
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/31/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
অবিম্বিের্ শেষ হওযার আম্বগ প্রবিবর্বিত্বমূলক গভন িারণম্বক বিিিা দার্ এিং সমকামী ও বভন্ন 
বলঙ্গ আিঙ্কজবর্ি আইবর্ প্রবিরক্ষা বর্বষদ্ধকরম্বণর প্রচারণা শুরু করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
প্রবিবর্বিত্বমলূক গভন িারণম্বক বিিিা দার্ সমবলম্বঙ্গর দম্পবি এিং িন্ধ্োত্ব এিং িন্ধ্োম্বত্বর বেকার 

দম্পবিম্বদর সহাযিামলূক প্রজর্ম্বর্র মািেম্বম সন্তার্ িারম্বণর সুম্ব াগ কম্বর শদম্বি  
  
সমকামী ও বভন্ন বলঙ্গ আিঙ্কজবর্ি আইবর্ প্রবিরক্ষা বর্বষদ্ধকরণ সবহংস অপরাম্বি অবভ কু্ত 

িেবক্তম্বদর আদালম্বি সম্ভািে প্রবিরক্ষার শকৌেল বহসাম্বি সমকামী ও বভন্ন বলঙ্গ আিম্বঙ্কর িেিহার 
প্রবিম্বরাি করম্বি  

  
উভয প্রস্তাি গভর্নম্বরর বর্িনাহী িাম্বজম্বের অংে বহসাম্বি এবগম্বয শর্যা হয  

  
র্িুর্ অবভ াম্বর্র ওম্বযিসাইে শদখুর্ এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 19 জরু্ অ্ধিমেশর্ শশষ হওযার আমগ প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণমক 
বেিিা দার্ এেং সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা ধর্ধষদ্ধকরমণর লমক্ষয আজ 
এক প্রচারণা শুরু কমরর্। উভয ধেল গভর্নমরর FY 2020 ধর্েনাহী োমজমে প্রস্তাে করা হয, িমে 
আইর্ পধরষমদ িা গৃহীি হযধর্, এেং োমজমের োইমর অ্ধিমেশমর্র অ্েধশষ্ট সমময িা ধেমেচর্ার 
জর্য অ্ধর্ষ্পন্ন রাখা হয। প্রচারণার জর্য ধর্মেধদি একটি ওমযেসাইে শদখা যামে এখামর্।  
  
"এই দ'ুটি সেমচময র্যক্কারজর্ক সমসযা যা আমামদর সংমশাির্ করমি হমে। প্রথম সমসযা হল 
সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা সম্পধকন ি। আমামদর েিন মার্ আইর্ অ্র্ুসামর 
শকউ এই মমমন শ ৌজদাধর মামলা করমি পামর শয, সংধিষ্ট েযধি শয সমকামী ো ধভন্ন ধলঙ্গ এো 
শদখার পর শস আমেগগিভামে এিো ধেরি হমযধিল শয শস িার কমমনর জর্য পুমরাপুধর দাযী র্য। 
এর মািযমম সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কমক প্রাধিষ্ঠাধর্কীকরণ এেং আইর্ার্গু করা হমযমি এেং 
এো র্যক্কারজর্ক শয িা এখর্ও েহাল রমযমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ধিিীয ধেদযমার্ আইর্ 
যা োধিল করমি হমে িা হল প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারমণ োিা। এই মুহূমিন  শকামর্া সমকামী ো 
েন্ধ্যা দম্পধি সন্তার্ জন্ম ধদমি চাইমল 47 টি অ্ঙ্গরামজয আপধর্ গভন িারণ কমর জন্মদামর্র জর্য 
শকামর্া র্ারীর সমঙ্গ চুধিেদ্ধ হমি পামরর্ - ধকন্তু ধর্উইযমকন  িা পামরর্ র্া। আইর্সভার অ্ধিমেশর্ 
শশষ হওযার আমগ আমামদরমক এ দ'ুটি অ্েমার্র্াকর ধেষমযর অ্েসার্ ঘোমি হমে যা আমামদর 
ধেশ্বাস এেং পধরচমযর সামথ ধেমরািপূণন এেং LGBTQ কধমউধর্টির প্রধি অ্ধেচার স্বরূপ।"  
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"ধর্উইযকন  হল LGBTQ এর অ্ধিকার আমদালমর্র সূধিকাগার, এেং আমরা আমামদর প্রমচষ্টার 
মািযমম সোর সমার্ অ্ধিকার এেং সুরক্ষার পমথ শর্িৃত্ব ধদধি", শলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি 
শহাচুল িম্বলর্। "ধলঙ্গ প্রকামশ বেষমযহীর্িা আইর্ (Gender Expression Non-Discrimination 
Act, GENDA) এেং রূপান্তর শথরাধপ ধর্ধষদ্ধ করার ধেিার্ এখর্ অ্ঙ্গরামজযর আইর্ হওযায আমরা 
র্যাযধেচার ও সমিা ধর্ধিি করমি দমক্ষপ গ্রহণ করধি - িমে আমামদর কাজ এখমর্া শশষ হযধর্। 
প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণমক বেিিা দার্ এেং সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা 
ধর্ধষদ্ধকরণ LGBTQ েযধিমদরমক িামদর পধরোর সম্প্রসারমণ এেং ঘৃণা ও সধহংসিা শথমক িামদর 
সুরক্ষা ধর্ধিি করায আমামদর প্রমচষ্টামক আরও শজারদার করমে।"  
  
