
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ট্রান্সম্বেন্ডার ও বলঙ্গ িবিভভন ত িেবিম্বের স্বাস্থ্েম্বেিা েুরক্ষায় ফেডাম্বরল েরকাম্বরর 

প্রস্তাবিত পভিনািস্থ্ায় বেম্বর যাওয়ার প্রবত বর্উ ইয়ম্বকন র বিম্বরাবিতা ফ াষণা কম্বরর্  
  

বডপার্ন ম্বমন্ট অি োইর্োবন্সয়াল োবভন ম্বেে (Department of Financial Services, DFS)বডবভের্ 
অি বিউমোর্ রাইর্ে (Division of Human Rights, DHR) এিং অবেে অি বিলম্বেন্স এন্ড 

েোবমবল োবভন ম্বেে (Office of Children and Family Services, OCFS) ইউ.এে. বডপার্ন ম্বমন্ট অি 
ফিলথ এন্ড বিউমোর্ োবভন ম্বেে (U.S. Department of Health and Human Services, DHHS) এর 

বিম্বরাবিতা কম্বর মন্তিে েমা ফেয় যা বিষম্বমের বিরুম্বে েুরক্ষা বির্ষ্ট করম্বি ও এই িরম্বর্র 
েীমািীর্ িীমা বিষমে েুরক্ষা ফমম্বর্ িলম্বত িম্বি  

  
বর্উইয়কন  ফের্ ফিলথ বডপার্ন ম্বমন্ট, অবেে ের বপপল উইথ ফডম্বভলপম্বমন্টাল বডেঅোবিবলটিে 

(Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) এিং অবেে অি ফমন্টাল ফিলথ 
(Office of Mental Health, OMH)ও এই েপ্তাম্বি মন্তিে েমা ফেম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ট্রান্সমজন্ডার ও লিঙ্গ বলিভভন ত বযলিমের স্বাস্থ্যমেবা েুরক্ষায় 
ফেডামরি েরকামরর প্রস্তালবত পভবনাবস্থ্ায় লেমর যাওয়ার প্রলত লবমরাধী বহু েংস্থ্া ফ াষণা কমরমের্। 
লর্উ ইয়কন  ফেট লডপাটন মমন্ট অ্ব োইর্যালন্সয়াি োলভন মেে, লডলভশর্ অ্ব লিউমযার্ রাইটে ও 
অ্লেে অ্ব লিিমেন্স এন্ড েযালমলি োলভন মেে ইউ. এে লডপাটন মমন্ট অ্ব ফিিথ এন্ড লিউমযার্ 
োলভন মেে এর প্রস্তাব বালতি করার অ্র্ুমরাধ জালর্ময় মন্তবযগুমিা জমা লেময়মে যা ট্রান্সমজন্ডার ও 
লিঙ্গ বলিভভন ত বযলিমের জর্য ববষময েুরক্ষামক ক্ষলতগ্রস্ত করমব এবং োশ্রয়ী মভমিযর পলরিযনা আইর্ 
(Affordable Care Act, ACA) এর লর্রমপক্ষতা রক্ষার েুরক্ষাগুমিা ফমমর্ িিমত িমব এমর্ 
ধরমর্র বীমা েীমাবদ্ধ করমব। ফেট লডপাটন মমন্ট অ্ব ফিিথ, অ্লেে ের লপপি উইথ 
ফডমভিপমমন্টাি লডেঅ্যালবলিটিে এবং অ্লেে অ্ব ফমন্টাি ফিিথ এই েপ্তামি প্রস্তালবত লর্য়মমর 
লবমরালধতা কমর মন্তবয জমা ফেমব।  
  
