
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

অবিম্বিের্ শেষ হওয়ার আম্বগ অম্বর্ের পম্বে গভন িারণম্বক বিিতা দার্ এিং সমকামী ও 
ট্রান্সম্বেন্ডার আতঙ্কেবর্ত আইবর্ সুরো বর্বষদ্ধকরম্বণর ক্রমিিনমার্ প্রচারাবভযাম্বর্ বর্উইয়ম্বকন র 

12 ের্ কংম্বেস প্রবতবর্বির শযাগদাম্বর্র কথা শ াষণা করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

অম্বর্ের পম্বে গভন িারণম্বক বিিতা দার্ করম্বল শসটা সমবলম্বের দম্পবত ও িন্ধ্োম্বের বেকার 
দম্পবতম্বদর সহায়তামলূক প্রের্ম্বর্র মািেম্বম সন্তার্ িারম্বণর সুম্বযাগ কম্বর শদম্বি  

  
সমকামী ও ট্রান্সম্বেন্ডার আতঙ্কেবর্ত আইবর্ সুরো বর্বষদ্ধকরণ সবহংস অপরাম্বি অবভযকু্ত 

িেবক্তম্বদর আদালম্বত সম্ভািে সুরোর শকৌেল বহসাম্বি সমকামী ও ট্রান্সম্বেন্ডার আতম্বঙ্কর িেিহার 
প্রবতম্বরাি করম্বি  

  
উভয় প্রস্তাি গভর্নম্বরর বর্িনাহী িাম্বেম্বটর অংে বহসাম্বি এবগম্বয় শর্য়া হয়  

  
  
19 জনু অধিবেশন শশষ হওয়ার আবে অবনের পবে ের্ভ িারণবে বেিতা দান এেং সমোমী ও 
ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরো ধনধষদ্ধেরবণর ক্রমেিভমান প্রচারাধর্যাবন ধনউইয়বেভ র 12 জন 
েংবেস প্রধতধনধির শযােদাবনর েথা শ াষণা েবরবেন ের্নভর অোনু্ড্র এম. কুওবমা। উর্য় ধেল 
ের্নভবরর FY 2020 ধনেভাহী োবজবে প্রস্তাে েরা হয়, তবে আইন পধরষবদ তা েৃহীত হয়ধন, এেং 
োবজবের োইবর অধিবেশবনর অেধশষ্ট সমবয় তা ধেবেচনার জনে অধনষ্পন্ন রাখা হয়। শলসধেয়ান, 
সমোমী, উর্োমী, ট্রান্সবজন্ডার ও কুইয়ার (LGBTQ) েধমউধনটি শসন্টাবর েতোল সমাবেবশর 
পর েংবেস প্রধতধনধিদবলর সদসেরা আজ ের্নভবরর শজাবে শযাে শদন, শযখাবন ব্র্োবর্া শেধলধর্শন 
প্রবযাজে ও শহাস্ট অোধন্ড শোবহবনর সাবথ েবয়েটি LGBTQ অোডবর্াবেধস গ্রুপ ের্নভবরর সবে 
শযােদান েবর। 30 শশ শম অধিবেশন শশষ হওয়ার আবে দ'ুটি প্রস্তাে পাবসর জনে ের্নভর এেটি 
প্রচারাধর্যান এেং ওবয়েসাইে চালু েবরন।  
  
"ধনউইয়েভ  অেরাজে হল শদবশর প্রেধতশীলতার রাজিানী এেং এই ধের্ধিোলীন সমবয় আমাবদর 
অেশেই স্বীেৃধত ও সমতাবে সহায়তাোরী সাহসী পদবেবপর সাবথ এধেবয় শযবত হবে", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "অবনের পবে ের্ভ িারবণ োিা এেং 'সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত' আইধন 
সুরো আমাবদর মূলেবোবির সাবথ শেমানান এেং এই ক্রমেিভমান প্রচারাধর্যাবনর মািেবম আমরা 
আইন প্রবণতাবদর োবে এই পধরষ্কার োতভ া পাঠাধি: ধনধিয়তা অেহণবযােে - এখনই ধেল পাস 
েরুন।"  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-andy-cohen-rally-legalize-gestational-surrogacy-and-ban-gay-and-trans-panic#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-launches-campaign-legalize-gestational-surrogacy-and-ban-gay-and-trans-panic-defense#_blank
https://www.ny.gov/programs/legalize-surrogacy-and-ban-gaytrans-panic-defense#_blank