প্রবিবর্বিত্বমূলক গভন িারণম্বক বিিিা দার্  
প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণমক বেিিা দার্ সমধলমঙ্গর এেং েন্ধ্যা দম্পধিমদর অ্গ্রসর ধচধকৎসা িারা 
সহাযিামূলক প্রজর্মর্র মািযমম সন্তার্ িারমণর সুমযাগ প্রদার্ কমর। অ্ঙ্গরামজযর েিন মার্ আইর্ 
শকেল প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণমক ধর্ধষদ্ধ কমর র্া, েরং প্রজর্র্ প্রযুধির মািযমম সন্তার্ জমন্মর 
শক্ষমে আইধর্ ধপিামািা শক িা পধরষ্কারভামে েযাখযা করমি েযথন হয। ধর্উইযমকন র প্রজর্র্ স্বাস্থ্য 
আইমর্র অ্ন্তভুন ধি সম্প্রসারমণ গভর্নর FY 2020 ধর্েনাহী োমজমে প্রধিধর্ধিত্বমলূক গভন িারণ চুধির 
ধর্মষিাজ্ঞা িুমল ধর্ময আইর্ প্রণযমর্র প্রস্তাে কমরধিমলর্ যা সমস্ত পমক্ষর জর্য সুরক্ষাও ধর্ধিি 
করমে।  
  
সমকামী ও বভন্ন বলঙ্গ আিঙ্কজবর্ি প্রবিরক্ষা বর্বষদ্ধকরণ  
েিন মার্ সমকামী এেং ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা LGBTQ েযধিমদর ধেরুমদ্ধ সধহংস 
অ্পরামির জর্য দাযী েযধিমদরমক কম শাধস্ত প্রাধির সুমযাগ কমর শদয এেং এমর্ধক ধকিু শক্ষমে 
ভুিমভাগী েযধির প্রকৃি ো অ্র্ুভূি শযৌর্ অ্ভযাস ো ধলঙ্গ পধরধচির উপর শদাষামরাপ কমর শদাষী 
সােযস্ত হওযা শথমক িামক শরহাই প্রদার্ কমর। এই ধেমলর উত্তরণ অ্ঙ্গরামজযর আইমর্র  াাঁক-শ াকর 
েন্ধ্ কমর শদমে, যা েিন মামর্ সংধিষ্ট েযধিমদর ভুিমভাগী েযধির ধলঙ্গ, ধলঙ্গ পধরচয, ো শযৌর্ 
অ্ভযাস সম্পমকন  িারণা লামভর, ো জার্ার পর সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা 
েযেহার কমর অ্র্যমক আক্রমণ করার অ্র্ুমমাদর্ েন্ধ্ কমর শদমে।  
  
