
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

ট্রান্সম্বেন্ডার বিিম্বে গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন ম্বক আরও েমবিত কম্বর তুলম্বত এিং ঘৃণা ও 
েব ংেতায় ক্ষবতগ্রস্তম্বির েম্মার্ োর্াম্বর্ার ের্ে পিম্বক্ষপ গ্র ম্বণর ঘঘাষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
গভর্নর কুওম্বমার 2020 োম্বলর ঘেট অি িে ঘেট-এ িবণনত বর্উ ইয়কন  ঘেট এম্বেবন্সম্বত বলঙ্গ 

পবরচয় টুলবকম্বটর ঐবত াবেক উম্বমাচর্  
  
ট্রান্সম্বেন্ডার োংসৃ্কবতক ঘ াগেতা প্রবেক্ষণ েংস্থার্ গভর্নম্বরর কমনচারী েম্পকন  িপ্তর কতৃন ক উন্নত 

করা  ম্বয়বেল  
  

ট্রান্সম্বেন্ডার বর্উ ইয়কন িােীম্বির বিষমে ীর্, োংসৃ্কবতকভাম্বি প্রবতবিয়ােীল ঘেিা বর্বিত করম্বত 
ঘেম্বটর কমনচারীম্বির বেবক্ষত করার ের্ে প্রবেক্ষম্বণর পবরকল্পর্া  

  
ঘৃণা ও েব ংেতায়  াবরম্বয়  াওয়া ট্রান্সম্বেন্ডার িেবিম্বির স্মরম্বণ আে েন্ধ্োয় ঘেট 

লোন্ডমাকন েমূ  আম্বলাবকত করা  ম্বি  
  

আজ ট্রান্সজজন্ডার দিবস উপলজে গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওজমা ঘ াষণা কজরর্ ঘে গভর্নজরর অ্দিস 
অ্ব এমপ্লদিজ দরজলশর্স (Governor's Office of Employee Relations) সকল ঘেট সংস্থার 
কাজে প্রথম দলঙ্গ পদরচি টুলদকট প্রকাশ কজরজে। এই টুলদকট ট্রান্সজজন্ডার এবং দলঙ্গ অ্সামঞ্জসযপণূন 
দর্উ ইিকন বাসীজির ববষমযহীর্, উচ্চ মাজর্র ঘসবা দর্দিত করার জর্য সকল ঘেট কমনচারীজির জর্য 
একটি গুরুত্বপূণন প্রদশেণ সংস্থার্ দহজসজব কাজ করজব। টুলদকটটি গভন র্র কততন ক তার 2020 সাজলর 
ঘেট অ্ব িয ঘেট এ প্রথম রূপজরখা করা হজিদেল।  
  
উপরন্তু, ট্রান্সজজন্ডার দিবজসর স্বীকত দত এবং এই বের  তণা সদহংসতাি হাদরজি োওিা ট্রান্সজজন্ডারজির 
সম্মার্ জার্াজত, আজ সন্ধ্যাি সারা ঘেট জজুে ট্রান্সজজন্ডার পতাকা -- ঘগালাপী, সািা ও হালকা 
র্ীল রজে আজলাদকত করা হজব। এর মজযয রজিজে:  

• 1WTC;  
• গভর্নর মাদরও এম. কুওজমা দিজ;  
• কদসিাসজকা দিজ;  
• এইচ. কালন মযাককল সাদর্ দবদডং;  
• ঘেট দশো ভবর্;  
• আলজেড ই. দিথ ঘেট অ্দিস দবদডং;  



 

 

• দর্উ ইিকন  ঘেট ঘিিারগ্রাউন্ডস - ঘমইর্ ঘগট;  
• র্ািাগ্রা জলপ্রপাত (Niagara Falls)  
• োঙ্কদলর্ ঘডলাজর্া রুজজভল্ট মযয-হাডসর্ দিজ;  
• গ্রযান্ড ঘসন্ট্রাল টাদমনর্াল - পারদশং স্কিার ভািাডাক্ট; এবং  
• অ্যালজবদর্ আন্তজন াদতক দবমার্বন্দর ঘগটওজি  