 

 

"ধনউইয়েভ  হল LGBTQ অধিোর আবদালবনর সূধতোোর, এেং আমরা আমাবদর প্রবচষ্টার মািেবম 
সোর সমান অধিোর এেং সুরোর পবথ শনতৃত্ব ধদধি", শলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ শহাচুল 
িম্বলর্। "ধলে প্রোবশ বেষমেহীনতা আইন (Gender Expression Non-Discrimination Act, 
GENDA) এেং রূপান্তর শথরাধপ ধনধষদ্ধ েরার ধেিান এখন অেরাবজের আইন হওয়ায় আমরা 
নোয়ধেচার ও সমতা ধনধিত েরবত দবেপ েহণ েরধে - তবে আমাবদর োজ এখবনা শশষ হয়ধন। 
অবনের পবে ের্ভ িারণবে বেিতা দান এেং সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরো 
ধনধষদ্ধেরণ LGBTQ েেধিবদরবে তাবদর পধরোর সম্প্রসারবণ এেং  ৃণা ও সধহংসতা শথবে তাবদর 
সুরো ধনধিত েরায় আমাবদর প্রবচষ্টাবে আরও শজারদার েরবে।"  
  
অোবন্ড শকাম্বহর্ িম্বলর্, "আজ ের্নভর কুওবমা'র পাবশ দাাঁধ়িবয় এেং LGBTQ েধমউধনটির পবে তার 
অসািারণ োজবে স্বীেৃধত ধদবয় আধম অতেন্ত েধেভত। ধেবয়র শেবে সামে শথবে শুরু েবর GENDA 
পযভন্ত অবনের পবে ের্ভ িারবণর শেবে ধনবষিাজ্ঞার অেসাবন ের্নভর কুওবমা ধনউইয়েভ বে শদবশর 
প্রেধতশীলতার রাজিানী ধহসাবে িবর রাখা ধনধিত েরবেন। যখন আিুধনে ধচধেৎসাধেজ্ঞান 
প্রধতধদন নতুন অবলৌধেে োজ েবর চবলবে, এেং যখন আমরা েোপের্াবে এেমত শয পধরোর 
েঠবনর এেমাে পূেভশতভ  হল শপ্রম, শসই 2019 সাবল োউবে ধশশু লালবনর আনদ শথবে েধিত 
েরা ঠিে হবে না। আধম ধশশু ও োোমার ধনরাপত্তা ধেধির আইবন পধরণত হওয়ার অবপোয় 
রবয়ধে, যাবত ধনউইয়বেভ র আিুধনে পধরোরগুধলর পধরোর েঠন েরার শেবে স্বািীনতা ও সুরোর 
েেেস্থা থাবে, তা শযর্াবেই বতধর শহাে না শেন।"  
  
