীয় বামজমটর 
অ্ংশ নহমসমব আইমর্ স্বাক্ষর করা হয়, আইর্টি আর্ুষ্ঠানর্কভামব নর্উ ইয়কন  রামজয ঘজমেশর্াল 
সামরামগনসমক ববধিা ঘদয়। আইর্ প্রণয়মর্র আমগ, নর্উ ইয়কন  রামজয এই েেন া অ্ববধ নেল, এবং 
ঘজমেশর্াল সামরামগনস েুনি প্রময়াগমোগয নেল র্া এবং আইর্গিভামব বাধযিামূলক বমল নবমবের্া 
করা হি র্া।   
  
"অ্মর্ক নদর্ ধমর, এলনজনবটিনকউ+ নর্উ ইয়কন বাসী এবং নর্উ ইয়কন বাসীরা োরা গভন ধারমণর সামে 
লডাই করমে, অ্নর্োকৃি এবং প্রােীর্ আইমর্র কারমণ একটি পনরবার শুরু করার সুমোগ ঘেমক 
বনিি হময়মে এবং নর্উ ইয়কন  ঘেভামব একনিি হময়মে ঘে আমরা আর এর পমক্ষ দাাঁডামবা র্া ঘস 
নবষময় আনম এর ঘেময় ঘবনশ গনবনি হমি পারিাম র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  একটি 
ঘেহময় রাষ্ট্র এবং গি বের নর্রমপক্ষিা এবং সমিার জর্য লডাইময় ঘর্িৃত্ব নদমি ঘপমর গনবনি। 
এখর্ এই আইর্ কােনকর হমল, পনরবার শুরু করা এবং নশশুমদর লালর্-পালমর্র আর্ন্দ ঘেমক আর 
কাউমক িামদর পনরেময়র নভনিমি আটকামর্া হমব র্া।"  
  
ঘজমেশর্াল সামরামগনসর উপর আমগর নর্মষধাজ্ঞা িুমল ঘর্ওয়ার পাশাপানশ এই আইর্:  

https://health.ny.gov/community/pregnancy/surrogacy/
https://health.ny.gov/community/pregnancy/surrogacy/
https://health.ny.gov/community/pregnancy/surrogacy/


 

 

• এই আইর্টি ঘজমেশর্াল সামরামগনস েুনিগুনলর মার্দণ্ডও প্রনিষ্ঠা করমব ো 
নপিামািামদর এবং সামরামগটমদর জর্য জানির মমধয সবমেময় শনিশালী সরুক্ষা প্রদার্ 
কমর, নর্নিি কমর ঘে সমস্ত পক্ষই প্রনিয়াটির প্রনিটি পদমক্ষমপ জ্ঞাি সম্মনি প্রদার্ 
কমর;  

• একটি সামরামগটস নবল অ্ফ রাইটসও বিনর করমব, ো গভন াবস্থা বন্ধ বা অ্বযাহি 
রাখার নসদ্ধান্তসহ সামরামগটমদর নর্মজমদর স্বাস্থয সুরক্ষা সংিান্ত নসদ্ধান্ত ঘর্ওয়ার অ্বাধ 
ক্ষমিা নর্নিি করমব এবং িামদর নবসৃ্তি সাস্থয বীমা লামভর সুমোগ এবং িামদর 
পেন্দসই স্বাধীর্ আইনর্ পরামশন লামভর সুমোগ নর্নিি করমব, োর সমস্ত খরে 
সন্তামর্র নপিামািা প্রদার্ করমবর্; এবং  

• পযামরন্টহুড প্রনিষ্ঠার জর্য একটি নিমলাইর্ড প্রনিয়াও বিনর করমব েখর্ বযনিমদর 
মমধয একজর্ অ্-বজনবক নপিা বা মািা হয়, একটি প্রনিয়া ো "ঘসমকন্ড পযামরন্ট 
অ্যাডপশর্" নহসামব পনরনেি।  

  
গভর্নর কুওমমা দী ননদর্ ধমর LGBTQ+ বযনিমদর অ্নধকারমক সমনু্নি ঘরমখমের্ এবং নর্নিি 
কমরমের্ ঘে এই নর্উ ইয়মকন র সকল বানসন্দার এই ঘেমট পনরবার গঠর্ শুরু করার এবং বাডামর্ার 
জর্য সমার্ অ্নধকার রময়মে। ঘজমেশর্াল সামরামগনস গভন ধারণমক ববধিা দার্ কমর সমকামী দম্পনি 
এবং োরা সন্তার্ ধারমর্র জর্য অ্মর্ক ঘেষ্টা করমের্ িামদর উন্নি নেনকৎসা দ্বারা সহায়িামূলক 
প্রজর্মর্র মাধযমম সন্তার্ জন্মদামর্র সুমোগ প্রদার্ কমর।  
  
