
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
এলবিবিটিবকউ পবরচম্ব়ের কারম্বে যেসকল ি়েস্ক যলাকম্বক সসম্মাম্বর্ অিোহবি প্রদার্ করা হ়েবর্, 
িাম্বদরম্বক বর্উই়েকন  যেম্বের অবিকার পরু্িনহাল করার অবিকার প্রদার্ সম্পবকন ি আইম্বর্ গভর্নর 

কুউম্বমা স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

কুওম্বমা: "অগবেি চাকুরীিীিীম্বক শুিুমাত্র িাম্বদর পবরচম্ব়ের কারম্বে সামবরক িাবহর্ী যেম্বক 
অিোহবি যদও়ো হ়ে। আঘাম্বির উপর অপমার্ যোগ করার পর, িাম্বদরম্বক চাকরী ও আমাম্বদর 
সেস্ত্র িাবহর্ীর সদসে বহম্বসম্বি অবিন ি সুবিিাবদ যেম্বক িবিি করা হ়ে, োরা আমাম্বদর যদেম্বক 

রক্ষা করম্বি এিং আমাম্বদর আদেনম্বক রক্ষা করার ির্ে লডাই কম্বরম্বের্। এই পদ্ধবিম্বি আমরা যসই 
ভুলগুম্বলা সংম্বোির্ করবে এিং এলবিবিটিবকউ যগাষ্ঠীম্বক িািন া পাঠাবি যে, আমাম্বদর িাম্বদর 

যপেম্বর্ আবে, ঠিক যেমর্ভাম্বি িারা আমাম্বদর যপেম্বর্ বেম্বলর্।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুউমমা আজ (S.45B/A.8097) আইর্ স্বাক্ষর কমর দ্যা ররমটামরশর্ অ্ব 
অ্র্র অ্যাক্ট বলবৎ কমরর্ এবং এর মাধ্যমম, শুধ্ু র ৌর্ পরররিরি বা রলঙ্গ পররিমের কারমে 
সসম্মামর্ অ্বযাহরি র্া পাওো এলরজরবটিরকউ সদ্সযমদ্র রর্উ ইেমকন র রটমের বেস্ক রলাকজমর্র 
অ্রধ্কামরর জর্য আমবদ্র্ করার অ্রধ্কার পুর্বনহাল কমরমে। রজজ্ঞাসা র্া করমল বলমবর্ র্া' এবং 
অ্র্ুরূপ র্ীরিমালার অ্ধ্ীর্ শি শি বেস্ক রলাক িামদ্র সসম্মামর্ অ্বযাহরির জর্য রর্ধ্নাররি সুরবধ্া 
রেমক কম রপমেমের্। ফমল রসসকল বযরি বেস্কমদ্র সুরবধ্া পাওোর অ্ম াগয।  রদ্ও সামররক 
বারহর্ী রেমক অ্বযাহরি রদ্ওোর রসদ্ধান্ত আর্ুষ্ঠারর্কভামব শুধ্ুমাত্র রফডামরল সরকার দ্বারা পররবিন র্ 
করা র মি পামর, িমব দ্যা ররমটামরশর্ অ্ব অ্র্র অ্যাক্ট এই বেস্ক রলাকমদ্রমক িামদ্র রর্উ ইেকন  
রটমের সরুবধ্ারদ্ দ্ারব করার জর্য আমবদ্র্ করার সুম াগ প্রদ্ার্ কমর।  
  
"অ্গরেি িাকুরীজীবীমক শুধ্ুমাত্র িামদ্র পররিমের কারমে সামররক বারহর্ী রেমক অ্বযাহরি রদ্ওো 
হে। আঘামির উপর অ্পমার্ র াগ করার পর, িামদ্রমক িাকরী ও আমামদ্র সশস্ত্র বারহর্ীর সদ্সয 
রহমসমব অ্রজন ি সুরবধ্ারদ্ রেমক বরিি করা হে,  ারা আমামদ্র রদ্শমক রক্ষা করমি এবং আমামদ্র 
আদ্শনমক রক্ষা করার জর্য লডাই কমরমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদ্ধরিমি আমরা রসই 
ভুলগুমলা সংমশাধ্র্ কররে এবং এলরজরবটিরকউ রগাষ্ঠীমক বািন া পাঠারি র , আমামদ্র িামদ্র রপেমর্ 
আরে, ঠিক র মর্ভামব িারা আমামদ্র রপেমর্ রেমলর্।"  
  
সামররক বারহর্ীমি র ৌর্ আঘাি, আঘািজরর্ি মরিমের আঘাি বা আঘাি পরবিী মার্রসক িামপর 
সমসযার ফমল সসম্মামর্ অ্বযাহরি রেমক কম সুরবধ্াপ্রাপ্ত রলাকমদ্র সরুবধ্া পাওোর র াগযিাও এই 
রবমলর মাধ্যমম পুর্বনহাল করা হে। এর ফমল রর্উ ইেকন  হমলা সমগ্র জারির মমধ্য প্রেম রটে, 