বর্উইযকন  বসটি সবহংসিা-বিম্বরািী প্রকম্বের (New York City Anti-Violence Project) বর্িনাহী 
পবরচালক শিভারবল টিলাবর িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা'র শর্িৃমত্ব অ্ঙ্গরাজয জমু়ে LGBTQ জর্গমণর 
আইধর্ সুরক্ষা ধর্ধিি করার ল়োইমযর পমক্ষ অ্গ্রণী ভূধমকা শরমখমি ধর্উ ইযকন । আমরা শযসে 
অ্গ্রগধি অ্জন র্ কমরধি িা সমেও এখর্ও অ্মর্ক ধকিু করার রমযমি। এখর্ প্রধিধর্ধিত্বমূলক 
গভন িারণমক বেিিা দামর্ এেং সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা ধচরিমর 
ধর্ধষদ্ধকরমণর ল়োইময আধম গভর্নমরর সামথ রমযধি। সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ 
প্রধিরক্ষা দাধে করার মািযমম সংধিষ্ট েযধিরা ভুিমভাগীমক শকেলমাে িামদর পধরচমযর কারমণ 
শদাষী কমর ধর্মজমদর সধহংসিামক যুধিযুি কমর িুলমি। আমরা আমামদর আদালমি এই সমকামী ও 
ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি প্রধিরক্ষা েযেহার করাো সহয করমি পাধর র্া। এসে ধেল অ্ঙ্গরাজয জমু়ে 
ধর্উইযমকন র জীের্যাপর্ প্রধক্রযা েদমল শদমে, িমে আইর্সভার ধর্ধিযিায দখুঃজর্ক সমকামী ও 
ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি প্রধিরক্ষা েহাল থাকমে এেং সমধলমঙ্গর দম্পধিরা প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারমণর 
েযাপারটি শদমখ আোরও হিাশ হমে। আমামদর অ্ঙ্গরামজযর শযৌর্ অ্ভযাস ো ধলঙ্গ পধরচয ধর্ধেনমশমষ 
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সোর জর্য র্যাযধেচার প্রধিষ্ঠার কাজ এধগময শর্যার শক্ষমে জািীয শর্িৃত্ব প্রদার্ অ্েযাহি রাখমি 
আমামদর অ্েশযই এই পদমক্ষপ ধর্মি হমে।"  
  