অম্বর্ের পম্বে গভন িারণম্বক বিিতা দার্  
অবনের পবে ের্ভ িারণবে বেিতা দান সমধলবের এেং েন্ধ্ো দম্পধতবদর অেসর ধচধেৎসা দ্বারা 
সহায়তামূলে প্রজনবনর মািেবম সন্তান িারবণর সুবযাে প্রদান েবর। অেরাবজের েতভ মান আইন 
শেেল অবনের পবে ের্ভ িারণবে ধনধষদ্ধ েবর না, েরং প্রজনন প্রযুধির মািেবম সন্তান জবের শেবে 
আইধন ধপতামাতা শে তা পধরষ্কারর্াবে েোখো েরবত েেথভ হয়। ধনউইয়বেভ র প্রজনন স্বাস্থে আইবনর 
অন্তরু্ভ ধি সম্প্রসারবণ ের্নভর FY 2020 ধনেভাহী োবজবে অবনের পবে ের্ভ িারণ চুধির উপর 
ধনবষিাজ্ঞা তুবল ধনবয় আইন প্রণয়বনর প্রস্তাে েবরধেবলন যা সমস্ত পবের জনে সুরোও ধনধিত 
েরবে।  
  
সমকামী ও ট্রান্সম্বেন্ডার আতঙ্কেবর্ত সুরো বর্বষদ্ধকরণ  
েতভ মান সমোমী এেং ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরো LGBTQ েেধিবদর ধেরুবদ্ধ সধহংস 
অপরাবির জনে দায়ী েেধিবদরবে েম শাধস্ত প্রাধির সুবযাে েবর শদয় এেং এমনধে ধেেু শেবে 
রু্িবর্ােী েেধির প্রেৃত ো অনুরূ্ত শযৌন অর্োস ো ধলে পধরধচতর উপর শদাষাবরাপ েবর শদাষী 
সােেস্ত হওয়া শথবে তাবে শরহাই প্রদান েবর। এই ধেবলর উত্তরণ অেরাবজের আইবনর ফাাঁে-শফাের 
েন্ধ্ েবর শদবে, যা েতভ মাবন সংধিষ্ট েেধিবদর রু্িবর্ােী েেধির ধলে, ধলে পধরচয়, ো শযৌন 
অর্োস সম্পবেভ  িারণা লাবর্র, ো জানার পর সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সরুো 
েেেহার েবর অনেবে আক্রমণ েরার অনুবমাদন প্রদান েন্ধ্ েবর শদবে।  
  
প্রবতবর্বি এবলয়ট এম্বেল িম্বলর্, "এো হতাশাজনে শয 2019 সাবল এবস এখন পযভন্ত ধনউইয়েভ  
অেরাবজে অবনের পবে ের্ভ িারণ বেি নয় এেং সংধিষ্ট েেধিরা তাবদর  ৃণে আচরণবে নোযে 



 

 

েরার শেবে তাবদর র্াষায় সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরো েেেহার েরবত 
পাবর। এসে সমসো শেেল LGBTQ েধমউধনটির োবে নয়, েরং সোর জনে সধতেোবরর সমতার 
জনে ল়িাইবয় সমস্ত ধনউইয়েভ োসীর োবে গুরুত্বপূণভ। আধম এসে গুরুতর রু্ল সংবশািবন প্রধতশ্রুধতর 
জনে ের্নভরবে িনেোদ জানাই।"  
  
প্রবতবর্বি শোম্বস শসরাম্বর্া িম্বলর্, "শস্টানওয়াল আবদালবনর পর শথবে LGBT সধক্রয়তার 50 
েেবরর ধদবে তাোবল আমরা শদধখ, সম-অধিোবরর জনে যারা ল়িাই েবরবেন তাবদর অেদাবনর 
প্রধত সধতেোর শ্রদ্ধা প্রদশভন েরার সুবযাে আমাবদর োবে রবয়বে। প্রধতধনধিবত্বর উপর ধনবষিাজ্ঞা 
এেং শোাঁ়িাধমপূণভ সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরোর সমাধিই হল LGBT 
আবদালবনর নায়েবদর প্রধত চূ়িান্ত শ্রদ্ধা প্রদশভন। আধম অেরাবজের আইনসর্াবে ের্নভর কুওবমার 
স্বােবরর জনে এই দ'ুটি আইন প্রণয়বনর োজ শজারদার ও তা পাস েরার আহ্বান জানাধি।"  
  