 

 

 ারা এই ধ্রমের আঘাি বা এলরজরবটিরকউ পররিমের কারমে সসম্মামর্ অ্বযাহরি রেমক কম 
সুরবধ্াপ্রাপ্ত রলাকমদ্রমক িামদ্র সুরবধ্ারদ্ রফররমে রদ্মেমে।  
  
বসম্বর্ের ব্র্োড হম্ব়েলমোর্ িম্বলর্, "2015 সামল আমার অ্রফস কিতন ক পররিারলি একটি গমবষো 
অ্র্ু ােী, র ৌর্ আগ্রহ, রলঙ্গ পররিে বা র ৌর্ অ্রভবযরির উপর রভরি কমর র সকল এলরজরবটিরকউ 
রলাক সসম্মামর্ অ্বযাহরি রেমক বরিি হমেমে িারা রর্উ ইেকন  রটমের 50-টির রবরশ সুরবধ্া রেমক 
বরিি হমেমের্।  রদ্ও সমকামী পুরুষ ও র্ারী আমমররকার্রাও প্রাে এক দ্শক ধ্মর র ালামমলাভামব 
সামররক বারহর্ীমি কাজ করমি সক্ষম হমেমের্, রকন্তু এলরজরবটিরকউ আমমররকার্রা এ র্ও িামদ্র 
সামররক বারহর্ী রেমক অ্বযাহরি পাওোর অ্বস্থার কারমে অ্মর্ক সরুবধ্া পাওো রেমক বরিি 
হমির্। অ্বমশমষ দ্যা ররমটামরশর্ অ্ব অ্র্র অ্যাক্ট পাস করার মাধ্যমম আমরা এই অ্র্যামের কো 
িুমল ধ্মররে, সং যাগররষ্ঠ রর্িা আমেো টুোেন -কারজর্-এর রর্িত মে র্িুর্ এক রবলমক ধ্র্যবাদ্,  া 
এলরজরবটিরকউ অ্রধ্কামরর পমক্ষ দ্াাঁরডমেমে আরম কত িজ্ঞ আমার সহ-পতষ্ঠমপাষক সংসমদ্র সদ্সয রদ্রদ্ 
বযামরমোর কামে, র রর্ এই রবল পাশ করামর্ার জর্য আমার সমঙ্গ কাজ কমরমের্, রবধ্ার্সভার 
সদ্সয বিুওোমের কামে, র রর্ এই আইমর্র জর্য বেমরর পর বের ওকালরি কমরমের্, SAGE-এর 
মমিা এলরজরবটি রাইেস গ্রুপগুমলার কামে,  ারা কমেক দ্শক ধ্মর আমামদ্র করমউরর্টির জর্য 
লডাই করমে এবং গভর্নর কুউমমার কামে, আজ এই আইমর্ স্বাক্ষর করার কারমে।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে বডবড িোম্বরে িম্বলম্বের্, "র সকল সাহসী র্ারী-পুরুষ আমামদ্র স্বাধ্ীর্িা রক্ষার 
জর্য িামদ্র জীবর্ বারজ ররম মের্ িারা বারড রফরার পর সম্মার্ ও সমেনর্ োডা আর রকেুই 
প্রিযাশা কমরর্ র্া। িারপরও দ্ুুঃম র রবষে হমলা, এই ঘের্াটি আমামদ্র এলরজরবটিরকউ রগাষ্ঠীর  ুব 
রবরশ সদ্সযমদ্র সামে ঘমেরর্,  ারা মারাত্মক আঘামির রশকার হমেমের্, এবং  ারা মার্রসক ও 
আিরেগি স্বাস্থয সমসযার সমঙ্গ লডাই করমের্। িাকরী রশমষ বারড রফরার পর, 'বযাড রপপাসন' 
িাকররজীবী র্ারী-পুরুষমক িামদ্র অ্রজন ি সুরবধ্া ও সম্পমদ্ প্রমবশারধ্কার রেমক বরিি করা উরিি 
র্ে। প্রেীি দ্যা ররমটামরশর্ অ্ব অ্র্ার অ্যাক্ট-এর মাধ্যমম আমরা রশষ প নন্ত এই অ্নর্রিক প্রো 
িুমল রদ্মি পারর। এই  ুগান্তকারী আইর্ সই করার জর্য এবং আমামদ্র এই রর্দ্ারুে ভুল রশাধ্মর 
রর্মি সাহা য করার জর্য গভর্নরমক আরম ধ্র্যবাদ্ জার্াই।"  
  