শেোর বর্উ ইযম্বকন র LGBT িার অোম্বসাবসম্বযেম্বর্র (LGBT Bar Association of Greater New 
York) শিার্ন  সভাপবি এিং জািীয ট্রান্স িার অোম্বসাবসম্বযেম্বর্র (National Trans Bar 
Association) পবরচালর্া শিাম্বর্ন র সহ-সভাপবি বিম্বের্ প্রাো ব্রাউর্ িম্বলর্, "ওযাধশংেমর্র 
শত্রুিা সমেও এখামর্ ধর্উইযমকন  এ েির আমরা সমিার জর্য ল়োইময ধেশাল অ্গ্রগধি কমরধি। 
ধকন্তু এমর্ধক আমামদর অ্ঙ্গরামজযও এখর্ পযনন্ত বেষমযমক সধিযকার অ্মথন সহাযিাকারী আইর্ 
ধেদযমার্, যা আমামদরমক পিামি িমর রামখ। প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারমণর উপর ধর্মষিাজ্ঞা সে 
িরমর্র অ্ভযাস সম্পন্ন শপ্রমময এেং আশাোদী দম্পধিমদর স্বপ্ন শভমঙ্গ ধদময এেং িামদর উপর 
আরও শোঝা চাধপময সন্তার্ িারমণর একটি কাযনকর ধেকল্প োস্তোযর্ োিাগ্রস্ত কমর। সমস্ত 
ধর্উইযকন োসীরমক অ্েশযই িামদর পধরোর থাকার শক্ষমে উৎসাধহি করা উধচি। আইধর্ 
প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারমণর মািযমম আমরা িামদরমক এই লক্ষয অ্জন মর্ সহাযিা করমি পাধর। 
এমর্ধক আরও ধেরধিকর এই শয সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা শকৌশল 
এখর্ও ধর্উ ইযমকন র আদালমি েযেহার করা হমি। শযৌর্ অ্ভযাস ো ধলঙ্গ পধরচমযর ধভধত্তমি 
অ্র্যমদর আক্রমণ কমর শসসে েযধির জর্য শকামর্া অ্জহুাি শর্ই, ধেোদীর শাধস্ত সমূ্পণনরূমপ িামদর 
অ্পরামির প্রকৃধির উপর ধভধত্ত কমর হওযা উধচি। আধম শয সংস্থ্ার প্রিার্ শসই শগ্রোর ধর্উ 
ইযমকন র LGBT োর অ্যামসাধসমযশর্ এেং র্যাশর্াল ট্রান্স োর অ্যামসাধসমযশর্ এেং ধর্উইযমকন র 
একজর্ গধেনি ধভন্ন ধলঙ্গ ধহসামে এসে ধেল পাস করার শক্ষমে সমথনর্ প্রদামর্র এেং এম্পাযার শেে 
জমু়ে LGBTQ েযধিমদর অ্ধিকার এধগময শর্যার জর্য গভর্নর কুওমমা'র কামি আধম অ্িযন্ত 
কৃিজ্ঞ।"  
  
পাবরিাবরক সমিা পবরষম্বদর (Family Equality Council) প্রিার্ বর্িনাহী কমনকিন া দে শরভ েোর্ 
শজ. শলাযার্ িম্বলর্, "আধম গধেনিভামে সমগ্র LGBTQ কধমউধর্টি'র জর্য েহৃত্তর সমিার লমক্ষয 
গভর্নর কুওমমা'র ল়োইময িার সমঙ্গ শযাগদার্ করধি। এই উভয ধেমলর উত্তরণ যারা দীঘনধদর্ িমর 
িামদর পধরোর গঠমর্ এেং শ ৌজদাধর ধেচার েযেস্থ্ায অ্সহর্শীলিা ও বেষমমযর সম্মুখীর্ হমযমি 
শসই কধমউধর্টির অ্ধিকার এধগময ধর্মি একান্ত প্রমযাজর্। সম ধলমঙ্গর দম্পধিমদর পধরোর গঠমর্র 
ধেকল্প সম্প্রসারণ কমর এেং সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষায আঘাি কমর 
এসে ধেল ধর্উ ইযকন  জমু়ে LGBTQ েযধিমদর জর্য সমিার লমক্ষয আমরকটি পদমক্ষপ শর্মে। 
অ্ধিমেশর্ দ্রুি সমাধির ধদমক যাওযার আমগই এই অ্ধি গুরুত্বপূণন ধেলগুধলর উপর েযেস্থ্া গ্রহমণর 
জর্য আধম আইর্সভার প্রধি আহ্বার্ জার্াধি।"  
  