প্রবতবর্বি শেরল্ড র্োডলার িম্বলর্, "ধনউইয়েভ  হল LGBTQ অধিোর আবদালবনর সধূতোোর, এেং 
এই অেরাজে ধলে পধরচয় ো শযৌন অর্োস ধনধেভবশবষ সমস্ত ধনউইয়েভ োসীর সমতার প্রধত 
ঐধতহাধসে অেেধত সািন েবরবে। আমরা শযসে অেেধত অজভ ন েবরধে তাবত এো অেল্পনীয় শয, 
ধনউইয়েভ  অেরাবজে এখনও এমন আইন ধেদেমান রবয়বে যা সম-অধিোরবে োিােস্ত েবর এেং 
এমনধে সমোমী আতঙ্কবে আইধন সুরো ধহসাবে ধেধিেদ্ধ েবর। আধম অবনের পবে ের্ভ িারণবে 
বেিতা দান এেং সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরো ধনধষদ্ধেরবণ শনতৃত্ব প্রদাবনর 
জনে ের্নভর কুওবমা এেং অেরাবজের ধসবনের ব্র্োড হয়লমাবনর প্রশংসা েধর, এেং আইনসর্ার 
প্রধত অধিবেশন শশষ হওয়ার আবেই এসে গুরুত্বপূণভ ধেল পাস েরার আহ্বান জানাই।"  
  
প্রবতবর্বি কোম্বরাবলর্ মাম্বলাবর্ িম্বলর্, "অবনের পবে ের্ভ িারবণ ধনউইয়বেভ র শসবেল আইবনর 
োরবণ পধরোর শুরু েরবত োবরা জনে তাবদর োধ়ি শেব়ি যাওয়া উধচত না। এো দী ভধদন িবর 
সংবশািবনর অবপোয় রবয়বে। তাো়িা এো এবেোবরই হাসেের শয, সমোমী ো ট্রান্সবজন্ডার 
'আতঙ্ক'-শে এখনও শেউ োউবে আক্রমণ েরার শেবে সুরো ধহসাবে দাধে েরবত পাবর। এো 
এেো র্য়ানে,  ণৃে সুরো এেং েহু েের আবেই োদ শদওয়া উধচত ধেল। আইনসর্া এখন 
অবনের পবে ের্ভ িারণবে বেিতা দান এেং সমোমী আতঙ্কজধনত আইধন সুরোর দাধে ধনধষদ্ধ 
েরবত পাবর। তারা েবয়ে দশে িবর অেরাবজের জনে উপদ্রেস্বরূপ এমন রু্ল সংবশািন েরবত 
পাবর। আধম ের্নভর কুওবমাবে LGBTQ েধমউধনটির প্রধত তার সহায়তা অেোহত রাখার জনে 
িনেোদ জানাই।”  
  
প্রবতবর্বি বর্বদয়া শভলােম্বকাম্বয়ে িম্বলর্, "শয শোবনা িরবনর শোাঁ়িাধম ো বেষবমের জনে শোবনা 
অজহুাত শনই এেং এটি ধেবশষ েবর শসসে আইবনর জনে সতে যা আমাবদর নােধরেরা শমবন চলবে 
েবল আমরা প্রতোশা েধর। এো হতাশাজনে শয প্রধতধনধিত্বমূলে প্রধক্রয়ায় ের্ভ িারবণর পধরেল্পনা 
েহণোরী শোবনা েন্ধ্ো ো LGBTQ দম্পধতবে তা েরার জনে অেশেই এ অেরাজে তোে েরবত 
হবে এেং সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরো এবেোবরই ধেরধিের। ধনউইয়বেভ র 
আইন প্রবণতাবদর অেশেই চলধত েেবরর জনে অোলোধন ো়িার আবেই যা সঠিে তা েরবত হবে। 
ধনউইয়বেভ র আইন শথবে ধচরতবর বেষমে এেং সমোমী আতঙ্ক দরূ েরার জনে এসে ধেল পাস 
েরার আহ্বান জানাই।"  



