
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 স্টেম্বের জর্ে স্টেম্বের 16তম প্রস্তাির্া স্ট াষণা কম্বরর্: স্টজম্বেের্াল 
সাম্বরাম্বগবসম্বক বিধতা দার্  

  
িতন মার্ স্টেে আইর্ প্রজর্র্ প্রযুবি দ্বারা গভন ধারণ করা বেশুম্বদর বিতামাতার জর্ে আইর্গত 

অবর্শ্চয়তা বতবর কম্বর  
  

বিতামাতা ও সাম্বরাম্বগেম্বদর জর্ে জাবতর েবিোলী সুরক্ষা প্রদার্ কম্বর প্রস্তািটি সাম্বরাম্বগবস চুবির 
জর্ে মার্দণ্ড প্রবতষ্ঠা কম্বর  

  
এছাড়াও আইর্টি 'স্টসম্বকন্ড িোম্বরন্ট অোডিের্' প্রবিয়া সহজতর কম্বর, িরুম্বর্া প্রবতিন্ধকতা 

অিসারণ এিং বর্উ ইয়ম্বকন র িাবসন্দাম্বদর িবরিার গঠর্ শুরু করার জর্ে সাধারণ সংম্বিদর্ সুরক্ষা 
প্রসাবরত কম্বর  

  
কুওম্বমা: "বর্উ ইয়ম্বকন র সাম্বরাম্বগবস বর্বষদ্ধ করা স্টপ্রম্বমর মম্বধে র্য় িরং ভম্বয়র মম্বধে বর্ভন র কম্বর 
এিং এটি অতীত সময় আমরা আমাম্বদর স্টসম্বকম্বল আইর্ আিম্বডে কম্বরবছ স্টলসবিয়ার্, স্টগ, 

িাইম্বসক্সচুয়াল িা ট্রান্সম্বজন্ডার (LGBTQ) দম্পবতম্বদর সাহাযে করার জর্ে এিং উিনরতা বর্ম্বয় 
সংগ্রাম করা িেবিরা িবরিার গঠর্ শুরু করার জর্ে গতার্ুগবতক প্রজর্র্ প্রযুবি িেিহার কম্বর।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা LGBTQ দম্পতি এবং পতরবার গঠর্ শুরু করমি উবনরিার জর্য 
সংগ্রাম করা বযতিমদর সহায়িা করমি জজমেশর্াল সামরামগতসর তবষময় তর্উ ইয়মকন র ক্ষতিকারক 
তর্মষধাজ্ঞা িুমল ধরমি আজ িার 2020 জেট এমজন্ডার 16িম প্রস্তামবর কথা জ াষণা কমরমের্। 
বিন মার্ তর্উ ইয়মকন র আইর্ একটি তশশুমক গভন ধারণ করার জর্য প্রজর্র্ প্রযতুি বযবহার কমর 
তপিামািার জর্য আইর্গি অ্তর্শ্চয়িা তিতর কমর জজমেশর্াল সামরামগতস তর্তষদ্ধ করমে। গভর্নমরর 
প্রস্তাতবি আইমর্ সামরামগট চুতির মার্দণ্ড স্থাতপি হমব যা সামরামগটমদর ও তপিামািার জর্য জাতির 
শতিশালী সুরক্ষা প্রদার্ করমব এবং "জসমকন্ড পযামরন্ট অ্যাডপশর্" প্রতিয়াটিমক সহজির করমব, 
পুরমর্া বাধাগুতল অ্পসারণ এবং তর্উ ইয়কন বাসীরা পতরবার গঠর্ শুরু করমি চাইমল সাধারণ 
জ্ঞামর্র সুরক্ষা বাতিময় িুলমব।  
  
"তর্উ ইয়মকন র সামরামগতস তর্তষদ্ধ করা জপ্রমমর মমধয র্য় বরং ভময়র মমধয তর্ভন র কমর এবং এবং 
এটি অ্িীি সময় আমরা আমামদর জসমকমল আইর্ আপমডট কমরতে LGBTQ দম্পতিমদর সাহাযয 



 

 

করার জর্য এবং উবনরিা তর্ময় সংগ্রাম করা বযতিরা পতরবার গঠর্ শুরু করার জর্য গিার্ুগতিক 
প্রজর্র্ প্রযতুি বযবহার কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তর্উ ইয়কন  এমর্ তির্টি রামের মমধয 
একটি যা স্পষ্টভামব এই অ্র্ুশীলর্ তর্তষদ্ধ কমর — যা গ্রহণমযাগয র্য় এবং এ বের তর্মষধাজ্ঞা 
বাতিমলর জর্য সমরামগটস এবং তপিামািাগণ সামরামগতস প্রতিয়ামি অ্ংশগ্রহমণ ইচ্ছকু জদশটির সবমচময় 
শতিশালী সুরক্ষা সরবরাহ করার জর্য এ বের এটিমক আবার একটি অ্গ্রাতধকার তহমসমব রাখতে।"  
  
র্িুর্ আইর্ হমব:  

• জজমেশর্াল সামরামগতসর তবষময় জেমটর ক্ষতিকারক তর্মষধাজ্ঞা িুমল ধরা। বিন মার্ আইমর্র 
অ্ধীমর্, পতরমশাতধি সামরামগতস জতরমার্া দ্বারা শাতস্তমযাগয এবং অ্র্াদায়ী সামরামগতসর চুতি 
শিন হীর্ এবং আইর্ি বাধযিামূলক র্য়।  

