
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
ওয়ার্ল্ন প্রাইড (WORLDPRIDE) এিং স্টার্ওয়াম্বলর 50তম ির্নপবূতন  উদযাপর্ উপলম্বে গভর্নর 
কুওম্বমা সমকামী ও ট্রান্স পোবর্ম্বকর আইবর্ সুরোম্বক বর্বর্দ্ধ স্ ার্ণা কম্বর আইম্বর্ স্বাের 

কম্বরম্বের্  
  
সমকামী ও ট্রান্স পোবর্ম্বকর আইবর্ সুরো বর্বর্দ্ধকরণ আদালম্বত যুবিসঙ্গত স্মাকাম্বিলা স্কৌেল 
বিম্বসম্বি স্িাম্বমাম্ব াবিয়া ও ট্রান্সম্ব াবিয়াম্বক িেিিার কম্বর সবিংস অপরাধ সং টম্বর্র দাম্বয় 

অবভযিু িেবিম্বদরম্বক বর্বর্দ্ধ করম্বি  
  

2019 জাবটস এম্বজন্ডার মলূ অংেম্বক পাে করার প্রবতজ্ঞাম্বক িাস্তিায়র্ কম্বর - আইর্সভার 
পরিতী অবধম্বিেম্বর্ বর্বদন ষ্ট সমম্বয়র জর্ে সাম্বরাম্বগবসম্বক আইর্সম্মত করার কোম্বেইর্ম্বক 

অবধকতর স্জারদার করার অঙ্গীকার কম্বর  
  
বির্য়টিম্বক সামাবজক মাধেম্বম দবৃষ্টম্বগাচর করার জর্ে গভর্নর র্তুর্ বভবডও বভবডও স্ির কম্বরম্বের্  

  
েবিগুম্বলা স্দওয়া রম্বয়ম্বে এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক আইনর্ সুরক্ষা (S3293/A2707) 
নর্নিদ্ধ কমর আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ যামে নর্উ ইয়কন  স্টেমের এই ঘৃণ্য আইনর্ সুরক্ষা স্টকৌশলটি 
আর স্টকউ বযবহার করমে র্া প্ামর ো নর্নিে করার জর্য োর প্রনেশ্রুনে প্ূরণ্ কমরমে। 
ওয়ার্ল্ন প্রাইড ও স্টোর্ওয়াল নবমরামহর 50 বিনপ্নূেন  উপ্লমক্ষয গভর্নর োর 2019 সামলর জানেস 
এমজন্ডার একটি গুরুত্বপ্ূণ্ন নবিয় নহমসমব নবমবনিে প্নরকল্পর্াটিমে স্বাক্ষর কমরমের্। এোডাও এই 
বের স্টয সমামবশটির আময়াজর্ করা সম্ভব হয়নর্ স্টসটি গভর্নমরর প্রবেী আইর্সভার স্টসশমর্ োর 
িুনিনভনিক সামরামগনসর ববধো নবিয়ক কযামেইর্মক নিগুণ্ করার প্রনেশ্রুনে নিময়মের্।  
  
"এই সমকামী ও ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষা অ্বশযই স্টহামমাম ানবয়া ও ট্রান্সম ানবয়ার একটি সংকলর্ এবং 
এটি সমো ও অ্ধীর্ো সংক্রান্ত মূলযমবামধর সামে স্টবমার্ার্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সুরক্ষা 
আইর্ শুধু অ্প্মার্জর্কই র্য় – বরং এটি স্টয সকল LGBTQ মার্ুি সঠিক প্মে আমে োমির 
মামেও সনহংসোমূলক বােন া স্টপ্ররণ্ কমর। এটি ঠিক র্য় এবং আজমক আমরা এই অ্স্বাস্থ্যকর আইনর্ 
বযবস্থ্ামক ইনেহামসর আস্তাকুমড েুুঁ মড স্ট মল নিনি স্টযখামর্ এটির োকার কো।"  
  
এোডাও গভর্নর ইসলার্ স্টর্েমলর মা স্টডলরস স্টর্েমলমক নর্ময় একটি র্েুর্ নভনডও সামানজক মাধযমম 
েনডময় নিময়মের্, নযনর্ একজর্ ট্রান্সমজন্ডার মনহলা নেমলর্ যামক 2013 সামল নর্মনমভামব হারমলমম 

https://youtu.be/MNwCV6JjK1A
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709339372207