"ফেডামরি েরকার স্বাস্থ্যমেবা ও LGBTQ েম্প্রোময়র উপর আক্রমণ িালিময় ফগমিও, লর্উ ইয়কন  
তার লবরুমদ্ধ িড়াই কমর িমিমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ওয়ালশংটমর্ যা লকেু  টুক র্া ফকর্ - 
েমস্ত লর্উ ইয়কন বােীমক বীমা ববষময ফথমক েরুলক্ষত করার জর্য আমরা এই বের তাৎক্ষলণক 
পেমক্ষপ লর্ময়লে - তমব এই প্রস্তালবত ফরািবযাকটি আমামের মভিযমবামধর পলরপন্থী ও এটি বন্ধ 
করমত িমব। লর্উ ইয়মকন , আমামের মভি কথাটি িি: আমরা এই ক্ষলতকারক লর্য়মমক ট্রান্সমজন্ডার 



 

 

ও লিঙ্গ বলিভভন ত লর্উ ইয়কন বােীমের স্বাস্থ্যমেবা েম্পলকন ত অ্লধকামরর উপর প্রভাব ফেিমত ফেব 
র্া।"  
  
"আমরা LGBTQ েম্প্রোময়র অ্লধকার রক্ষার জর্য আমামের প্রমিষ্টার োমথ জালতর ফর্তৃত্ব অ্বযািত 
ফরমেলে, GENDA পাে করা, রূপান্তর লিলকৎো লর্লষদ্ধকরণ, এবং েমকামী ও ট্রান্স আতঙ্ক 
প্রলতরক্ষা েভরীকরণ েি", ফলেম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবথ ফিািুল িম্বলর্। "যের্ আমামের অ্গ্রগলত 
পভবনাবস্থ্ায় লেলরময় ফর্ওয়ার জর্য হুমলক ফেয় এমর্ একটি ফেডামরি েরকামরর লবরুমদ্ধ িড়াই কলর 
তের্ ফেই কাজটি অ্বযািত থামক। LGBTQ অ্লধকার আমদািমর্র জন্মস্থ্ার্ লিমেমব ফিায়াইট িাউে 
ফথমক ফবলরময় আো ববষমযমভিক র্ীলতর লবমরালধতা করা এবং ট্রান্সমজন্ডার ও লিঙ্গ বলিভভন ত 
আমমলরকার্মের জর্য অ্বযািত েুরক্ষা লর্লিত করার োলয়ত্ব আমামের।"  
  
DFS এর েুপারইর্ম্বর্র্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. ফলেওম্বয়ল িম্বলর্, "েরকামরর কাজ িমে র্াগলরকমের 
েমার্ভামব লবমবির্া করা ও এই গুরুত্বপভণন েুরক্ষা অ্পোরণ করা ববষমমযর েমার্। লর্উ ইয়মকন , 
আমরা আমামের েকি ফিামকর, লবমশষত যারা ঐলতিালেকভামব ববষমমযর লশকার িময়মে তামের 
েমথনর্ কলর ও আমরা ফেডামরি েরকারমকও এটি করার অ্র্ুমরাধ কলর।"  
  
DHR এর কবমের্ার অোম্বেলা োর্নাম্বেে িম্বলর্, "ফযেব বযলি জমন্মর েময় যুি করা লিঙ্গ 
ের্াি কমরর্ র্া, তারা ইমতামমধযই অ্রলক্ষত, বযাপক ববষময ও প্রালন্তকীকরণ োমপমক্ষ। স্বাস্থ্যমেবায় 
প্রমবমশ ববষময হ্রাে করা উলিত, বলধনত র্য়। লর্উ ইয়কন  ফেট লডলভশর্ অ্ব লিউমযার্ রাইটে 
(NYSDHR) এর জর্োধারমণর আবােমর্র জায়গাগুমিামত ববষময ফরাধ করার একটি বাধযবাধকতা 
রময়মে ও লর্উ ইয়কন  ফেট লিউমযার্ রাইটে ি (New York State Human Rights Law) 
ফজারোর কমর গমড় তুিমত িমব যা লিঙ্গ পলরিয় বা অ্লভবযলির লভলিমত ববষমযমক লর্লষদ্ধ কমর।"  
  
