
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিিাহ সমতা আইম্বর্র (MARRIAGE EQUALITY ACT) অর্ুিতী আইম্বর্ স্বাক্ষর 

করম্বের্  
  

একই বলম্বের বিিাহম্বক স্বীকৃবত প্রদাম্বর্র জর্ে এম্বেট, ক্ষমতা এিং ট্রাে আইর্ (Estates, Powers 
and Trusts Law) আপম্বেট করম্বের্ এিং ককাটন  প্রবসবেওর আইম্বর্র (Court Procedure Act) 

প্রবতবর্বিত্ব করম্বের্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইর্ (S.300/A.5604) স্বাক্ষর কমরর্ সম্পত্তি পত্তরকল্পর্া এবং 
আদালমের পদ্ধত্তেগুত্তল ত্তববাহ সমো আইমর্র অ্র্ুবেী কমর। 2011 সামল গভর্নর কুওমমার স্বাক্ষত্তরে, 
ত্তববাহ সমো আইর্ একই ত্তলমের এবং ত্তভন্ন-ত্তলমের দম্পত্তেমদর ত্তবম়ে আইমর্র অ্ধীমর্ সবন ক্ষক্ষমে 
সমার্ ত্তহমসমব গণ্য করা হমব বমল ত্তবধার্ প্রদার্ কমর। এই র্েুর্ আইর্ এমেট, ক্ষমো এবং ট্রাে 
আইমর্র ভাষা আপমেট কমর ত্তকছু বাকযাংশ আপমেট করমে, ক্ষেমর্ "স্বামী/স্ত্রী" এর মমো বাকয 
অ্পসারণ্ কমর এমর্ বাকযাংশ ত্তদম়ে প্রত্তেস্থাপর্ করমে ো সমত্তলমের এবং ত্তভন্ন-ত্তলমের ত্তববাহমক 
স্বীকৃত্তে প্রদার্ কমর, ক্ষেমর্ "সেী, স্বামীগণ্ বা স্ত্রীগণ্।" সামরামগটস ক্ষকাটন  প্রত্তসত্তেওর আইমর্ 
(Surrogate's Court Procedure Act)"বাবা ও মা" বাকযাংশটি আপমেট করা হ়ে এবং 
"ক্ষপমরন্টস" ত্তদম়ে প্রত্তেস্থাপর্ করা হ়ে সমত্তলমের ও ত্তভন্ন-ত্তলমের বাবা-মাম়েমদর স্বীকৃত্তে প্রদার্ 
করমে। আইর্টি অ্ত্তবলমে কােনকর হমব।  
  
"ত্তববামহ সমো ক্ষলসত্তব়োর্, ক্ষগ, বাই-ক্ষসকু্স়োল, ট্রান্সমজন্ডার, কুই়োর (LGBTQ) কত্তমউত্তর্টির প্রত্তে 
মেনাদা ও সম্মার্ প্রদামর্র উমেমশয, ক্ষে কারমণ্ ত্তর্উ ই়েকন  জােীর প্রথম বড় রাজয ক্ষে ক্ষসই কাজটি 
কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বযবস্থার সাহামেয আমরা ত্তর্ত্তিে করত্তছ ক্ষে আমামদর প্রত্তেটি 
আইর্ এই কথার প্রত্তেফলর্ কমর ক্ষে পত্তরবারগুত্তলমে কখমর্া কখমর্া দটুি বাবা বা দটুি মা অ্থবা 
দটুি স্বামী বাাঃ দটুি স্ত্রী থামক - এবং আমরা ক্ষসই ববত্তিে উদোপর্ কত্তর কারণ্ এটা ত্তর্উ ই়েকন  ক্ষক 
আমরা ো োই কমর ক্ষোমল।" 
  
বসম্বর্টর ব্র্োে হম্বেলমোর্ িম্বলর্, "আজমকর এই আইর্ স্বাক্ষমরর সামথ (S.300/A.5604), 
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং ত্তর্উ ই়েকন  ক্ষেট ক্ষলত্তজমেিার ত্তববাহ সমোর ত্তবষম়ে আমামদর 
ঐত্তেহাত্তসক ক্ষর্েৃত্বমক পুর্রা়ে ত্তর্ত্তিে কমরমছর্। এটা একটা লজ্জার ত্তবষ়ে ক্ষে ক্ষেট ত্তসমর্মটর এই 
ত্তবলটি ত্তবমবির্া করার জর্য আট বছর সম়ে ক্ষলমগমছ, ত্তকন্তু ত্তসমর্ট সংখযাগত্তরষ্ঠ ক্ষর্ো অ্যাত্তন্ড্র়ো 
েু়োটন -কাত্তজন্স ক্ষক ধর্যবাদ, LGBTQ ত্তর্উ ই়েকন বাসীমদর প্রত্তে র্যােযো ও ভদ্রোর ত্তবষ়েগুমলা 
এখর্ আমামদর ক্ষিোমরর ত্তবমবির্ার সম্মুখভামব রম়েমছ। ত্তসমর্মটর একমাে প্রকাশয-LGBTQ সদসয 



 

 

ত্তহমসমব আত্তম গভর্নর কুওমমার প্রত্তে কৃেজ্ঞো প্রকাশ করত্তছ আমামদর কত্তমউত্তর্টির প্রত্তে োর 
সমথনমর্র জর্য, সংখযাগত্তরষ্ঠ ক্ষর্ো েু়োটন -কাত্তজর্স এবং আমার ত্তসমর্মটর সহকমী এবং অ্যামসেত্তল 
স্পন্সর েযাত্তর্ম়েল ও'েমর্মলর প্রত্তে, ত্তেত্তর্ গভর্নমরর দ্বারা 2011 সামল স্বাক্ষত্তরে মূল আইর্টি পাশ 
কমরর্ আমার স্বামী এবং আমার মে দম্পত্তেমদর আইমর্র অ্ধীমর্ আমামদর অ্ত্তধকার ত্তর্ত্তিে 
কমর।"  
  
বিিার্সভার সদসে েোবর্ম্বেল কজ. ও' েম্বর্ল িম্বলর্, "এই ত্তবমলর স্বাক্ষর আমার স্বামী এবং আমার 
ত্তর্উ ই়েকন  ক্ষেট দ্বারা একটি সমত্তলমের দম্পত্তে ত্তহসামব সমূ্পণ্নরূমপ স্বীকৃত্তে প্রদার্ ত্তর্ত্তিে কমর। 
সাে বছর আমগ েখর্ আমরা ত্তবম়ে কত্তর, জর্ আর আত্তম এমো খতু্তশ হম়েত্তছলাম ক্ষে আমরা বুঝমে 
পাত্তরত্তর্ ক্ষে আমামদর লাইমসমন্স আত্তম স্ত্রী ত্তহমসমব োত্তলকাভুক্ত হম়েত্তছ। সত্তেয বলমে ত্তক - এটা ক্ষবশ 
মজার বযাপার ত্তছল - ত্তকন্তু আত্তম আর্ত্তিে ক্ষে ত্তসমর্টর হম়েলমযার্ এবং আত্তম একে হমে ক্ষপমরত্তছ 
আমামদর পত্তরবামরর ক্ষরকেন  সঠিক করমে এবং রামজযর আমরা অ্মর্মকর জর্য, এবং আজ এই আইর্ 
স্বাক্ষর করার জর্য আত্তম গভর্নরমক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  

###  
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