• সামরামগটস' তবল অ্ব রাইটস তিতর করা যা সামরামগটমদর জর্য জাতির মমধয সবমচময় 
শতিশালী সুরক্ষার তর্শ্চয়িা প্রদার্ করমব, গভন াবস্থার অ্বসার্ বা অ্বযাহি রাখার তবষয়সহ 
িামদর তর্জস্ব স্বাস্থযমসবা সংিান্ত তসদ্ধান্ত জর্ওয়ার জর্য সামরামগমটর অ্বাধ অ্তধকার তর্তশ্চি 
করমব এবং এই সামরামগমটর বযাপক স্বাস্থয বীমা ও িামদর পেমের স্বাধীর্ আইতর্ পরামমশনর 
অ্যামেস থাকমব, চাতহদা সম্পন্ন সমস্ত তপিামািাগণ িা পতরমশাধ করমব।  

• কৃতিম ইর্মসতমমর্শর্ এবং তডম্বাণু দামর্র মমিা প্রজর্র্ প্রযুতির দ্বারা গভন ধারণ করা তশশুমদর 
তপিামািার জর্য আইতর্ সুরক্ষা তিতর করমব।  

• এই প্রতিয়ায় সকল পক্ষমক রক্ষা করার জর্য সামরামগট চুতির মার্দণ্ড প্রতিষ্ঠা করমব।  
• "জসমকন্ড পযামরন্ট অ্যাডপশর্" এর জক্ষমি অ্সুতবধাজর্ক ও প্রায়শই বযয়বহুল 

প্রতিবন্ধকিাগুমলা অ্পসারণ করমব, তশশুটি গভন াশময় থাকাকালীর্ তবধ তপিৃত্বকালীর্ স্বীকৃতি 
জপমি আদালমি একটি একক উপতস্থতির পতরবমিন ।  

  

অম্বর্ের িম্বক্ষ গভন ধারণম্বক বিধতা দার্  
গভর্নর কুওমমা দী নতদর্ ধমর LGBTQ বযতিমদর অ্তধকারমক সমনু্নি জরমখমের্ এবং তর্তশ্চি কমরমের্ 
জয এই তর্উ ইয়মকন র সকল বাতসোর এই জেমট পতরবার গঠর্ শুরু করার এবং বািামর্ার জর্য 
সমার্ অ্তধকার রময়মে। জজমেশর্াল সামরামগতস গভন ধারণমক তবধিা দার্ কমর সমকামী দম্পতি এবং 
যারা সন্তার্ ধারমর্র জর্য অ্মর্ক জচষ্টা করমের্ িামদর উন্নি তচতকৎসা দ্বারা সহায়িামূলক 
প্রজর্মর্র মাধযমম সন্তার্ জন্মদামর্র সুমযাগ প্রদার্ কমর। অ্ঙ্গরামজযর বিন মার্ আইর্ জকবল অ্মর্যর 
পমক্ষ গভন ধারণমক তর্তষদ্ধ কমর র্া, বরং প্রজর্র্ প্রযুতির মাধযমম সন্তার্ জমন্মর জক্ষমি আইতর্ 
তপিামািা জক িা পতরষ্কারভামব বযাখযা করমি বযথন হয়। অ্র্যার্য সািচতিশটি জেট জজমেশর্াল 
সামরামগতসর অ্র্ুমতি জদয়। গভর্নর কুওমমা এই তর্মষধাজ্ঞা িুমল তর্মি আবামরা সমবনাচ্চ আইর্ প্রতিষ্ঠা 
করমবর্।  
  
বিমলাইবর্ং "স্টসম্বকন্ড িোম্বরন্ট অোডিের্"  



 

 

আইতর্ প্রতিয়াটি "জসমকন্ড পযামরন্ট অ্যাডপশর্" র্ামম পতরতচি বিন মামর্ যা বযতিমদর কামে 
অ্প্রচতলি প্রতিবন্ধকিা উপস্থাপর্ কমর, তবমশষ কমর সমকামী দম্পতিগণ যারা িামদর সঙ্গীর তজতবক 
তবতশমষ্টযর তশশু জন্মদামর্ আগ্রহী।  
  
এই প্রতিয়াটি সম্পন্ন হমি প্রায় এক বের লাগমি পামর এবং অ্মর্ক ঝামমলাপূণন খরচ  
জযমর্- আইর্জীবী তি, জকাটন  তি এবং একজর্ সামাতজক কমী জথমক বাধযিামূলক জহাম তভতজমটর 
জর্য তি-সহ যা 5,000 মাতকন র্ ডলার পযনন্ত খরচ হমি পামর। আমবদর্কারী তপিামািামক িামদর 
অ্বস্থার্ এবং জবির্ উমিখ কমর একটি তচঠি প্রদার্ করমি হমব, িামদর প্রাথতমক তচতকৎসক জথমক 
একটি তচঠি, তশশুটি সুস্থ আমে বমল উমিখ কমর তশশুটির তশশুমরাগ তবমশষমজ্ঞর কাে জথমক একটি 
তচঠি, প্রতিটি বসবামসর একটি িাতলকা, যার মমধয থাকমব আমবদর্কারী তপিামািার জর্য তবগি 
28 বের ধমর বসবাসরি প্রতিটি বাসভবমর্র একটি িাতলকা এবং বযাকগ্রাউন্ড জচমকর জর্য 
আঙুমলর োপ জদওয়ার পাশাপাতশ প্রাসতঙ্গক আতথনক িথয।  
  
তশশুটি গভন াশময় থাকাকালীর্ তবধ তপিৃত্বকালীর্ স্বীকৃতি জপমি আদালমি একটি একক উপতস্থতির 
পতরবমিন  গভর্নর কুওমমার আইর্টি এই প্রতিয়ামক সহজির করমব।  
  

###  
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