 

 

খুর্ করা হয় এবং যার খুনর্রা স্টকামেন  সমকামী ও ট্রান্স প্যানর্ক আইনর্ সুরক্ষা বযবহার কমরনেমলর্। 
নভনডওটি স্টিখুর্ এখামর্।  
  
বেন মামর্ সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষা LGBTQ বযনিমির নবরুমদ্ধ সনহংস অ্প্রামধর জর্য 
স্টিািী বযনিমিরমক কম শানস্ত স্টভামগর সুমযাগ কমর স্টিয় এবং এমর্নক নকেু স্টক্ষমে ভুিমভাগী বযনির 
প্রকৃে বা অ্র্ভূুে স্টযৌর্ আিরণ্ বা নলঙ্গ প্নরনিনের উপ্র স্টিািামরাপ্ কমর স্টিািী সাবযস্ত হওয়া 
স্টেমক োমক স্টরহাই প্রিার্ কমর। এই নবমলর অ্র্ুমিিটি স্টেমের আইমর্র ত্রুটি বন্ধ কমর স্টিমব যা 
বেন মামর্ সংনিষ্ট বযনিমির ভুিমভাগী বযনির নলঙ্গ, নলঙ্গ প্নরিয় বা স্টযৌর্ আিরণ্ সেমকন  ধারণ্া 
লামভর বা জার্ার প্র সমকামী ও ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষা বযবহার কমর অ্র্যমক আক্রমণ্ করার 
অ্র্ুমমাির্ প্রিার্ বন্ধ কমর স্টিমব।  
  
বসম্বর্টর ব্র্োড িম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "েোকনেে সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষা বানেমলর মাধযমম 
নর্উ ইয়কন  প্রনসনকউের, নডম ন্স অ্যােনর্ন, জনুরস এবং নবিারকমির একটি বােন া স্টপ্ৌুঁমে নিমি স্টয 
একজর্ ভুিভুগী LGBTQ বযনির প্নরিয় োর নবরুমদ্ধ অ্স্ত্র নহমসমব বযবহার করা উনিে র্য়। 
নর্উ ইয়মকন র LGBTQ বযনিমির অ্নধকার সংরক্ষমণ্র জর্য গঠিে আইর্সভার একজর্ সিসয হমে 
স্টপ্মর আনম গনবনে এবং এই জটিল নবিময় স্টর্েৃত্ব স্টিওয়ার জর্য নসমর্ে স্টমমজানরটি নলডার নেওয়ােন -
কানজন্স ও অ্যামসম্বনলমমম্বার ও’ডমর্লমক ধর্যবাি। আমরা স্টযমহেু স্টোর্ওয়ামলর 50 বিনপ্ূনেন  
উিযাপ্র্ করনে, আনম গভর্নর কুওমমার কামে কৃেজ্ঞ স্টয নেনর্ আইমর্র এমর্ একটি জটিল 
নবিয়মক ববধ করার জর্য স্বাক্ষর কমরমের্ এবং LGBTQ কনমউনর্টির কামে নর্উ ইয়কন মক আরও 
সমবনাপ্নর এবং সমোর শহর নহমসমব গমড স্টোলার জর্য োর সামে কাজ করমে আনম অ্ধীর আগ্রমহ 
আনে।"  
  
স্ডলরস স্র্টম্বলস িম্বলর্, "হারমলমম 2013 সামল আমার স্টমময় ইসলার্ োর প্নরিময়র কারমণ্ খুর্ 
হয়। োর আক্রমণ্কারীরা ববিমযমূলক 'ট্রান্স প্যানর্ক' সুরক্ষা বযবহার কমরনেল। আনম কৃেজ্ঞ স্টয 
নর্উ ইয়কন  এই আইর্মক বানেল করমে যামে কমর আমার মমো আর স্টকামর্া মামক এমর্ 
প্নরনস্থ্নের মধয নিময় স্টযমে র্া হয়। আমামির সংগ্রাম িানলময় স্টযমে হমব যামে কমর সকল ট্রান্স 
বযনিরা সংঘিন ও ববিময বযনেমরমক স্টবুঁমি োকমে প্ামর। এই নবমলর জর্য এবং এটিমক একটি 
আইমর্র আওোয় এমর্ স্বাক্ষমর নর্রলসভামব সমেনর্ জনুগময় যাওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমামক 
ধর্যবাি।"  
  
