অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/28/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

প্রাইড সার্ম্বডম্বে, গভর্ন র কুওম্বমা য ৌর্ দৃবিভবি িা বলি পবরচম্বের কারম্বে সম্মার্জর্ক বডসচাজন
যেম্বক িবিে প্রিীেম্বদর সহােো করার জর্ে এখর্ উন্মুক্ত বরম্বটাম্বরের্ অি অর্ার অোম্বের জর্ে
আম্বিদর্ য াষো কম্বরর্

বর্উ ইেকন যটট লোন্ডমাকন LGBTQ প্রাইড ফ্ল্োগ রম্বে সপ্তাহাম্বে আম্বলাবকে করা হে - এখাম্বর্
ছবি যদখুর্ এখাম্বর্
গভর্ন র এছাড়াও স্বাস্থ্েম্বসিাে পক্ষপাবেম্বের বিরুম্বে LGBTQ বর্উ ইেকনিাসীম্বদর রক্ষাে DFS
পদম্বক্ষপ য াষো কম্বরম্বছর্

গভর্নর এন্ড্রু এম কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র প্রবীণ র্োগনরকমের মমযে েোমেরমক
ঘেসনবয়োর্, ঘগ, উভকোমী, নিজড়ো ও কুইয়োর (LGBTQ) পনরচময়র কোরমণ সম্মোর্জর্ক নিসচোজন
ঘেমক বনিত করো িময়মে, তোরো নরমটোমরশর্ অব অর্োর অেোমের অযীমর্ আমবের্ পত্র জমো নেমত
পোরমবর্। এর ফমে ঘে সব প্রবীণমের ঘেৌর্ অনভমুনিতো বো নেঙ্গ পনরচময়র কোরমণ সম্মোর্জর্ক
নিসচোজন ঘেমক বনিত করো িময়মে, তোমের নর্উ ইয়কন ঘটমের প্রবীণমের সুনবযো পুর্রুদ্ধোর করোর
অর্ুমনত ঘেমব।
গভর্নর আজ নর্উ ইয়কন ঘটে নিপোেনমমন্ট অব নফর্োনিয়োে সোনভন মসস (New York State
Department of Financial Services) কততন ক LGBTQ নর্উ ইয়কন বোসীমের স্বোস্থ্েমসবো ববষমে ঘেমক
রক্ষো করোর জর্ে একটি পেমক্ষমপর কেো ঘ োষণো কমরমের্, কোরণ ঘফিোমরে সরকোর এই সব সুরক্ষো
অপসোরণ বো ক্ষয় কমর েোমে।
"েির্ আমরো এই বেমরর প্রোইি মোমসর নেমক নফমর তোকোই এবং নর্উ ইয়কন নসটিমত প্রেম প্রোইি
মোমচনর 50তম বোনষনকী উেেোপর্ কনর, তির্ আমোমের অবশেই LGBTQ অনযকোর আমদোেমর্র প্রনত
আমোমের অঙ্গীকোর পুর্বনেক্ত করমত িমব এবং LGBTQ কনমউনর্টি এবং আমোমের প্রবীণমের সোমে
একসোমে েোাঁড়োমত িমব।" গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "LGBTQ প্রবীণমের েোমেরমক তোমের পনরচময়র
কোরমণ সম্মোর্জর্ক নিসচোজন ঘেমক বনিত করো িময়মে তোমের জর্ে রোষ্ট্রীয় সুনবযো পুর্রুদ্ধোর করো
সঠিক কোজ এবং এই ঘেমশর প্রনত তোমের ঘসবোর জর্ে আমোমের কত তজ্ঞতো প্রেশনমর্র একটি েেোেে
উপোয়। নর্উ ইয়কন সমতো এবং র্েোয়নবচোমরর পমে এনগময় েোমে এবং ঘেমিতু এই ঘেমশর নবনভন্ন
সম্প্রেোয় জরুনর সংস্কোমরর জর্ে সমোমবশ করমে, আমোমের অবশেই আমোমের অগ্রগনত অবেোিত