আজমকর রবলটি স্বাক্ষর করার রবষেটি রর্উ ইেমকন র এলরজরবটিরকউ করমউরর্টির জর্য আমরা সুরক্ষা 
এবং সমিার প্ররিশ্রুরির প্ররি গভর্নর কুউমমা'র সবনমশষ পদ্মক্ষপ। গি মামস, রর্উ ইেকন  হমলা 
রদ্মশর প্রেম রটে,  ারা এলরজরবটিরকউ ও এইিআইরভ+ র াগযিা অ্জন মর্র প্ররশক্ষমে িার সকল 
বেস্কমদ্র রসবাকমীর প্রিযরেি হওো বাধ্যিামূলক কমরমে। রটমের বেস্কমদ্র রসবাকমীমদ্র সকল 
রবভাগ এমএমএএ ররর্মবা রশে (MMAA Rainbow Shield) সাংস্কত রিক র াগযিা অ্জন মর্র প্ররশক্ষে 
গ্রহে করমি হমব,  া এলরজরবটিরকউ এবং এইিআইরভ+সামররক ও বেস্ক রলাকমদ্র রসবা 
প্রদ্ার্কারীমদ্র রশরক্ষি ও ক্ষমিা প্রদ্ার্ ও পমক্ষ কাজ করার জর্য তিরর করা হমেমে। গি আগট 
মামস, গভর্নর রকেীে সরকামরর কামে ট্রান্সমজন্ডার এবং রলঙ্গ রর্রিি র্া করা বযারিমদ্র জর্য 
স্বাস্থযমসবা সুরক্ষার প্রিাব রর্মে বহু এমজরন্স রবমরারধ্িার কো রঘাষো কমরর্,  ার মমধ্য রমেমে 
রর্উ ইেকন  রটে রডপােন মমন্ট অ্ফ রফর্ারন্সোল সারভন মসস (New York State Department of 
Financial Services), মার্বারধ্কার রবভাগ (Division of Human Rights) এবং রশশু ও 



 

 

পররবার পররমষবা দ্প্তর (Office of Children and Family Services),  ারা মারকন র্ স্বাস্থয ও 
মার্ব রসবা দ্প্তর (U.S. Department of Health and Human Services)-এর প্রিাব বজন র্ 
করার জর্য রফডামরল সরকারমক আহ্বার্ জার্াে,  া ট্রান্সমজন্ডার এবং রলঙ্গ পররিে রর্রিি র্া 
করা রলাকজর্মক তবষময রেমক সুরক্ষার রবষেটি রবর্ষ্ট করমব এবং রস ধ্রমের রবমা সীরমি কমর 
রদ্ে,  া অ্বশযই সাশ্রেী পররি না আইর্ (Affordable Care Act)-এর অ্নবষময সুরক্ষা রমমর্ 
িলমি হমব। জরু্ মামস গভর্নর কুউমমা রফৌজদ্ারর কা নরবরধ্মি 'সমকামী ও ট্রান্স পযারর্ক' প্ররিরক্ষার 
বযবহারমক রর্রষদ্ধ কমর আইর্ স্বাক্ষর কমরর্। গি এরপ্রমল, রফডামরল সরকামরর ট্রান্সমজন্ডার 
সামররক সদ্সযমদ্র রর্মষধ্াজ্ঞা কা নকর হওোে, গভর্নর বেস্কমদ্র রসবা রবভাগ (Division of 
Veterans' Services), সামররক ও রর্ৌ-বারহর্ী রবষেক রবভাগ (Division of Military and Naval 
Affairs), এবং মার্বারধ্কার রবভাগমক (Division of Human Rights) রর্মদ্নশ রদ্মেমের্ র র্ ঘতেয 
রফডামরল র্ীরিমালার ( া সামররক বারহর্ীমি তবষময অ্র্ুমমাদ্র্ কমর ও জািীে রর্রাপিামক কম 
গুরুে রদ্ে) মাধ্যমম পদ্িুযি ট্রান্সমজন্ডার িাকুরীজীবীমদ্রমক সকল প্রমোজর্ীে রসবা ও সংস্থার্ প্রদ্ার্ 
করা হে। গি জার্ুোরর মামস, গভর্নর কুউমমা রলঙ্গ প্রকামশ তবষমযহীর্ আইর্ (Gender 
Expression Non-Discrimination Act) র্ামক  গুান্তকারী আইর্ স্বাক্ষর কমরর্,  া রর্মোগদ্ািা, 
রশক্ষা প্ররিষ্ঠার্, বারডওোলা, ঋেদ্ািা এবং অ্র্যমদ্রমক রলঙ্গ পররিে বা প্রকামশর রভরিমি বযরির 
প্ররি তবষমযমূলক আিরে করা রর্রষদ্ধ কমর।  
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