অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/20/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা ট্রান্সম্বেন্ডার ডে অফ বরম্বমোম্বরন্স (TRANSGENDER DAY OF
REMEMBRANCE)-এ, ট্রান্সম্বেন্ডার এিং প্রথাগত বলঙ্গ পবরচয় ডমম্বর্ র্া চলা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের
সুরক্ষার উম্বেম্বেে র্তু র্ পেম্বক্ষম্বপর ড াষণা বেম্বলর্

ট্রান্সম্বেন্ডার ও প্রথাগত বলঙ্গ পবরচয় ডমম্বর্ র্া চলা িেবিম্বের ের্ে স্বাস্থ্ে বিমার অোম্বেস আরও
সুরবক্ষত করার ের্ে আবথন ক পবরম্বষিা েপ্তর (Department of Financial Services, DFS)-ডক
র্তু র্ বর্য়ম্বমর প্রস্তাি বেম্বত বর্ম্বেন ের্া বেম্বয়ম্বের্
বলঙ্গ অবভিেবি অ-বিষমে বিবি (Gender Expression Non-Discrimination Act, GENDA)-র
ের্ে ের্সম্বচতর্তামূলক প্রচারণা গম্ব়ে ডতালার ের্ে মার্িাবিকার বিভাগ (Division of Human
Rights, DHR)-ডক বর্ম্বেন ের্া বেম্বয়ম্বের্
গভর্ন ম্বরর বর্ম্বেন ের্ায়, বসবভল সাবভনস ডেম্বের এম্পায়ার পবরকল্পর্ার ের্ে বলঙ্গ-বর্বিতকরণ
প্রবিয়া িাবতল কম্বরম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজমে ট্রান্সমজন্ডার ডে অ্ফ ররমমম্বামরন্স-এ, ট্রান্সমজন্ডার এবং প্রথাগত
রিঙ্গ পররচয় ডমমর্ র্া চিা রর্উ ইয়েন বাসীমের সুরক্ষার উমেমযয র্তু র্ পেমক্ষমপর ড াষণা রেমির্।
গভর্নর ট্রান্সমজন্ডার ও প্রথাগত রিঙ্গ পররচয় ডমমর্ র্া চিা বযরিমের জর্য স্বাস্থ্য রবমার অ্যামেস
আরও সুররক্ষত েরার জর্য আরথনে পররমষবা েপ্তরমে র্তু র্ রর্য়মমর প্রস্তাব রেমত রর্মেন যর্া
রেময়মের্। গভর্নর মার্বারিোর রবভাগমেও এেটি রিঙ্গ অ্রভবযরি অ্-ববষময রবরি (GENDA)
জর্সমচতর্ামূিে প্রচারণা গমে ডতািার জর্য রর্মেন যর্া রেময়মের্ ডেটি জার্ুয়াররমত এই েুগান্তোরী
আইর্টি স্বাক্ষমরর এে বের পূরতন উপিমক্ষয চািু হমব।
"রর্উ ইয়েন LGBTQ অ্রিোর আমদািমর্র গরবনত আবাসস্থ্ি, এবং এই বের আমরা ট্রান্সমজন্ডার
বযরিমের জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন সুরক্ষা আইর্ পায েমর ডসই ইরতহামসর িারাবারহেতা রক্ষা েমররে
অ্গ্রসর হময়রে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ট্রান্সমজন্ডার এবং প্রথাগত রিঙ্গ পররচয় ডমমর্ র্া চিা
বযরিরা এখর্ও প্ররতরের্ ববষময এবং সরহংসতার সম্মুখীর্ হয়, এবং এই সেি অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন
পেমক্ষপগুমিা এেটি পররষ্কার বাতন া ডপ্ররণ েমর ডে ওয়ারযংটমর্ োই ডহাে র্া ডের্, রর্উ
ইয়েন সবনো আমামের LGBTQ-র প্ররতটি সেমসযর জর্য সমথনর্ অ্বযহত রাখমব।"