OCFS এর কবমের্ার বেলা ফে. পলু িম্বলল, "লিঙ্গ পলরিময়র উপর লভলি কমর অ্তযাবশযক 
স্বাস্থ্যমেবামক অ্স্বীকার করা, ফযৌর্ অ্লভমুলেতা বা প্রজর্র্ স্বামস্থ্যর ফক্ষমে এবং জীবর্ পেমদর ফক্ষমে 
লর্দর্ীয় এবং শুধুমাে লর্উ ইয়কন  ফেমটর লশশু ও তরুণমের জর্য র্য় বরং োরা ফেশ জমুড় েমগ্র 
জালতর উমেেমযাগয শারীলরক, মার্লেক এবং মর্স্তালত্বক ক্ষলত  টামব। এই ববষমযমভিক আক্রমণ 
অ্পেদর্ীয় ও অ্মাজন র্ীয়।"  
  
স্বাস্থ্ে েপ্তম্বরর কবমের্ার ডঃ িাওয়াডন  েমু্বকর িম্বলম্বের্, "লর্উ ইয়কন  ফেট েব ধরমর্র ববষময 
েভরীকরমণর জর্য প্রলতশ্রুলতবদ্ধ এবং প্রস্তালবত ফেডামরি কমনকাণ্ডগুমিা আমামের অ্মর্কগুমিা অ্জন মর্র 
লবপরীত পেমক্ষপ। এই অ্ববষমমযর লবধার্মক োশ্রয়ী মভমিযর ফেবা আইর্ ফথমক অ্পোরণ করার 
মাধযমম, প্রস্তালবত লর্য়ম কাযনকরভামব ট্রান্সমজন্ডার ও LGBTQ মার্ুমষর লবরুমদ্ধ ববষমযমভিক 
আিরণ অ্র্ুমমাের্ করমব, স্বাস্থ্যমেবার বাধাগুমিা পরু্লর্নমনাণ কমর যা আমরা কঠির্ পলরশ্রমমর 
মাধযমম িভ ণন কমরলে।"  
  
OPWDD এর কবমের্ার বথওডর কাের্ার, এমবড, এমএে িম্বলর্, "উন্নয়র্মভিক 
প্রলতবন্ধকতােম্পন্ন বযলিরা ইমতামমধয তামের বের্লদর্ জীবমর্ ববষমমযর অ্ধীর্। লমলশ্রত লিঙ্গ 



 

 

ববষমমযর েংমযাগ ইমতামমধয ঝুুঁ লকপভণন জর্মগাষ্ঠীর উপর আমরা ববষময লর্ময় আমে যা েিুভ 
স্বাস্থ্যমেবার উপর বযাপকভামব লর্ভন র কমর।"  
  
OMH এর কবমের্ার ড. অোর্ েুবলভার্ িম্বলর্, "েব লর্উ ইয়কন বােীর মত ট্রান্সমজন্ডার ও 
LGBTQ বযলিমেরও একই মামর্র স্বাস্থ্যমেবা পাওয়ার অ্লধকার রময়মে। িয়রালর্, ববষময এবং 
প্রতযােযামর্র অ্লভজ্ঞতার কারমণ ট্রান্সমজন্ডার এবং LGBTQ বযলিরা লবষণ্নতা, আত্ম াতী লিন্তা ও 
অ্র্যার্য মার্লেক স্বাস্থ্য উমেমগর জর্য উচ্চতর ঝুুঁ লকমত রময়মে। এই কলমউলর্টির জর্য স্বাস্থ্যমেবা 
ববষময ও প্রমভে েভর করা েংকটপভণন।"  
  