রোিমত িমব, েোর মমযে রময়মে ববষমেমূেক 'ওয়োনকং ঘিোয়োইে ট্রোি' নবনয বোনতে করোর মোযেমম
আমোমের অবশেই অগ্রগনত গমড় তু েমত িমব েো সবসময় নিজড়োমের ক্ষনত কমর।"
এই সপ্তোিোমে, নর্উ ইয়মকন প্রোইি ইর্ নর্উ ইয়কন উেেোপর্ এবং নর্উ ইয়কন নসটিমত প্রেম প্রোইি
মোমচনর 50তম বোনষনকী উেেোপর্ উপেমক্ষ, ঘটে জুমড় প্রোইি মোস এবং LGBTQ কনমউনর্টির
সম্মোমর্ েেোন্ডমোকন গুনে আমেোনকত করো িয়। এর মমযে রময়মে ওয়োর্ ওয়োর্ল্ন ঘট্রি ঘসন্টোর, পোনসনং
স্কয়োর ভোয়োিোে, ঘকোনসয়োমস্কো নিজ, গভর্নর মোনরও এম. কুওমমো নিজ, নমি-িোিসর্ নিজ,
ঘিোয়োইেমফস ঘেক প্ল্েোনসি অনেনিক ঘসন্টোর, ঘটে ইউনর্ভোনসনটি অব নর্উ ইয়কন নসমটম
(SUNY) ঘসন্ট্রোে অেোিনমনর্মেশর্ নবনর্ল্ং, ঘটে এিু মকশর্ নবনর্ল্ং, আেমেি ই. নিে নবনর্ল্ং,
র্োয়োগ্রো ফেস এবং ঘটে ঘফয়োর ঘমইর্ ঘগে ও এক্সমপোনজশর্ ঘসন্টোর।
অর্ার অোে পুর্িন হাম্বলর জর্ে আম্বিদর্ উন্মুক্ত
ঘরোনেং অেোনপ্ল্মকশর্ প্রবীণমের জর্ে উন্মুক্ত, েোমের নর্উ ইয়কন ঘটমের প্রবীণমের সুনবযো পুর্রুদ্ধোমরর
জর্ে তোমের ঘেৌর্ েতনিভনঙ্গ বো নেঙ্গ পনরচময়র কোরমণ ম্মোর্জর্ক নিসচোজন ঘেমক বনিত করো
িময়মে। গত র্মভম্বমর গভর্নর কততন ক স্বোক্ষনরত, অর্োর অেোমের পুর্রুদ্ধোর সোমনরক ঘেৌর্ আ োত,
মমনোনেক মনিমে আ োত বো ঘপোট-ট্রমোটিক ঘেস নিসঅিনোমরর ফমে ঘেমর্ অর্েোর্ে বজন র্ীয়
র্ীনতমোেোর কোরমণ কম সম্মোর্জর্ক নিসচোজন প্রোপ্ত প্রবীণমের জর্ে ঘবনর্নফে ঘেোগেতো পুর্রুদ্ধোর
কমর, ঘেমর্ "নজজ্ঞোসো করমবর্ র্ো, কেো বেমবর্ র্ো"। এই অবেোিনত প্রবীণমের জীবমর্ প্রভোব
ঘফমে এমর্নক েির্ তোরো বোনড় নফমর আমস এবং প্রোয়ই অমর্ক প্রবীণমের সুনবযো পোওয়ো কঠির্ বো
অসম্ভব কমর ঘতোমে। অর্োর অেোমের পুর্রুদ্ধোর এই ট্রমোগুনের কোরমণ বো তোমের LGBTQ পনরচময়র
কোরমণ সম্মোর্জর্ক নিসচোমজনর ঘচময় কম প্রোপ্ত প্রবীণমের সুনবযোগুনে পুর্রুদ্ধোমর নর্উ ইয়কন মক
জোতীয় ঘর্তত ত্ব নিমসমব গমড় তু মেমে।
য ৌর্ দৃবিভবি, বলি পবরচে িা অবভিেবক্ত িা বহজড়া টোটাম্বসর উপর বভবি কম্বর বর্উ ইেকন
আইর্ অর্ুসাম্বর বিষমেমূলক বর্ম্বষধাজ্ঞার বিবধ বিমাকারীম্বদর দােিেোর বর্দন বেকা
আনেনক পনরমষবো নবভোগ (Department of Financial Services, DFS) সোকুন েোর ঘেেোমরর মোযেমম
ইিুেরোরমের কোমে নর্মেন নশকো জোনর কমরমে, ঘেিোমর্ ঘেৌর্ েতনিভনঙ্গ, নেঙ্গ পনরচয় বো অনভবেনক্ত বো
নিজড়ো টেোেোস এবং প্রনতমরোযমূেক েত্ন এবং পরীক্ষোর উপর নভনি কমর ববষমেিীর্ সুরক্ষো সংক্রোে
সোম্প্রনতক নর্উ ইয়কন ঘটে ঘরগুমেশমর্র অযীমর্ তোমের েোনয়ত্ব তু মে যরো িময়মে। আজ জোনর করো
সোকুন েোর নচঠিমত DFS ইিুেরোরমের িরণ কনরময় নেময়মে ঘে নর্উ ইয়কন ঘটমের আইর্ এবং
প্রনবযোর্ ঘেৌর্ েতনিভনঙ্গ, নেঙ্গ পনরচয় বো অনভবেনক্ত বো নিজড়ো টেোেোমসর উপর নভনি কমর
ইিুেরোরমের প্রনত ববষমেমূেক বেবিোর নর্নষদ্ধ করমে। DFS মোমকন ে কন্ডোে পরীক্ষোসি এই
ববষমেমূেক প্রময়োজর্ীয়তো ঘমমর্ চেো পেনমবক্ষণ করমব। উপরন্তু, নিপোেনমমন্ট ববষমমের নবরুমদ্ধ সকে
নবনযবদ্ধ এবং নর্য়ন্ত্রক নর্মষযোজ্ঞো ঘমমর্ চেমত বেেন িমে ইসুেকোরীর নবরুমদ্ধ বেবস্থ্ো ঘর্মব।