ট্রান্সমজন্ডার রর্উ ইয়েন বাসীর জর্য ডেমযর মমিয সবচাইমত যরিযািী স্বাস্থ্য রবমায় অ্ংযগ্রহমণর
সুমোগ রর্উ ইয়েন ডেমট রময়মে। অ্থচ, ট্রান্সমজন্ডার এবং প্রথাগত রিঙ্গ পররচয় ডমমর্ র্া চিা
বযরিরা এখর্ও ডমরেমেি প্রময়াজর্ীয়তা, জীবর্-রক্ষাোরী রক্ষণামবক্ষণ রবষয়ে অ্স্বীেৃ রতর সম্মুখীর্
হয়। বারণরজযে স্বাস্থ্যমসবা পররেল্পর্ায় ট্রান্সমজন্ডার এবং প্রথাগত রিঙ্গ পররচয় ডমমর্ র্া চিা বযরির
েভামরজ অ্যামেসমে আরও সুররক্ষত েরায়, DFS ডে ডে পেমক্ষমপর প্রস্তাব রেমব তা হমে:
•

•
•
•

রিঙ্গ সংক্রান্ত হতাযা েভামরজ, রিঙ্গ-রর্রমপক্ষ রর্রেন ষ্ট পররমষবার েভামরজ এবং রপ্রএেমপাজার ডপ্রারফিযারেস (Pre-exposure prophylaxis, PrEP) েভামরজ রবষয়ে বতন মার্
DFS সাকুন িার রচঠিপত্রগুমিামে রবরিবদ্ধ েরার উমেমযয রর্য়ম র্ীরতমািা জারর েরুর্;
স্বাস্থ্য বীমায় রিঙ্গ পররচয় ববষময রর্মষিাজ্ঞা স্পষ্ট েমর রর্য়মোর্ুর্ জারর েরুর্;
বরহিঃস্থ্ আরপি প্ররতরর্রি থাো বািযতামূিে েরুর্ োর ট্রান্সমজন্ডার স্বামস্থ্ োেনের
অ্রভজ্ঞতা রময়মে।
রিঙ্গ-রর্রিতেরণ পররমষবারের জর্য রবমা পররেল্পর্ায় প্রতযক্ষ বজন র্ রর্রষদ্ধ েরমত মার্রসে
স্বাস্থ্য োেনািময়র (Office of Mental Health) সামথ োজ েরুর্ োমত মার্ুষজর্ তামের
প্রাপয রচরেৎসাগত প্রময়াজর্ীয়তার পেনামিাচর্া পায়।

গভর্নমরর রর্মেন যর্ায়, রসরভি সারভন স েপ্তর (Department of Civil Service) ডেমটর এম্পায়ার
পররেল্পর্ায় রিঙ্গ-রর্রিতেরণ প্ররক্রয়া প্রমবময বােরত সেি বািা েূর েমরমে। এম্পায়ার পররেল্পর্া
হি 1 রমরিয়মর্রও ডবরয ডেট ও স্থ্ার্ীয় সরোর েমনচারী এবং তামের পররবামরর সেসযমের জর্য
স্বাস্থ্য পররেল্পর্া রবেল্প। এম্পায়ার পররেল্পর্ায় রিঙ্গ-রর্রিতেরণ পররমষবায় প্রমবযারিোর রর্উ ইয়েন
ডেট এবং ডেয জুমে স্বাস্থ্য রবমাোরীমের জর্য এেটি মমেি রহমসমব োজ েমর এবং সেমির জর্য
সমার্ অ্রিোর এবং সুরক্ষায় রর্উ ইয়মেন র প্রমচষ্টার উপমর রভরি েমর োাঁরেময় আমে।
25 জার্ুয়ারর, 2019-এ, গভর্নর কুউমমা রিঙ্গ অ্রভবযরি অ্-ববষময আইমর্ স্বাক্ষর েমরর্, ো
LGBTQ সম্প্রোময়র জর্য এেটি েুগান্তোরী রবজয়। এই সেি সুরক্ষা সম্পমেন সমচতর্তা প্রচার
েরার িমক্ষয DFR জর্রযক্ষামূিে প্রচারারভোর্ চািু েরমব। এই প্রচারারভোমর্ আপর্ার অ্রিোর
সম্পমেন জার্ুর্ সামগ্রী, আইমর্র অ্িীমর্ রর্ময়াগোরী, বারেওয়ািা এবং অ্র্যার্যমেরমে তামের
োয়বদ্ধতা সম্পমেন আইর্ী রর্মেন রযো প্রোর্, এবং GENDA স্বাক্ষমরর এে বের পূরতন উেোপমর্র
এেটি অ্র্ুষ্ঠার্। GENDA রর্ময়াগেতন া, রযক্ষাপ্ররতষ্ঠার্, বারেওয়ািা, ঋণোতা এবং অ্র্যমেরমে রিঙ্গ
পররচয় বা অ্রভবযরির রভরিমত বযরির সামথ ববষমযমূিে আচরণ েরামে রর্রষদ্ধ েমর এবং রিঙ্গ
পররচময়র রভরিমত েরা অ্পরাি বা অ্রভবযরিমে রর্উ ইয়েন ডেমটর আইর্ আর্ুোয়ী ডহইট ক্রাইম
রহমসমব অ্রভরহত েমর।
ফাইর্োবন্সয়াল সাবভনম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বের্ম্বেন্ট বলন্ডা এ. ডলসওম্বয়ল িম্বলর্, "বযরি অ্রিোর,
রবমযষত মার্সম্পন্ন স্বাস্থ্যমসবায় প্রমবযারিোরমে অ্োেনের েরার ডে ডোর্ও প্রয়ামসর রবরুমদ্ধ
রর্উইয়মেন র সহর্যীিতা যূর্য। ডেন্দ্রীয় সরোমরর ট্রান্সমজন্ডার এবং প্রথাগত রিঙ্গ পররচয় ডমমর্ র্া
চিা বযরিমের সুরক্ষা পেেরিত েরার পরররস্থ্রতমত, রর্উ ইয়েন এই প্রশ্নাতীত, ডমৌরিে মার্বারিোর