14 জরু্, 2019 ইউ.এে. লডপাটন মমন্ট অ্ব ফিিথ এন্ড লিউমযার্ োলভন মেে একটি লর্য়ম প্রস্তাব 
কমরমে যা একটি ফেডামরি লর্য়ম বালতি করমব যা ফযৌর্তার উপর লভলি কমর ববষমযিীর্ েরুক্ষা 
োশ্রয়ী ফেবা আইমর্র লিঙ্গ পলরিয় েুরক্ষা ও ফযৌর্তার উপর লভলি কমর েুরক্ষা ফেলরওটাইমপর 
মত আইর্গুমিা স্পষ্ট কমর ফতামি। যাইমিাক, লর্উ ইয়কন  ফেট লিউমযার্ রাইটে আইমর্র অ্ধীমর্, 
লিঙ্গ পলরিয় বা মত প্রকামশর উপর লভলি কমর কমনেংস্থ্ার্ ও িাইমেন্সকরণ, েরকালর আবােস্থ্ি 
(যার মমধয রময়মে স্বাস্থ্যমেবা প্রোর্কারী), বােস্থ্ার্, লশক্ষা ও ঋণ ববষময লর্লষদ্ধ। যের্ লর্উ 
ইয়কন  ফেট আইর্ ফেডামরি েরকামরর প্রস্তালবত পলরবতন মর্র লবরুমদ্ধ প্রলতরক্ষা করমব, তের্ এই 
পলরবতন র্, কাযনকর িমি, তা লডপাটন মমন্ট অ্ে োইর্যালন্সয়াি োলভন মেে এর উপর একটি অ্লতলরি 
লর্য়ন্ত্রক ভার আমরাপ করমব কারণ অ্মর্ক বীমা েংস্থ্া তামের অ্ববষময র্ীলতমািা লেলরময় আর্ার 
ফিষ্টা করমব। প্রস্তালবত এই লর্য়মটি স্বাস্থ্যমেবা প্রোর্কারী ও গ্রিণকারীর মমধয লবভ্রালন্ত েৃলষ্ট করার 
মাধযমম স্বাস্থ্যমেবা লশমের উপর ফর্লতবািক প্রভাব ফেিমব এবং একই োমথ প্রমবশালধকার এবং 
ফেবার মামর্র উপরও ফর্লতবািক প্রভাব ফেিমব।  
  
আজ DFS প্রস্তালবত লবলধর যুলি লেময় একটি লিঠি ইেুয কমর:  

• ফযৌর্ ববষমমযর েংজ্ঞা ফথমক লিঙ্গ ববষময ও ফযৌর্ ফেলরওটাইপ েলরময় ফেয় এবং 
ঐলতিালেকভামব ববষমমযর েম্মুেীর্ িওয়া বযলিমের েুরক্ষার পলরলধ হ্রাে কমর।  

• ফেন্টার ের ফমলডমকয়ার অ্যান্ড ফমলডমকইড োলভন মেে (Centers for Medicare 
and Medicaid Services, CMS) এর তত্ত্বাবধামর্ অ্র্যার্য লবধার্গুমিার লর্য়ন্ত্রণ 
ফকন্দ্র ফথমক ফযৌর্ অ্লভমুলেতা এবং লিঙ্গ ববষমমযর উপর লভলি কমর অ্লতলরি 
ববষমযিীর্ েুরক্ষা বজন র্ করার প্রস্তাব কমর।  

• ববষময লিলিতকরণ লবজ্ঞলপ্ত লবধার্ লর্মভনি করার মাধযমম, উমেেমযাগয েংেযক 
বযলির ক্ষলত কমর, ইংমরলজমত স্বে েক্ষ বযলির (limited English proficiency, 
LEP) স্বাস্থ্য ফেবার প্রমবশালধকার কলমময় আমর্, HIV/AIDS এবং অ্র্যার্য গুরুতর 
স্বাস্থ্য অ্বস্থ্ার বযলির োমথ ববষমযমভিক আিরণ কমর এবং গভন পাত ফেবার 
প্রমবশালধকার কলমময় আমর্।  

  
লডপাটন মমন্ট অ্ব োইর্যালন্সয়াি োলভন মেে এর আমগ প্রোর্কারীমের, তামের ফজন্ডার লডমফালরয়া এর 
জর্য প্রময়াজর্ীয় েব ধরমর্র লিলকৎো লেমত িমব; ফযৌর্ অ্লভমুলেতা বা বববালিক অ্বস্থ্া লর্লবনমশমষ 

http://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/statements_comments/2019/st1908051


 

 