লোমডা বলগোম্বলর (Lambda Legal) স্ য়ার স্কাটন স স্প্রাম্বজক্ট (Fair Courts Project)-এর বসবর্য়র 
অোটবর্ন ইথার্ রাইস: "LGBTQ কনমউনর্টিমক সমো প্রিামর্র জর্য 'সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক' 
সুরক্ষা বানেল নর্উ ইয়মকন র একটি গুরুত্বপ্ূণ্ন এবং বহু নিমর্র প্রুমর্া একটি প্িমক্ষপ্ নেল। নর্উ 
ইয়মকন  LGBTQ বযনিমির আর কখমর্াই স্টকামর্া সংঘমিনর সম্মুখীর্ হমে হমব র্া। এই ধরমর্র 
সংঘমিনর জর্য LGBTQ বযনিমির অ্বশযই স্টিািামরাপ্ করা উনিে র্য়। আমামির র্যায়নবিার 
বযবস্থ্ায় এই ধরমর্র 'সুরক্ষা' এর স্টকামর্া স্থ্ার্ স্টর্ই। আজমক এই নবমল স্বাক্ষমরর জর্য এবং LGBTQ 
কনমউনর্টির প্ক্ষ হময় ক্রমাগে সমেনর্ স্টজাগামর্ার জর্য লযামডা নলগযাল গভর্নমরর প্রশংসা 
কমরমের্।"  
  

https://youtu.be/MNwCV6JjK1A


 

 

বর্উ ইয়কন  বসটির LGBT কবমউবর্টি স্সন্টার (NYC's LGBT Community Center)-এর 
এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর স্েন্ডা স্টম্বটার্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  স্টেে গভার্নমমন্ট আমামির সমামজর নকেু 
বদ্ধমূল স্টহামমাম ানবয়া ও ট্রান্সম ানবয়ার স্থ্ায়ী উপ্ািার্ আইর্ে বন্ধ করার লমক্ষয আরও একটি 
সঠিক প্িমক্ষপ্ গ্রহণ্ কমরমে। নবময়র সমো প্রনেষ্ঠার প্র, আমামির স্টেমে স্টজন্ডার এক্সমপ্রশর্ র্র্-
নডসনক্রনমমর্শর্ অ্যাক্ট (Gender Expression Non-Discrimination Act, GENDA ) প্াশ করা 
এবং কর্ভারশর্ স্টেরানপ্ সমাপ্ত করামর্ার মাধযমম গভর্নর কুওমমা এটি স্টিনখময়মের্ স্টয LGBTQ 
বযনিমির সমোর জর্য লডাই এখমর্া স্টশি হয়নর্, এমর্নক আমামিরও র্া। নর্উ ইয়মকন র স্টকােন  
নসমেম স্টেমক সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষা আইর্ েুমল স্টর্ওয়া এবং সকল মার্ুমির জর্য 
সম-অ্নধকার নর্নিেকরমণ্ োর প্রনেজ্ঞার জর্য আমরা োমক ধর্যবাি জার্াই।"  
  
িারম্বলম প্রাইড (Harlem Pride) অোন্ড দে NYC ব্ল্োক অোন্ড লোটিম্বর্া LGBTQ স্কায়াবলের্ 
িম্বলর্, "একজমর্র আসল বা অ্র্ুভূে স্টযৌর্ আিরণ্ বা নলঙ্গমক সুরক্ষা নহমসমব বযবহার কমর 
সনহংসপ্ূণ্ন আিরণ্ করা অ্েযন্ত ঘৃণ্য এবং নর্উ ইয়কন  নসটিমে এমর্টি োকমব র্া। LGBTQ 
কনমউনর্টির সুরক্ষা এবং নবনভন্ন স্থ্ামর্ এমর্ ঘৃণ্য কামজর আইনর্ ত্রুটি বন্ধ করার প্রয়ামস গভর্নর 
কুওমমার স্টর্েৃত্ব ও আমমাৎসমগনর আমরা প্রশংসা কনর।"  
  