সমুন্নত রাখমব এবং আমরা ওয়ারযংটর্মে সব বযরিমে সুরক্ষা প্রোর্ েরার জর্য তামের োরয়মত্বর
েথা স্মরণ েররময় রেরে, রবমযষ েমর োরা ঐরতহারসেভামব ববষমমযর মুমখামুরখ হময়মে।"
মার্িাবিকার কবমের্ার অোম্বেলা ফার্ন াম্বন্ডে িম্বলর্, "ট্রান্সমজন্ডার ডে অ্ফ ররমমম্বামরন্স-এ ৃণারভরিে সরহংসতায় প্রাণ হাররময়মের্ এমর্ ট্রান্সমজন্ডার বযরির স্মৃরতমে আমরা সম্মার্ জার্াই।
মার্বারিোর রবভাগ ট্রান্সমজন্ডার েরমউরর্টির সামথ এোত্মতা প্রোয েমর এবং মার্বারিোর
আইমর্র অ্িীমর্ তামের অ্রিোর এবং বািযবািেতা সম্পমেন সেি রর্উ ইয়েন বাসী জার্মত পারমে
তা রর্রিত েরমত োজ েরমব। ডে সেি বযরিত রিঙ্গ পররচময়র রভরিমত পক্ষপাত এবং ববষমমযর
সামথ জরেত, রর্উ ইয়েন ডেট তামের োমজর জর্য তামেরমে োয়ী েরমব।"
বসবভল সাবভনস বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ডলালা েবিউ. ব্রাভাম িম্বলর্, "রর্উ ইয়েন ডেট
LGBTQ অ্রিোরমে সমথনমর্র ডক্ষমত্র জাতীয় পেনাময় ডর্তৃ ত্ব রেময়মে এবং গভর্নর কুউমমার ডর্তৃ মত্ব
আমরা রিঙ্গ পররচয় বা ডেৌর্ েৃরষ্টভরঙ্গ রর্রবনমযমষ সেি রর্উ ইয়েন বাসী োমত সমার্ আচরণ পায়
এবং ববষমযমুি থােমত পামর তা রর্রিত েরার িমক্ষয অ্ভূ তপূবন পেমক্ষপ গ্রহণ অ্বযাহত ডরমখরে।
এম্পায়ার পররেল্পর্ার সম্প্রসারণ LGBTQ েরমউরর্টির জর্য গভর্নমরর বরিষ্ঠ সমথনমর্র উোহরণ
এবং ডেযজুমে সেি স্বাস্থ্য পররেল্পর্ার জর্য এেটি মমেি রবমবচর্া েরা উরচত।"
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