 

 

  
প্রবতবর্বি শেগবর বমক্স িম্বলর্, "ধনউইয়েভ  অেরাজে LGBTQ অধিোর আবদালবনর শেন্দ্রস্থল ধেল 
ধেিায় এই অধিবেশবন অবনের পবে ের্ভ িারবণর শেবে ধেদেমান ধনবষিাজ্ঞা তুবল ধনবয় আমাবদর 
উত্তরাধিোর অেোহত রাখে শসোই শেেলমাে উপযিু োজ। আধম ের্নভর কুওবমাবে তার শনতৃবত্বর 
জনে িনেোদ জানাই এেং LGBTQ েধমউধনটির নােধরে অধিোর সুরধেত েরবত তার ও 
অোডবর্াবেধস গ্রুপগুবলার সাবথ োজ েরার অবপোয় রবয়ধে।"  
  
প্রবতবর্বি ব্রায়ার্ বহবগন্স িম্বলর্, "শস্টানওয়াল আবদালবনর সধূতোোর এেং ধেোহ সমতা আইন 
পাবসর শেবে প্রথম েৃহৎ অেরাজে ধহবসবে LGBTQ েধমউধনটির জনে সম-অধিোবরর ল়িাইবয় 
ধনউইয়েভ  দী ভধদন িবর জাতীয় শনতৃবত্ব রবয়বে। চলধত েের GENDA পাস েরার এেং রূপান্তর 
শথরাধপর  ৃণে অনুশীলন ধনধষদ্ধ েরার পর, সধতেোর সমতা অজভ বনর লবেে পরেতী শযৌধিে 
পদবেপ হল LGBTQ দম্পধত এেং েন্ধ্োবত্বর ধশোর দম্পধতবদর জনে অবনের পবে ের্ভ িারণবে 
বেিতা দান এেং  ৃণে সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরো ধনধষদ্ধেরণ, যা সংধিষ্ট 
েেধিবদরবে এেটি  ৃণামূলে অপরাবির সরুো ধহসাবে তাবদর পেপাতবে েেেহাবরর সুবযাে েবর 
শদয়। অধিবেশন শশষ হওয়ার আবে এসে গুরুত্বপূণভ আইন পাস েরার শেবে ের্নভর কুওবমার 
প্রবচষ্টা LGBTQ েধমউধনটির প্রধত তার অেোহত প্রধতশ্রুধত তুবল িবর এেং এই অেোহত প্রবচষ্টার 
জনে আধম তাবে িনেোদ জানাই।"  
  
প্রবতবর্বি ের্ পোবট্রক মোলবর্ িম্বলর্, "আমার স্বামীর সাবথ ধতনটি চমৎোর সন্তান ে়ি েবর 
শতালাো আমার জীেবনর জনে মহান আশীেভাদ। এো লজ্জাজনে শয আইনসর্া শযো সঠিে শসো 
েরার পধরেবতভ  ধনধিয়তাবে শেবে ধনবয়বে। শস্টানওয়াল আবদালবনর পর শথবে ধনউইয়েভ  LGBTQ 
আবদালবনর শনতৃবত্ব রবয়বে, এেং শযসে তোে েরা হবয়বে ো আমরা েতদরূ অেসর হবয়ধে তা 
আমরা রু্বল শযবত পাধর না। LGBTQ েধমউধনটির জনে অেোহত সহায়তার জনে আধম ের্নভবরর 
প্রশংসা েধর এেং এই ল়িাইবয় তাবে সহবযােী ধহসাবে শপবয় আধম খুধশ।"  
  