বন্ধযাত্ব লিলকৎো প্রোর্ করমত িমব; HIV েংক্রমণ প্রলতমরামধর জর্য PrEP প্রোর্ করমত িমব; 
এবং এই প্রোর্কারীরা কামজর স্থ্ার্মক অ্স্বীকার করমত পারমবর্ র্া কারণ বযলির লিমঙ্গর োমথ 
এমর্ কারও লিঙ্গ ফমমি র্া যামের কামে ওই ফেবা োধারণত ফেওয়া িয়, এেব পরামশন প্রোর্ 
কমর লবজ্ঞলপ্ত জালর কমরমে।  
  
স্বাস্থ্যমেবার ফক্ষমে লিঙ্গ ববষবমযর উপর লভলি কমর পলরবযাপ্ত ববষমমযর প্রলতলক্রয়ায় 
NYSDHR লকভামব লর্উ ইয়কন বােী িােপাতাি োরা লিঙ্গ পলরিয় ববষময ফথমক েুরলক্ষত তা তুমি 
ধমর জর্োধারমণর কামে একটি পথলর্মেনশ র্লথ জালর কমর। এই র্লথটি স্পষ্ট কমর: লিঙ্গ ববষময বা 
মত প্রকামশর কারমণ িােপাতামি েমার্ প্রমবশালধকার অ্স্বীকার করা ফবআইলর্; ট্রান্সমজন্ডার বযলি 
অ্র্ভযলথনত বা আপলিকজর্ক তা ইলঙ্গত করা; ট্রান্সমজন্ডার বযলির আইর্গত র্াম বযবিার করমত 
অ্স্বীকৃলত; একজর্ ট্রান্সমজন্ডার বযলিমক ফেই বযলির অ্র্ুমরাধ করা েবনর্াম োরা উমেে করমত 
অ্স্বীকার করা; একটি বযলির লিঙ্গ পলরিময়র েমঙ্গ োমঞ্জেযপভণন লবশ্রাম কক্ষ বা অ্র্যার্য েুলবধার 
বযবিার অ্স্বীকার; ফকার্ও ট্রান্সমজন্ডার বযলি ববষমমযর অ্লভমযাগ করার কারমণ ঐ বযলির 
লিলকৎো করমত অ্স্বীকার করা।  
  
অ্লেে অ্ব লিিমের্ এন্ড েযালমলি োলভন মেে এবং লর্উ ইয়কন  ফেমট লশশু কিযাণ, এবং পািামর্া ও 
গৃিিীর্ তরুণমের লর্ময় কমনেভলি লর্য়ন্ত্রণ কমর। োমালজক ও পালরবালরক প্রতযােযামর্র কারমণ 
LGBTQ তরুণরা লশশু কিযাণ ও পািামর্া ও গৃিিীর্ তরুণমের আশ্রয়স্থ্মি ফশষ পযনন্ত প্রলতলর্লধত্ব 
করমে। তারা মার্লেক স্বাস্থ্য লবষময়, অ্পবযবিামর ফবলশ মাোয় ফভামগর্, েুব েম্ভবত ফযৌর্ েিবাে 
করমত বাধয িয় এবং সু্কমি লর্মনমভামব পীলড়ত িয় বা মারামালর কমরর্। এই তরুণমের অ্মর্মকরই 
মার্লেক আ ামতর উমেেমযাগয ইলতিাে রময়মে এবং বালড়মত অ্েোিরণ, অ্বমিিা, লর্যনাতর্ বা 
েলিংেতার অ্লভজ্ঞতা রময়মে। জটিি স্বাস্থ্য এবং মার্লেক স্বাস্থ্য ফেবা অ্স্বীকার করা িমি তা এই 
তরুণমের অ্মর্মকরই প্রাপ্ত অ্লভজ্ঞতামক বালড়ময় তুিমব। ফযমিতু রাষ্ট্রীয় েংস্থ্া এই ঝুুঁ লকপভণন তরুণমের 
ফেবা েংস্থ্ামর্র তত্ত্বাবধার্ কমর, তাই তামের অ্লধকার রক্ষার োলয়ত্ব এই এমজলন্সর ওপর পমড়।  
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