ভোর্ শর্গর্া পবরিার িম্বল, "ধর্উইযমকন র অ্মর্ক দম্পধি িামদর ধর্জস্ব পধরোর শুরু করার জর্য 
সংগ্রাম কমরমি, এেং আধম আপর্ামক প্রথমমই েলমি পাধর শয আপর্ার ধেকল্পসমূহ এিই সীধমি শয 
িা শজমর্ মার্ধসক আঘাি শপমি হয। ধর্উইযকন  সেসমযই LGBTQ এেং র্ারীর অ্ধিকামরর শক্ষমে 
শর্িৃত্ব ধদমযমি, এেং এটি ধেমেক েধজন ি শয, প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণ ধর্উইযমকন  এখমর্া ধর্ধষদ্ধ 
এেং শকামর্া েন্ধ্যা ো LGBTQ দম্পধি পধরোর শুরু করার জর্য ধচধকৎসার এই অ্গ্রগধির সুধেিা 
গ্রহণ করমি পামর র্া। আগ্রহী োোমা এেং প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণকারী এই অ্ধেশ্বাসয যাোর 
জর্য কািাকাধি আসমি সক্ষম হমল আমামদর অ্ঙ্গরামজযর মমিয ধক পধরমাণ শপ্রমমর প্রোহ সধৃষ্ট হমে 



 

 

িা কল্পর্া করুর্। ধর্উইযমকন র পদমক্ষপ গ্রহণ এেং প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণমক ধচরকামলর জর্য 
বেিিা দামর্র সময এখর্ এমসমি এেং এই ল়োইময শর্িৃত্ব প্রদামর্র জর্য আধম গভর্নর কুওমমামক 
ির্যোদ জার্াধি।"  
  
লোমর্া বলগোম্বলর (Lambda Legal) অন্তিনিীকালীর্ প্রিার্ বর্িনাহী কমনকিন া বরচার্ন  িান্সন িম্বলর্, 
"প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণমক বেিিা দার্ এেং সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা 
দরূ করাো ধর্উ ইযমকন  LGBTQ কধমউধর্টি'র জর্য পূণন সমিা আর্ার শক্ষমে পরেিী পদমক্ষপ। এো 
অ্িযােশযক শয, ধর্উইযমকন র LGBTQ েযধিরা শপ্রমময পধরোর গঠর্ করমি এেং "সমকামী 
আিঙ্ক" ও "ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্ক" জধর্ি িথাকধথি প্রধিরক্ষা িারা স্থ্াযীভামে আেধিন ি আমামদর 
কধমউধর্টিগুমলার ধেরুমদ্ধ পধরচাধলি সধহংসিার দষু্ট চক্র শথমক মুি হমি সক্ষম হমে। আইর্সভামক 
অ্েশযই অ্ধিমেশর্ সমাধির আমগ এসে ধেষময আইর্ প্রণযর্ করমি হমে, অ্র্যথায LGBTQ 
সমিার শক্ষমে শর্িৃস্থ্ার্ীয অ্ঙ্গরাজয ধহসামে ধর্উ ইযকন  এর খযাধি িমর রাখমি েযথনিার ঝুাঁ ধকমি 
প়েমে। লযামডা ধলগযাল এসে ধেষমযর পমক্ষ শধিশালী অ্েস্থ্ামর্র জর্য গভর্নমরর প্রশংসা কমর।"  
  
2013 সাম্বল হিোর বেকার এিং  ার উপর হামলাকারীরা বভন্ন বলঙ্গ আিঙ্কজবর্ি আইবর্ 
প্রবিরক্ষা িেিহার কম্বরবিল শসই ইসলার্ শর্েলস এর মা শর্ম্বলারস শর্েলস িম্বলর্, "শগাাঁ়ো 
েযধিমদর জর্য সমকামী ও ধভন্ন ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা ধহংসাত্মক েযধিমদর জঘর্য 
অ্পরাি শথমক ধর্ষৃ্কধি পাওযার শক্ষমে একটি র্যক্কারজর্ক অ্জহুাি, এেং ধর্উইযকন  অ্ঙ্গরামজয এর 
শকামর্া স্থ্ার্ শর্ই। শকামর্া ঘৃণাজধর্ি অ্পরামি সন্তার্ হারামর্া শয শকামর্া োোমামক এই ভয শপমি 
হয র্া শয, িামদর সন্তামর্র আক্রমণকারী পক্ষপািদষু্ট  াাঁক-শ াকমরর কারমণ কম শাধস্ত পামে ো 
এমর্ধক মুধি শপময যামে। আধম কৃিজ্ঞ শয গভর্নর কুওমমা এসে প্রধিরক্ষা ধর্ধষদ্ধ করার প্রমচষ্টায 
এেং ধর্উ ইযকন মক ধর্রাপদ, LGBTQ কধমউধর্টির জর্য আরও শেধশ র্যাযয স্থ্ার্ করার িার 
প্রধিশ্রুধিমি শর্িৃত্ব ধদমির্।"  
  