এইডস বির্য়ক লোটিম্বর্া কবমেম্বর্র স্প্রবসম্বডন্ট এিং বিসপোবর্ক স্িলথ স্র্টওয়াম্বকন র (Hispanic 
Health Network) প্রবতষ্ঠাতা গুইলারম্বমা োকর্ িম্বলর্, "LGBT এর গবন এবং স্টোর্ওয়াল নবমরামহর 
50 বিনপ্নূেন  উিযাপ্র্ উপ্লমক্ষয আমরা উপ্লনি কনর স্টয সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষা নর্উ 
ইয়মকন  অ্মর্ক আমগই জরুনর নেল। এই আইর্টি যামে স্বাক্ষনরে হয় স্টস বযাপ্ামর আমরা সমেনর্ 
জার্াই যামে স্টহামমাম ানবয়া বা ট্রান্সম ানবয়ায় আক্রান্ত মার্ুিগুমলামক আর স্টিািামরাপ্ করা র্া হয়। 
এমর্ গুরুত্বপ্ূণ্ন একটি নবিয়মক সামমর্ এনগময় নর্ময় যাওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাি জার্াই 
এবং LGBTQ কনমউনর্টির সুরক্ষা বনৃদ্ধর লমক্ষয এই আইমর্ োর স্বাক্ষমরর আশা রানখ।"  
  
কবমউবর্টির স্র্তা রড টাউর্ম্বসন্ড িম্বলর্, "একজর্ বযনির নলঙ্গ প্নরিয় বা স্টযৌর্ আিরণ্ সনহংস 
আক্রমমণ্র কারণ্ হমে প্ামর র্া এবং খুমর্র মমো ঘের্ার কারণ্ নহমসমব আইমর্র স্টয ত্রুটি রময়মে 
ো গভর্নর কুওমমা বন্ধ কমর নিময়মের্। এই ধরমর্র অ্প্রামধর সঠিক নবিামরর জর্য স্টযমকামর্া 
জায়গায় LGBTQ বযনিমির জর্য আমরা 'স্টেম িয নভকটিম' এই কোো মাোয় স্টরমখ লডাই 
করমবা।"  
  
বর্উ ইয়কন  ট্রান্সম্বজন্ডার অোডম্বভাম্বকবস গ্রুপ (New York Transgender Advocacy Group)-এর 
র্ীবত ও কমনসূবচ বির্য়ক পবরচালক আমান্ডা িোবির্ িম্বলর্, "সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক' সরুক্ষা 
বানেল LGBTQI কনমউনর্টি নবমশিে আমামির ট্রান্সমজন্ডার, স্টজন্ডার-র্র্-কর্ রনমং এবং র্র্-
বাইর্ানর ভাইমবার্মির জর্য এক নবশাল জয় নেল। স্টকবল িলনে বের একজর্মক নর্উ ইয়মকন র 
এখামর্সহ কৃষ্ণাঙ্গ িশজর্ ট্রান্সমজন্ডার র্ারীমক মৃে প্াওয়া স্টগমে। নর্উ ইয়কন  ট্রান্সমজন্ডার 
অ্যাডমভামকনস গ্রুপ্ গভর্নর কুওমমার প্ামশ োকমে স্টপ্মর গনবনে কারণ্ নেনর্ এই নর্উ ইয়কন  নসটিমে 
LGBTQI কনমউনর্টির জর্য একজর্ বীমরর মমো কাজ কমর যামির্।"  
  



 

 

রকলোন্ড কাউবন্ট প্রাইড স্সন্টার (Rockland County Pride Center)-এর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর 
ব্রুক স্মলয় িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন র বানসন্দারা ঘণৃ্য স্টকামর্া নকেু সহয কমর র্া। আমামির স্টেে হমি 
প্রনেটি মার্ুমির জর্য সমোর নভনিমে ভামলাবাসার এবং আপ্র্ কমর স্টর্ওয়ার র্ীনেমে িঢৃ় প্রনেজ্ঞ 
একটি স্টেে। LGBTQ কনমউনর্টির নবরুমদ্ধ সংঘটিে অ্প্রামধর নবরুমদ্ধ যনিও একটি আইনর্ 
প্িমক্ষপ্ নেল, সুনর্নিনষ্টভামব োমির প্রকৃে অ্েবা অ্র্ুভূে নলঙ্গ প্নরিয় অ্েবা স্টযৌর্ আিরমণ্র 
নভনিমে স্টসটি স্টবশ নবব্রেকর। এই জঘর্য আইর্টি নবলুনপ্তর স্টক্ষমে গভর্নর কুওমমার স্টর্েৃমত্বর জর্য 
এবং সবনিা নর্উ ইয়মকন র LGBTQ বানসন্দামির প্মক্ষ কো বলার এবং োমিরমক রক্ষার জর্য োমক 
ধর্যবাি।"  
  