  
"আমাজির ঘেট LGBTQ অ্দযকার আজন্দালজর্র জন্মস্থার্ এবং েখর্ আমরা ট্রান্সজজন্ডার দিবস 
পালর্ কদর এবং তখর্ োজির আমরা সদহংসতাি হাদরজিদে তাজির িরণ কদর, আমরা ট্রান্সজজন্ডার 
এবং দলঙ্গ অ্সামঞ্জসযপণূন দর্উ ইিকন বাসীজির অ্দযকার রো এবং সম্প্রসারজণর অ্ঙ্গীকার দিগুণ 
করদে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ট্রান্সজজন্ডার এবং দলঙ্গ ববষমযহীর্ বযদিরা এখজর্া প্রদতদির্ 
ববষজমযর সম্মখুীর্ হি, ো দর্উ ইিজকন র ঘেট কমীজির জর্য প্রজিাজর্ীি সরঞ্জাম, সম্পি ও উপলদি 
দর্দিত করার জর্য আজরা গুরুত্বপূণন কজর ঘতাজল োজত দর্উ ইিকন  সবসমি মেনািা, শ্রদ্ধা ও 
অ্ন্তভুন দির র্ীদত বজাি রাজখ।"  
  
ঘজন্ডার আইজডদিটি টুলদকট একটি প্রাইমার প্রিার্ কজর ো  র্  র্ বযবহৃত শব্দ এবং অ্যাজরাদর্ম 
সংজ্ঞাদিত করজত সহািতা করজব; তত্ত্বাবযািক ও মার্ব সম্পি কমীজির জর্য গুরুত্বপূণন তথয; 
ট্রান্সজজন্ডার ও দলঙ্গ অ্সামঞ্জসযপণূন গ্রাহকজির েথােথ গ্রাহক ঘসবা প্রিাজর্র দর্জিন দশকা; র্াম ও 
সবনর্াজমর সঠিক বযবহাজরর উপর দর্জিন দশকা; কমনজেজে েথােথ আচরণ এবং ভাষার জর্য সজবনাত্তম 
অ্র্ুশীলর্, প্রাসদঙ্গক আইর্, র্ীদত এবং দর্িন্ত্রক কােনরম; এবং ট্রান্সজজন্ডার এবং দলঙ্গ অ্সামঞ্জসযপণূন 
কমনচারীজির জর্য অ্ন্তবনতীকালীর্ পদরকল্পর্া দর্জিন দশকা।  
  
গভর্নজরর ঘর্তত জত্ব, ঘেট সংস্থাগুজলা ট্রান্সজজন্ডার দর্উ ইিকন বাসীজির জর্য ববষমযহীর্ র্ীদত এবং 
দশোজক শদিশালী কজরজে। মার্দসক স্বাস্থয িপ্তর (Office of Mental Health) সম্প্রদত দলঙ্গ পদরচি 
এবং দলঙ্গ অ্দভবযদি ববষময র্ীদত এবং ঘপ্রাজটাকল বাস্তবাির্ কজরজে, একটি র্তুর্ র্ীদত ো 
ট্রান্সজজন্ডার এবং র্র্-বাইর্াদর ঘরাগীজির জর্য উন্নত েত্ন এবং দচদকৎসার িলািল দর্দিত করজত 
সাহােয করজব। এই র্ীদতটির বাস্তবাির্ বহুমুখী পদ্ধদতর একটি অ্ংশ ো OMH সাংস্কত দতক িেতা 
এদগজি দর্জত, ঘোগাজোজগর উন্নদত করজত এবং দবদভন্ন ঘরাগী জর্জগাষ্ঠীর জর্য র্যািদর্ষ্ঠ ঘরাগী 
ঘকদিক েত্ন প্রিাজর্র জর্য গ্রহণ করজে। এই মাজস, মার্বাদযকার দবভাগ (Division of Human 
Rights) একটি ঘেটবযাপী GENDA সমূ্পণন কজরজে, ট্রান্সজজন্ডার সম্প্রিাজির জর্য তাজির অ্দযকার 
ও িাদিত্ব সম্পজকন  দর্উ ইিকন বাসীজির দশদেত করার জর্য আপর্ার অ্দযকাজরর পদরসীমা জার্ুর্। এই 
বেজরর শুরুর দিজক, অ্স্থািী ও প্রদতবন্ধ্কতা সহািতা িপ্তর (Office of Temporary and 
Disability Assistance) গতহহীর্তার দশকার হওিা ট্রান্সজজন্ডার ও দলঙ্গ ববষমযহীর্ বযদিজির ঘসবা 
প্রিাজর্র জর্য আশ্রিজকদিকজির সাংস্কত দতক িেতা ও র্ার্ার্ ববষমযজক ঘজারিার করার জর্য একটি 
র্তুর্ র্ীদত কােনকর কজরজে।।  
  