"ঘসমকন্ড পযামরন্ট অ্যাডপশর্" র্ামম পনরনেি আইনর্ প্রনিয়াটি অ্িীমি ঘসমকমল প্রনিবন্ধকিা 
উপস্থাপর্ করমিা, নবমশষ কমর সম-নলঙ্গ দম্পনিমদর ঘক্ষমি োরা িামদর সঙ্গীর বজনবক নশশুমক 
দিক নর্মি োর্। এর পনরবমিন  নশশুটি গভন াশময় োকাকালীর্ ববধ পযামরন্টহুমডর স্বীকৃনি ঘপমি 
আদালমি একটি একক উপনস্থনির প্রময়াজর্ীয়িা নর্ধনারমণর মাধযমম গভর্নর কুওমমার আইর্টি এই 
প্রনিয়ামক সহজির করমব।  
  
স্বাস্থয অ্নধদপ্তর এখামর্ সামরামগটমদর নবল অ্ফ রাইটস, ফযাক্ট নশট এবং একটি লাইমসন্স ঘপাটন াল সহ 
নর্মদন নশকা ঘপাে কমরমে। নর্য়মাবলী সংিান্ত আরও িেয পাওয়া োমব এখামর্।  
  
বর্উইয়কন  জেট বডপ্াটন ম্বমন্ট অি জহলথ্ (New York State Department of Health) কবমের্ার ডঃ 
হাওয়াডন  যকুার িম্বলর্, "সমকামী নববাহমক ববধিা ঘদয়া ঘেমক শুরু কমর আজ কােনকর হওয়া এই 
সামরামগনস আইর্ পেনন্ত, গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমত্ব নর্উ ইয়কন  LGBTQ+ জর্গমণর অ্নধকার 
সম্প্রসারমণর জর্য অ্র্য ঘে ঘকার্ রামষ্ট্রর ঘেময় ঘবনশ অ্বদার্ ঘরমখমে। সারা ঘদমশ িমাগি 
জীবর্হার্ী করা একটি ববনিক মহামারীর মমধয, আমামদর জীবমর্র সনিযকামরর গুরুত্বপূণন নবষয়গুনল 
মমর্ রাখা গুরুত্বপূণন, নবমশষ কমর আমামদর পনরবার এবং নশশুরা। োরা আজ এবং আগামী 
বেরগুমলামি োরা নর্মজমদর পনরবার বিনরমি এই আইমর্র সুমোগ গ্রহণ করমব িামদর প্রনি আনম 
ভামলাবাসা জার্াই এবং িামদর সুখ কামর্া কনর।"  
  

https://health.ny.gov/community/pregnancy/surrogacy/
https://regs.health.ny.gov/regulations/emergency


 

 

বসম্বর্টর ব্র্োড হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "সামরামগনসর মাধযমম আমার স্বামী এবং আমার দইু ঘমময়র জন্ম 
হয়- নকন্তু এটা করার জর্য আমামদর 3,000 মাইল ভ্রমণ করমি হময়নেল কারণ আমামদর নর্মজমদর 
রামষ্ট্র এই প্রো নর্নষদ্ধ নেল। োইল্ড-ঘপমরন্ট নসনকউনরটি অ্যামক্টর ঘসৌজমর্য, অ্বমশমষ নর্উ ইয়কন  
রামজয ঘজমেশর্াল সামরামগনস ববধ, োর ফমল LGBTQ দম্পনি এবং বন্ধযামত্বর সম্মুখীর্ বযনিরা 
এখামর্ই সামরামগনসর মাধযমম একটি পনরবার গমড ঘিালার সুমোগ পামব। এই আইর্ সামরামগনসর 
জর্য একটি র্িুর্ স্বণন মার্ নর্ধনারণ কমর, ো সামরামগট নহমসমব কাজ করা র্ারীমদর ঘদমশর সবমেময় 
শনিশালী আইনর্ এবং স্বাস্থয সুরক্ষা প্রদার্ কমর এবং একই সামে উনদষ্ট নপিামািা এবং এগ 
ঘডার্ারমদর রক্ষা কমর। গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং নসমর্মটর সংখযাগনরষ্ঠ ঘর্িা অ্যানন্ড্রয়া েুয়াটন -
কানজমন্সর শনিশালী সমেনর্ এবং অ্যামসম্বনল েযানম্পয়র্ এনম পনলমর্র সংসদীয় ঘর্িৃমত্বর কারমণ 
আমরা এই নবল পাশ করমি সক্ষম হময়নে, োরা সবসময় LGBTQ সমিার জর্য লডাইমক 
অ্গ্রানধকার নদময়মের্।"  
  