আবডরন্ডোক র্থন কাবি স্জন্ডার অোলাম্বয়ন্স (Adirondack North Country Gender Alliance)-এর 
এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর স্কবল স্মজগার িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  স্টেে একটি সমবনাপ্নর, প্রগনেশীল স্টেে 
স্টযখামর্ প্রমেযক বযনি নর্রাপ্ি এবং স্বাগেপ্ণূ্ন অ্র্ুধাবর্ করমে প্ামর এমর্ একটি স্টেে নহমসমব 
গবনমবাধ কমর। সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষা বন্ধ করার স্টক্ষমে োর অ্বিামর্র মাধযমম, 
গভর্নর কুওমমা এটি নর্নিে করমের্ স্টয নর্উ ইয়কন  স্টেে আইমর্র আওোয় প্রমেযক বযনি োর 
স্টযৌর্ আিরণ্ অ্েবা নলঙ্গ প্নরিয় যাই স্টহাক র্া স্টকর্ স্টস সমমামর্র সুরক্ষা প্ামব। যারা এই 
মমর্ারম স্টেেমক নর্মজমির বানড মমর্ কমর োমির সবার অ্নধকার রক্ষায় গভর্নর কুওমমার অ্ক্লান্ত 
প্নরশ্রমমর জর্য আনডরণ্ডাক র্েন কানির বানসন্দাগমণ্র প্ক্ষ স্টেমক আমার ইিা আনম গভর্নর 
কুওমমামক বযনিগেভামব ধর্যবাি নিব।"  
  
MOCHA স্সন্টার রম্বচটাম্বরর সুপারভাইজার বিম্বটা ার গুডউইর্ িম্বলর্, "MOCHA স্টসন্টার এবং 
নট্রনলয়াম স্টহলে (Trillium Health)-এ আমরা গভর্নর কুওমমামক নর্উ ইয়মকন র LGBTQ বানসন্দামির 
অ্নধকারসমূহ রক্ষা এবং বজায় রাখার জর্য োর আশু এবং প্রগনেশীল কমনকামণ্ডর জর্য ধর্যবাি 
জার্াই। োর কমন প্রমিষ্টার জর্য ধর্যবাি, আমামির স্ট ৌজিানর নবিার বযবস্থ্া স্টেমক ভয়ার্ক ত্রুটি 
বন্ধ হময় স্টগল। সমকামী এবং ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষার সমেনর্ কখমর্াই বাডমে স্টিওয়া উনিে হয়নর্। 
নর্উ ইয়মকন র LGBTQ বানসন্দারা কৃেজ্ঞ কারণ্ আমরা সুরনক্ষে স্টবাধ করনে এটি স্টজমর্ স্টয এই 
আইমর্র অ্ধীমর্ আমামির জীবর্ সমোর প্াশাপ্ানশ মূলযায়মর্র প্মে একধাপ্ এনগময় স্টগমে।"  
  