অ্দিজস তার সমি জজুে গভর্নর কুওজমা LGBTQ অ্দযকারসমূহজক অ্গ্রাদযকার প্রিাজর্র ঘেজে জাতীি 
পেনাজি ঘর্তত ত্ব দিজিজের্ এবং LGBTQ কদমউদর্টির দবরুজদ্ধ ঘিডাজরল সরকাজরর চলমার্ আরমণ, 
ঘেগুজলার মজযয রজিজে ট্রান্সজজন্ডারজির সামদরক বাদহর্ীজত দর্জষযাজ্ঞা ট্রান্সজজন্ডার ঘলাজকজির 

https://www.governor.ny.gov/news/president-trumps-transgender-military-ban-takes-effect-governor-cuomo-directs-state-agencies#_blank


 

 

স্বাস্থযজসবা সুরো ঘরালবযাক প্রভত দতর দবরুজদ্ধ লোই কজরজের্। এই বেজরর শুরুজত গভর্নর কুওজমা 
গভন যারণ সাজরাজগদসজক ববযতা িাজর্র আইজর্ স্বাের কজরর্, ো LGBTQ িম্পদত এবং বন্ধ্যাজত্বর 
সাজথ সংগ্রামকারী িম্পদতজির তাজির পদরবার বতদদ্ধজত সাহােয করজব। গত বেজর, গভর্নর কুওজমা 
ঘজন্ডার এক্সজপ্রশর্ ববষময িরূীকরণ আইর্ (Gender Expression Non-Discrimination Act) এবং 
দলঙ্গ রূপান্তর ঘথরাদপর বাজজ চচন াজক বন্ধ্ করজত আইর্ এবং অ্দতদরি ঘমিািী সমকামী ও ট্রান্স 
পযাদর্ক প্রদতরো দর্জষযাজ্ঞার উপর আইজর্ স্বাের কজরর্। গভর্নর কুওজমার অ্যীজর্, গভর্নর দববাহ 
সমতা আইজর্ স্বাের করার পর দর্উ ইিকন  দববাহ সমতা কােনকর করার ঘেজে ঘিজশর মজযয প্রথম 
বতহত্তম ঘেজট পদরণত হজিদেল। এই বেজরর শুরুর দিজক ঘিব্রুিাদরজত দহউমযার্ রাইটস কযাজম্পইর্ 
ঘগ্রটার দর্উ ইিজকন র গালাি, গভর্নর কুওজমা "ওিাদকং ঘহািাইল ট্রান্স" আইর্টি বাদতল করার পজে 
তার সমথনর্ ঘ াষণা কজরদেজলর্, োর অ্যীজর্ ট্রান্সজজন্ডার র্ারীজির দর্রপরায ও আইদর্ আচরজণর 
জর্য অ্সতকন ভাজব পেনজবেণ করা হজিদেল। গত আগজে, গভর্নর LGBTQ এর বযদি ও বজণনর 
ট্রান্সজজন্ডার মদহলাজক সম্মার্ জার্াজত দর্উ ইিজকন র প্রথম ঘেট পাকন , প্রিাত LGBTQ র্াগদরক 
অ্দযকার কমী মাশনা দপ জর্সজর্র জর্য ব্রুকদলজর্র ইে দরভার ঘেট পাকন জক উৎসগন করার ঘ াষণা 
দিজিদেজলর্।  
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