প্রবতবর্বি শেস শমং িম্বলর্, "ের্নভর কুওবমার শনতৃবত্ব ধনউইয়েভ  LGBTQ অধিোবরর শেবে জাতীয় 
শনতৃবত্ব রবয়বে। আমরা েবেভর মাস উদযাপনোবল এসে গুরুত্বপূণভ ধেষবয় শনতৃবত্বর জনে আধম 
ের্নভবরর প্রশংসা েধর এেং ধনউইয়েভ োসী সমস্ত LGBTQ সদবসের অধিোর ও সুরো আরও 
সুসংহত েরবত তার সাবথ োজ েরার অবপোয় রবয়ধে।"  
  
প্রবতবর্বি কোথবলর্ রাইস িম্বলর্, "ের্নভর কুওবমা োরোর এো স্পষ্ট েবরবেন শয ধনউইয়েভ  
অেরাবজে  ৃণার শোবনা স্থান শনই এেং অবনের পবে ের্ভ িারণবে বেিতা দান এেং সমোমী ও 
ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত আইধন সুরো ধনধষদ্ধেরবণর প্রচারাধর্যাবনর মািেবম শস োতভ া ধতধন 
আোর ধদবিন। ধনউইয়েভ  LGBTQ অধিোর এেং সোর সম-অধিোবরর এবেোবর পুবরার্াবে 
থাকুে আমরা শসো চাইবল এই দ'ুটি ধেষয় গুরুত্বপূণভ। এগুবলা পাস না হবল ধনবজর পধরোর শুরু 
েরবত আেহী অথো শেেল  ৃণামলূে অপরাবি ধনেেজন োউবে হাধরবয় আক্রমণোরীবে স্বল্প শাধস্ত 
শপবত ো এমনধে োরাোস এ়িাবত শদবখন এমন অেধনত ধনউইয়েভ োসীবে আমরা েেথভ েবর ধদধি। 
আইনসর্ার জনে ের্নভর কুওবমার শনতৃত্ব অনুসরণ েবর এসে গুরুত্বপূণভ পদবেবপর ধেষবয় োজ 
েরার সময় এবসবে।"  



 

 

  
প্রবতবর্বি আবিয়াম্বর্া এসবপবলয়ট িম্বলর্, "LGBTQ েধমউধনটির সদসেবদর জনে সামে প্রধতষ্ঠার 
প্রেধতশীল পদবেবপর শেবে ধনউইয়েভ  ইধতহাবস সঠিে অেস্থান েহণ েবরবে, তবে আমাবদর োজ 
এখবনা শশষ হয়ধন। এ দ'ুটি ধনয়ন্ত্রণমূলে, বেষমেমলূে আইন আজও োযভের থাোয় আমরা শেেল 
আমাবদর উন্নয়ন এেং ধনউইয়বেভ র সম-অধিোবরর সুরোর সেমতাবে োিােস্ত েরধে। আধম 
ধনউইয়েভ  অেরাবজের ধসবনবে থাোোবল সমধলবের ধেবয়র পবে শর্াে শদওয়ার োরবণ েধেভত ধেলাম 
এেং সোর জনে নোযেতা এেং সমতার লবেে আবরেটি পদবেপ ধহসাবে অবনের পবে ের্ভ িারণবে 
বেিতা দান এেং 'সমোমী ও ট্রান্সবজন্ডার আতঙ্কজধনত' আইধন সরুো ধনধষদ্ধেরবণ ের্নভর 
কুওবমার ল়িাইবয় আজ তার পাবশ দাাঁধ়িবয় েধেভত।"  
  
প্রবতবর্বি মোক্স শরাে িম্বলর্, "ের্ভ িারবণর জনে লজ্জাজনের্াবে অনে শোবনা অেরাবজে যাওয়ার 
পধরেবতভ  LGBTQ এেং েন্ধ্োবত্বর ধশোর দম্পধতরা শদবশ অবনের পবে ের্ভ িারবণর শেবে শধিশালী 
সুরোর মািেবম এখাবন ধনউইয়বেভ  ধশশু িারবণর অধিোর রাবখ। এোই আমাবদর শনতৃত্ব দাবনর পথ 
এেং এোবে অোধিোর শদয়ায় আধম ের্নভর কুওবমার প্রশংসা েধর।"  
  
