
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িীমাকারীম্বের বর্উ ইয়কন িাসীম্বের জর্ে িন্ধ্োত্ব সসিা কভার করার 
প্রম্বয়াজর্ীয়তা জাবর কম্বর র্তুর্ বর্ম্বেন বেকা স াষণা কম্বরম্বের্  

স ৌর্ অবভমুবিতা িা বলঙ্গ পবরচয় বর্বিনম্বেম্বষ  
  

বিপার্ন ম্বমন্ট অফ বফর্াবিয়াল সাবভন ম্বসস সাকুন লার সলর্ার বর্উ ইয়ম্বকন র সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 
অবিকার রক্ষায় জাবতর সর্তৃস্থার্ীয় পেম্বক্ষম্বপর উপর বর্বমনত  

  
র্তুর্ কমন 2021সাম্বলর র্ারী এম্বজন্ডার অংে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ ডফর্াডিযাল সাডভন মসস 
(Department of Financial Services) ডর্উ ইযমকন র স্বাস্থ্য বীমাকারীমের ঘেৌর্ অ্ডভমুডিতা বা 
ডলঙ্গ পডরচয ডর্ডবনমেমষ সকল ডর্উ ইযকন বাসীমের জর্য বন্ধ্যাত্ব ঘসবা প্রোর্ করমত হমব বমল 
ডর্মেন ডেকা জাডর কমরমে। এই র্তুর্ ডর্মেন ডেকার অ্ধীমর্, স্বাস্থ্য বীমাকারীমের এির্ বযডি, ঘোর্ গ্রুপ 
এবং বৃহৎ গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা পডলডস এবং চুডির আওতায থাকা ঘভািামের বন্ধ্যাত্ব ডর্ণনয এবং 
ডচডকৎসার জর্য অ্ডবলমে ঘসবা প্রোর্ করমত হমব োরা তামের ঘেৌর্ অ্ডভমুডিতা বা ডলঙ্গ পডরচমযর 
কারমণ গভন ধারণ করমত অ্ক্ষম। এই ডর্মেন ডেকা - গভর্নমরর 2021 সামলর ঘের্ অ্ফ ঘের্ অ্ফ 
ঘের্-এ র্ারী এমজন্ডার একটি গুরুত্বপূণন উপাোর্ ডহমসমব প্রথম প্রস্তাডবত হয - সকল ডর্উ 
ইযকন বাসীমের অ্ডধকার রক্ষার জর্য ডর্উ ইযমকন র জাডতর ঘর্তৃস্থ্ার্ীয পেমক্ষমপর উপর ডভডি কমর 
ততডর করা হমযমে।  
  
"প্রমতযক ডর্উ ইযকন বাসীর ঘেৌর্ অ্ডভমুডিতা বা ডলঙ্গ পডরচয ডর্ডবনমেমষ একটি পডরবার ততডরর একই 
সুমোগ থাকা উডচত, এবং এর্া ডর্ডিত করার জর্য আমামের েথাসাধয ঘচষ্টা করমত হমব োমত 
িরচ ঘকার্ বাধা র্া হয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ডর্উ ইযকন  রামজয, আমরা ডবশ্বাস কডর 
ভামলাবাসাই একটি পডরবার ততডর কমর এবং আইর্মক অ্বেযই সবার জর্য কাজ করমত হমব। এই 
পেমক্ষপ ঘসই লক্ষয অ্জন মর্র ডেমক অ্মর্ক েরূ এডগময োমব।"  
  
এই সাকুন লার ঘলর্ারটি র্ারী এবং ঘলসডবযার্ ঘগ বাইমসকু্সযাল, ট্রািমজন্ডার, কুইযার (LGBTQ) 
ডর্উ ইযকন বাসী, উভমযর অ্ডধকার রক্ষায জাডতর ঘর্তৃস্থ্ার্ীয ঘবে ডকেু পেমক্ষমপর উপর ডভডি কমর 
গমে ঘতামল, োর মমধয আমে বীমাকারীমের দ্বারা ইর্-ডভমট্রা ফাটিন লাইমজের্ সাডভন মসর প্রমযাজর্ীয 
কাভামরজ, বে েলগত কভামরমজর মাধযমম, মযামরজ ইকুযাডলটি অ্যাক্ট (Marriage Equality Act), 
ঘজন্ডার এক্সমপ্রের্ র্র্ ডিডিডমমর্ের্ অ্যাক্ট (Gender Expression Non Discrimination Act, 
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GENDA) প্রণযর্ করা, ঘজমেের্াল সামরামগডসমক তবধতা ঘেওযা, কর্ভােনর্ ঘথরাডপ এবং ঘগ এবং 
ট্রাি পযাডর্ক ডিমফি ডর্ডষদ্ধ করা এবং সব ঘচময সম্প্রডত 'ওযাডকং ঘহাযাইল ট্রাি' ডর্মষধাজ্ঞা 
বাডতল করা।  
  