এেোড়োও, DFS নর্উ ইয়কন বোসী নিজড়োমের নেঙ্গ-নর্নিত েমত্নর জর্ে তোমের স্বোস্থ্ে নবমোর অনযকোর
বুঝমত সিোয়তো করোর জর্ে একটি আপমিে নর্মেন নশকো জোনর কমরমে।
অনফমস তোর সময় জুমড় গভর্নর কুওমমো LGBTQ অনযকোরসমূিমক অগ্রোনযকোর প্রেোমর্র ঘক্ষমত্র জোতীয়
পেনোময় ঘর্তত ত্ব নেময়মের্ এবং LGBTQ কনমউনর্টির নবরুমদ্ধ ঘফিোমরে সরকোমরর চেমোর্ আক্রমণ,
ঘেগুমেোর মমযে রময়মে ট্রোিমজন্ডোরমের সোমনরক বোনির্ীমত নর্মষযোজ্ঞো ট্রোিমজন্ডোর ঘেোমকমের
স্বোস্থ্েমসবো সুরক্ষো ঘরোেবেোক প্রভত নতর নবরুমদ্ধ েড়োই কমরমের্। এই বেমরর শুরুমত গভর্নর কুওমমো
গভন যোরণ সোমরোমগনসমক ববযতো েোমর্র আইমর্ স্বোক্ষর কমরর্, েো LGBTQ েিনত এবং বন্ধ্েোমত্বর
সোমে সংগ্রোমকোরী েিনতমের তোমের পনরবোর বতনদ্ধমত সোিোেে করমব। গত বের গভর্নর কুওমমো
নেঙ্গ অনভবেনক্ত ববষমেিীর্ আইমর্ স্বোক্ষর কমরর্, রূপোের ঘেরোনপর নর্দর্ীয় অর্ুশীের্ নর্নষদ্ধকোরী
এবং অনতনরক্ত ঘগ এবং ট্রোি পেোনর্ক নিমফি নর্নষদ্ধকোরী আইর্। এই মোমস, আমরো র্বম বোনষনকী
উেেোপর্ করনে ঘেমিতু গভর্নর কুওমমো নববোি সমতো আইমর্ স্বোক্ষর কমরমে, নর্উ ইয়কন নববোি
সমতো আইর্ প্রণয়মর্র ঘক্ষমত্র জোনতর প্রেম বতিৎ ঘটে িময় ওমে।
'ওোবকিং যহাোইল ট্রান্স' বিবধ
ঘফব্রুয়োনর মোমস নিউমেোর্ রোইেস কেোমিইর্ ঘগ্রেোর নর্উ ইয়কন গোেোয় (Human Rights
Campaign Greater New York Gala) গভর্নর কুওমমো নর্উ ইয়কন েণ্ডনবনয আইমর্র 240.37
ঘসকশর্ বোনতে করোর জর্ে তোর সমেনমর্র কেো ঘ োষণো কমরর্, েো "ওয়োনকং ঘিোয়োইে ট্রোি"
আইর্ র্োমমও পনরনচত, েোমত তোরো ঘক বো তোমের ঘচিোরো ঘকমর্ তোর জর্ে ঘেোমকরো আর েোমগনে
র্ো করমত পোমর। এই পুরমর্ো, অনতনরক্ত নবিত ত এবং ববষমেমূেক আইমর্র অযীমর্, নিজড়ো র্োরীরো,
নবমশষ কমর বমণনর নিজড়ো র্োরীমের, নর্মেন োষ এবং ববয আচরমণর জর্ে অসমোর্ুপোনতকভোমব পুনেনশ
তেোরনক করো িময়মে, ঘেমর্ ফু েপোমে েোাঁনড়ময় েোকো অেবো তোমের বের্নদর্ জীবর্েোত্রো।
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