প্রশাসন জবু়ি LGBTQ অধিোবরর শেবে, ধেবশষ েবর 2011 সাবল ধেোহ সমতা আইন পাস েরার 
মািেবম ের্নভর কুওবমা চোধম্পয়ন। চলধত েের আরও আবে ের্নভর ধলে পধরধচধত ো েধহিঃপ্রোবশর 
ধর্ধত্তবত শোবনা েেধির প্রধত বেষমে প্রদশভন প্রধতবরাি েবর এেং ধলে পধরধচধত ো েধহিঃপ্রোবশর 
ধর্ধত্তবত েরা অপরািবে ধনউইয়েভ  অেরাবজের আইবনর অিীবন  ণৃাজধনত-অপরাি ধহবসবে ধচধিত 
েবর ধলে পধরধচধতর ধর্ধত্তবত বেষমেহীনতা আইবন স্বাের েবরন। এো়িাও ধশো আইবনর অিীবন 
শপশাদাধর অসদাচরবণর সংজ্ঞা সম্প্রসাধরত েবর তাবত আঠার েেবরর েম েয়সী শোবনা শরােীবে 
রূপান্তর শথরাধপ প্রদান লাইবসন্সিারী শপশাদারবদর জনে অসদাচরণ ধহসাবে এর সংজ্ঞা সম্প্রসাধরত 
েরতিঃ রূপান্তর শথরাধপর চচভ া ধনধষদ্ধ েবরও ের্নভর আইবন স্বাের েবরবেন।  
  
অধত সম্প্রধত, অধত গুরুত্বপূণভ সাশ্রয়ী পধরচযভার আইবনর (Affordable Care Act) সংস্থাবনর সম্ভােে 
রবদর আশঙ্কায়, ের্নভর স্বাস্থে ধের্ােবে (Department of Health) ধনবদভশ শদন এমন ধনয়ম 
েরবত শযন স্বাস্থে পধরচযভা প্রদানোরীরা ট্রান্সবজন্ডার শরােীবদর প্রধত বেষমে প্রদশভন না েরবত পাবর 
এেং আধথভে শসো ধের্ােবে (Department of Financial Services) ধনবদভশ শদন এমন ধনয়ম 
েরবত শযন স্বাস্থেেীমা পাওয়ার েোপাবর ট্রান্সবজন্ডার েেধিবদর প্রধত বেষবমের ধেরুবদ্ধ সুরো েৃধদ্ধ 
েরা হয়। ধলে ধর্ধত্তে বেষবমের ধেরুবদ্ধ সুরোয় ধলে পধরধচধতও অন্তরু্ভ ি, সাশ্রয়ী পধরচযভা আইবন 
উধিধখত শয ধনয়ম রবয়বে তা রদ েরার জনে ট্রাম্প প্রশাসবনর প্রস্তােনার প্রধত সরাসধর উত্তর হল 
এসে ধনবদভশ। এই সুরো অপসারণ েরা হবল, প্রায় 90,300 ট্রান্সবজন্ডার ধনউইয়েভ োসী অনোযে, 
অমাধজভ ত এেং অবেি বেষবমের ধশোর হবেন।  
  
2017 সাবল শফডাবরল সরোর ট্রান্সবজন্ডার ধশোথীবদর শফডাবরল সুরো প্রতোহার েবর ধনবল, তার 
উত্তবর ের্নভর অেরাবজের ধশো ধের্ােবে (State Education Department) ধনবদভশ শদন সু্কল 
ধডসধট্রক্টগুবলাবত এমন ধনয়ম েবর ধদবত শযন ধনউইয়েভ  অেরাজে আইবনর অিীন সু্কলগুবলাবত 
ট্রান্সবজন্ডার ধশোথীরা বেষমে ও হয়রাধনর হাত শথবে সুরো পায়।  
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