GMHC এর র্ীবি বিষযক কমী ব্রাযার্ শরাম্বমম্বরা িম্বলর্, "HIV/AIDS আক্রান্ত এেং LGBTQ 
কধমউধর্টিগুমলামক দশৃযমার্ করার লমক্ষযর অ্ংশ ধহসামে সমকামী পুরুষমদর স্বাস্থ্য সংকে (Gay 
Men's Health Crisis, GMHC) প্রধিষ্ঠা করা হমযধিল। েিন মামর্ ধর্উইযকন  অ্ঙ্গরামজযর গভর্নর 
অ্যানু্ড্র কুওমমা প্রধিধর্ধিত্বমলূক গভন িারণ সংক্রান্ত ধর্ষু্ঠর আইর্ এেং িথাকধথি সমকামী ও ধভন্ন 
ধলঙ্গ আিঙ্কজধর্ি আইধর্ প্রধিরক্ষা োধিল করার শক্ষমে িার শর্িৃত্ব অ্েযাহি শরমখমির্। সমস্ত ধর্উ 
ইযকন োসীর পধরোর গঠর্ করার সক্ষমিা থাকা উধচি। প্রধিধর্ধিত্বমূলক গভন িারণ, সম ধলমঙ্গর-
দম্পধি এেং েন্ধ্যাত্ব ধর্ময কাজ করা দম্পধিমদর অ্ধিকার িা়ো আমামদর অ্ঙ্গরামজয িামদর সন্তার্ 
িারমণর শকামর্া েযেস্থ্া শর্ই। এিা়ো, কামরা এো মমর্ করা উধচি র্য শয, আইমর্র সহাযিা 
থাকমলই িারা ধর্উ ইযকন োসী LGBTQ েযধিমদর হিযা করমি পামর, ধেমশষ কমর েণন ধেধশষ্ট ধভন্ন 
ধলমঙ্গর র্ারীমদর। আসন্ন শোর্ওযাল ধেমরামহর োধষনকী উদযাপর্ করার শপ্রধক্ষমি আমরা এই আইর্ 
পাস করার জর্য আইর্সভার প্রধি আহ্বার্ জার্ামর্ার শক্ষমে (র্া হওযা পযনন্ত অ্যালোধর্ র্া শিম়ে 
যাওযা) গভর্নমরর সামথ শযাগ ধদধি।"  
  
িারিারা জয বিোস িম্বলর্, "যামদর কণ্ঠ র্ীরে, যামদর প্রধি বেষমযমূলক আচরণ করা হমযমি 
এেং যামদর সম-অ্ধিকার প্রদার্ করা হযধর্ িামদর পমক্ষ গভর্নর কুওমমা দীঘনধদর্ িমর চযাধম্পযর্। 



 

 

আজ আধম এই দ'ুটি গুরুত্বপূণন আইধর্ ধেষময পদমক্ষপ গ্রহমণর দাধে করার এেং িা ধিগুণ শজারামলা 
করার শক্ষমে গভর্নমরর সামথ শযাগ ধদধি। আমরা এই অ্ঙ্গরামজয বেষমমযর পমক্ষ অ্েস্থ্ার্ শর্ে র্া, 
এেং এসে ধেমলর উত্তরমণর মািযমম সমস্ত ধর্উইযকন োসীর েৃহত্তর সমিার শক্ষমে সামমর্র ধদমক 
আমরকটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ শ লা হমে।"  
  