িাডসর্ ভোবল LGBTQ কবমউবর্টি স্সন্টাম্বরর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর স্জ  বরন্ডলার 
িম্বলর্, "আমামির নবিার বযবস্থ্ায় এই সংমশাধর্টি অ্মর্ক আমগই জরুনর নেল। নর্উ ইয়মকন র 
LGBTQ বানসন্দামির মার্বানধকামরর বযাপ্ামর স্টকামর্া োড স্টিওয়া যামব র্া এবং স্টহামমাম ানবক বা 
ট্রান্সম ানবক ভীনেমূলক অ্প্রাধসমূমহর মমো স্টকামর্া অ্প্রাধ স্টযগুমলা স্টবশ বাডমে স্টসগুমলার বযাপ্ামর 
এই ঘৃণ্য অ্জহুাে আর গ্রহণ্মযাগয র্য়। স্টয সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ ট্রান্সমজন্ডার যারা স্টবনশবার সন্ত্রাসী হামলার 
নশকার হময়মের্ োমির জর্য এই আইর্টি আমামির কনমউনর্টির সুরক্ষামক মজবুে করার জর্য 
প্রবেী প্িমক্ষপ্। আনম গভর্নর কুওমমা এবং অ্র্যার্য সকল আইর্জীবী এবং আইর্ প্রমণ্ো যারা এই 
র্ীনে প্রণ্য়মর্র জর্য ক্লানন্তহীর্ভামব কাজ কমরমের্ োমির সবার প্রশংসা করনে এবং ধর্যবাি 
জার্ানি।"  
  
স্গ মোর্স স্িলথ িাইবসস (Gay Men's Health Crisis, GMHC) এর প্রধার্ বর্িািী কমনকতন া 
স্কলবস লুই িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  নসটিমে স্টোর্ওয়াল নবমরামহর সূির্া হময়নেল এবং এটি নেল ঘণৃ্ার 



 

 

িারা উদূ্ভে কৃেকমমনর প্রনে প্রনেবাি স্বরূপ্। LGBT অ্নধকার আমন্দালমর্র সিূর্ার 50 বের 
অ্নেক্রম হময়মে এবং অ্র্যার্য স্টিমশর জর্য একটি অ্র্ুকরণ্ীয় জােীয় র্ীনেমালা বেনর করার 
মাধযমম নর্উ ইয়কন  LGBT সমোর স্টক্ষমে একটি আিশন নহমসমব প্নরনিনে স্টপ্ময়মে। একটি ত্রুটি যা 
নর্উ ইয়মকন র সমকামী এবং ট্রান্স বানসন্দামির োমির অ্র্ুভূে স্টযৌর্ আিরণ্ বা নলঙ্গ প্নরিময়র 
কারমণ্ োমির মারা যাওয়ার কারণ্ হমো ো বন্ধ করার জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাি। এটি 
স্টহামমাম ানবয়া বা ট্রান্সম ানবয়ার নশকার এমর্ নর্উ ইয়মকন র LGBTQ বানসন্দামির জর্য সুনবিার 
নর্নিে কমর।"  
  
স্েটার বর্উ ইয়ম্বকন র LGBT িার অোম্বসাবসম্বয়ের্ (LGBT Bar Association of Greater New 
York)-এর স্িাডন  সভাপবত এিং জাতীয় ট্রান্স িার অোম্বসাবসম্বয়ের্ (National Trans Bar 
Association)-এর পবরচালর্া স্িাম্বডন র সি-সভাপবত বিম্বটর্ প্রাটা ব্র্াউড িম্বলর্, "এটি হমি স্টস 
রকম প্নরবেন র্ যা একটি িারুণ্ প্রশাসর্ নর্ময় আসমে প্ামর এবং নর্ময় আসা উনিে। সমকামী 
এবং ট্রান্স প্যানর্ক সুরক্ষা নর্নিদ্ধকরণ্ নর্উ ইয়মকন র LGBTQ বানসন্দামির সমো নর্নিেকরমণ্ একটি 
নবশাল প্িমক্ষপ্। স্টযৌর্ আিরণ্ অ্েবা নলঙ্গ ববিমমযর কারমণ্ কাউমক খুর্ করার অ্প্রামধ কাউমক 
লঘ ুশানস্ত এমর্নক কাউমক মুনি স্টিওয়ার অ্েনহীর্োমকই স্টকবল গভর্নর কুওমমা নর্মিনশ কমরমের্ োই 
র্য় বরং নেনর্ এই নর্নিদ্ধকরমণ্র জর্য বনলষ্ঠ ভূনমকা স্টরমখমের্। নবমল স্বাক্ষর করার মাধযমম 
গভর্নর এটি আবামরা স্টিখামলর্ স্টয নর্উ ইয়কন  প্ুমরা নবমের কামে এবং প্রমেযক LGBTQ বযনির 
কামে একটি আমলাক বনেন কা।"  
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