অোম্বসেবল সদ্সে এবম প্বলর্ িম্বলর্, "আজ, বন্ধযামত্বর সমসযায় ঘভাগা এবং সমকামী দম্পনিরা 
লনজনেক এবং আইনর্ বাধার সম্মখুীর্ র্া হময় নর্উ ইয়মকন  িামদর পনরবার শুরু করমি পারমবর্। 
আমার বন্ধযামত্বর সমসযা নেল েখর্ আনম আমার নদ্বিীয় সন্তামর্র সামে গভন বিী হওয়ার ঘেষ্টা 
কমরনেলাম, িাই আনম একটি নশশু োওয়ার সামে সংেুি ঘবদর্া এবং কষ্ট সম্পমকন  সমেির্। এই 
আইমর্র ফমল পনরবারগুমলা নর্উ ইয়মকন  একটি পনরবার বিনরর সুমোগ পামব এবং ঘকবল বাবা-মা 
হমি োওয়ার কারমণ িামদর সারা ঘদমশ ভ্রমণ করমি এবং আকাশেুম্বী খরে করমি হমব র্া। 
আবার, আনম গভর্নর এবং আমার নসমর্মটর সহকমী ব্র্যাড ঘহাময়লমযার্মক ধর্যবাদ জার্াই এই 
নবষয়টিমক বাস্তমব পনরণি করার জর্য।"  
  
আবল জফারবর্ জসন্টাম্বরর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া আম্বলকযান্ডার জরাক িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার 
অ্ক্লান্ত েত্ন, LGBTQIA অ্নধকামরর প্রনি অ্ঙ্গীকার এবং ঘকন্দ্রীভূি করা সবার জর্য র্যায়নবোর এবং 
সমিার জর্য সবমেময় সম্মার্জর্ক প্রনিশ্রুনি। উপরন্তু, এটা করমি, গভর্নর কুওমমা আমামদর 
আমন্দালর্ রক্ষা এবং িার োনহদা সম্পমকন  নেন্তা এবং সাডা ঘদওয়ার জর্য অ্র্যার্য ঘর্িামদর 
অ্র্ুসরণমোগয একটি মার্ নর্ধনারণ করমের্। একজর্ সমকামী নপিামািা নহমসমব, োর পানরবানরক 
োিার সমেনমর্ ঘকার্ কভামরজ বা সনুবধা নেল র্া, এই আইর্ আমামদর পনরবামরর উপর কী প্রভাব 
ঘফলমব িা আনম সরাসনর জানর্। আমামদর অ্নধকামরর জর্য গভর্নর কুওমমার লডাই আগামী 
প্রজমন্মর পর প্রজন্ম ধমর আমামদর সম্প্রদায়মক উপকৃি করমব।"  
  
RESOLVE: র্োের্াল ইর্ফাটিন বলটি অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র জিাডন  সদ্সে বরসা এ. জলবভর্ িম্বলর্, "আনম 
খুবই ঘরামানিি ঘে োরা বন্ধযামত্ব ভুগমে, োমদর সামরামগমটর সাহামেযর প্রময়াজর্, োমদর িামদর 
পনরবার গমড িুলমি দশমকর পর দশক ধমর নর্উ ইয়মকন র বাইমর ভ্রমণ করমি হময়মে, িারা এখর্ 
বানডর কাোকানে এটা করমি পামর। আনম গনবনি ঘে গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়কন  ঘেটমক ঘদমশ 
সামরামগনসর বযবস্থায় সব পমক্ষর জর্য সবমেময় প্রগনিশীল সরুক্ষা বযবস্থা রের্া করমি সক্ষম 
কমরমের্।"  
  



 

 

ইকুেয়াবলটি বর্উ ইয়ম্বকন র জিাডন  সদ্সে ব্র্ায়ার্ এসার িম্বলর্, "এখর্ েখর্ োইল্ড ঘপমরন্ট নসনকউনরটি 
অ্যাক্ট কােনকর হমে, নর্উ ইয়মকন  LGBTQI পনরবার গঠমর্র ঘক্ষমি ঘদমশর সবমেময় অ্র্ুকূল আইর্ 
রময়মে, োর ফমল বাবা-মাময়মদর পনরবার গমড ঘিালার ধরমর্র নর্নবনমশমষ িামদর আইনর্ অ্নধকার 
রক্ষা করা সহজ কমর নদময়মে।"  
  
জমর্ হোবভং জিবিস এর বর্িনাহী প্বরচালক রর্ প্লু-ডায়ার্ িম্বলর্, "আজ আমরা নবিাস কনর ঘে 
নর্উ ইয়কন  এখর্ পেনন্ত সবমেময় বযাপক এবং বর্নিক সামরামগনস আইমর্র খসডা বিনর কমরমে, োমি 
এই প্রনিয়ার সামে জনডি সকমলর জর্য বযাপক সরুক্ষা, আইনর্ স্বেিা এবং নপিামািার অ্নধকামরর 
জর্য একটি নিমলাইর্ প্রনিয়া, এবং দী নমময়াদী শারীনরক এবং মার্নসক স্বামস্থযর ফলাফমলর প্রনি 
মমর্ামোগ প্রদার্ করা হময়মে। আমরা গভর্নর কুওমমামক িার ঘর্িৃমত্বর জর্য ধর্যবাদ জার্াই এবং 
LGBTQ পনরবারগুনলর জর্য এই ঐনিহানসক অ্জন র্মক এনগময় নর্ময় োওয়ার জর্য িার সামে কাজ 
করমি মুনখময় আনে।"  
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