প্রশাসর্ জমু়ে LGBTQ অ্ধিকামরর শক্ষমে, ধেমশষ কমর 2011 সামল ধেোহ সমিা আইর্ পাস করার 
মািযমম গভর্নর কুওমমা চযাধম্পযর্। চলধি েির আরও আমগ গভর্নর ধলঙ্গ পধরধচধি ো েধহঃপ্রকামশর 
ধভধত্তমি শকামর্া েযধির প্রধি বেষময প্রদশনর্ প্রধিমরাি কমর এেং ধলঙ্গ পধরধচধি ো েধহঃপ্রকামশর 
ধভধত্তমি করা অ্পরািমক ধর্উ ইযকন  অ্ঙ্গরামজযর আইমর্র অ্িীমর্ ঘৃণাজধর্ি-অ্পরাি ধহমসমে ধচধিি 
কমর ধলঙ্গ পধরধচধির ধভধত্তমি বেষমযহীর্িা আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। এিা়োও ধশক্ষা আইমর্র অ্িীমর্ 
শপশাদাধর অ্সদাচরমণর সংজ্ঞা সম্প্রসাধরি কমর িামি আঠার েিমরর কম েযসী শকামর্া শরাগীমক 
রূপান্তর শথরাধপ প্রদার্ লাইমসন্সিারী শপশাদারমদর জর্য অ্সদাচরণ ধহসামে এর সংজ্ঞা সম্প্রসাধরি 
করিঃ রূপান্তর শথরাধপর চচন া ধর্ধষদ্ধ কমরও গভর্নর আইমর্ স্বাক্ষর কমরমির্।  
  
অ্ধি সম্প্রধি, অ্ধি গুরুত্বপূণন সাশ্রযী যমের আইমর্র (Affordable Care Act) সংস্থ্ামর্র সম্ভােয 
রমদর আশঙ্কায, গভর্নর স্বাস্থ্য অ্ধিদিরমক (Department of Health) ধর্মদনশ শদর্ এই ধর্যম 
করমি শযর্ স্বাস্থ্য যে প্রদার্কারীরা ট্রান্সমজন্ডার শরাগীর প্রধি বেষময প্রদশনর্ র্া করমি পামর এেং 
আধথনক শসো অ্ধিদিরমক (Department of Financial Services) ধর্মদনশ শদর্ এই ধর্যম করমি 
শযর্ স্বাস্থ্যেীমা পাওযার েযাপামর ট্রান্সমজন্ডার েযধিমদর প্রধি বেষমমযর ধেরুমদ্ধ সুরক্ষা েধৃদ্ধ করা 
হয। ধলঙ্গ ধভধত্তক বেষমমযর ধেরুমদ্ধ সুরক্ষায ধলঙ্গ পধরধচধিও অ্ন্তভুন ি, সাশ্রযী যে আইমর্ উধিধখি 
শয ধর্যম রমযমি িা রদ করার জর্য ট্রাম্প প্রশাসমর্র প্রস্তাের্ার প্রধি সরাসধর উত্তর হল এই 
ধর্মদনশগুধল। এই সুরক্ষা অ্পসারণ করা হমল, প্রায 90,300 ট্রান্সমজন্ডার ধর্উ ইযকন োসী অ্র্যাযয, 
অ্মাধজন ি এেং অ্বেি বেষমমযর ধশকার হমিা।  
  
2017 সামল শ ডামরল সরকার ট্রান্সমজন্ডার ধশক্ষাথীমদর শ ডামরল সুরক্ষা প্রিযাহার কমর ধর্মল, িার 
উত্তমর গভর্নর শেমের ধশক্ষা অ্ধিদিরমক (State Education Department) ধর্মদনশ শদর্ শয সু্কল 
শজলাগুধলমি এমর্ ধর্যম কমর ধদমি শযর্ ধর্উ ইযকন  শেে আইমর্র অ্ধিক সু্কলগুধলমি ট্রান্সমজন্ডার 
ধশক্ষাথীরা বেষময ও হযরাধর্র হাি শথমক সুরক্ষা পায।  
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