গভর্নম্বরর সবচি এিং কাউবিল অর্ উইম্বমর্ এন্ড গালনস (Council on Women and Girls) এর 
সভাপবত সমবলসা বিম্বরাজা িম্বলম্বের্, "একটি পডরবার শুরু করা একটি বযডিগত এবং মার্ডসক 
চযামলঞ্জ হমত পামর, ডবমেষ কমর LGBTQ েম্পডতমের জর্য। এই পেমক্ষমপর মাধযমম আমরা 
পাডরবাডরক সমতার ডেমক একটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ গ্রহণ করডে ঘেমহতু আমরা সকল ডর্উ 
ইযকন বাসীমের প্রজর্র্ স্বাস্থ্য ঘসবা ডর্ডিত করার জর্য কাজ চাডলময োডি।"  
  
বর্উ ইয়কন  সেম্বর্র বিপার্ন ম্বমন্ট অফ বফর্াবিয়াল সাবভন ম্বসম্বসর সুপাবরইর্ম্বর্ম্বন্ডন্ট বলন্ডা এ. 
সলসওম্বয়ল িম্বলর্, "আজ আমরা ডর্উ ইযমকন  পাডরবাডরক সমতার সমথনমর্ আমরকটি গুরুত্বপূণন 
পেমক্ষপ গ্রহণ করডে। বীমাকারীমের ঘেৌর্ অ্ডভমুডিতা বা ডলঙ্গ পডরচমযর কারমণ গভন ধারণ করমত 
অ্ক্ষম বযডিমের প্রথম ঘথমকই বন্ধ্যাত্ব ঘসবা প্রোর্ করমত হমব ো ডর্উ ইযমকন র LGBTQ সম্প্রোমযর 
সেসযমের প্রডত তবষমযমূলক বযবহার প্রডতমরামধর জর্য গুরুত্বপূণন।"  
  
বতন মার্ বীমা আইমর্ বীমাকারীমের বন্ধ্যাত্ব ঘসবা কভার করমত হয। েডেও, কভামরমজর জর্য 
ঘোগযতা অ্জন মর্র আমগ, ঘে সব বযডি তামের ঘেৌর্ অ্ডভমুডিতা বা ডলঙ্গ পডরচমযর কারমণ 
গভন ধারণ করমত অ্ক্ষম, তামের কির্ও কির্ও বন্ধ্যাত্ব ডচডকৎসার জর্য 6 বা 12 মামসর িরচ 
ডর্মজমের পমকর্ ঘথমক ডেমত হয, ঘেমর্ বন্ধ্যাত্ব পরীক্ষা এবং বন্ধ্যাত্ব প্রেেনমর্র জর্য ইন্ট্রাউর্ারইর্ 
ইর্মসডমমর্ের্।  
  
আজ প্রকাডেত সাকুন লার ডচঠিমত বীমাকারীমের ঘমৌডলক বন্ধ্যাত্ব ডচডকত্সার (উোহরণস্বরূপ, 
ইন্ট্রাউমর্ডরইর্ ইর্মসডমমর্ের্ পদ্ধডত) জর্য অ্ডবলমে কভামরজ প্রোর্ করমত ডর্মেনে ঘেওযা হমযমে ো 
একটি বীমা পডলডস বা চুডির আওতাভুি বযডিমের প্রোর্ করা হমব োরা তামের ঘেৌর্ অ্ডভমডুিতা 
বা ডলঙ্গ পডরচমযর কারমণ গভন ধারণ করমত অ্ক্ষম।  
  
প্রস্তাডবত সাকুন লার ডচঠির একটি কডপ এিামর্ পাওযা োমব।  
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