
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সমতা এম্বেন্ডা হ াষণা করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর প্রিম র্ারী গভর্ নর সমার্ অবিকার বর্শ্চিত করম্বত বলঙ্গ সমতা সম্পবকনত 

একটি কাউশ্চিল গঠর্ করম্বির্  

  

র্তুর্ োবতগত র্োয়বিচার উম্ব্োগ বর্উ ইয়কন হেিেুম্বে অম্বেতাঙ্গ ের্ম্বগাষ্ঠীম্বক তুম্বল 

িরম্বি  

  

গভর্ নর LGBTQIA+ িেশ্চিম্ব্র সাম্বি যাম্বত সম্মার্সূচক আচরণ করা  য় তা বর্শ্চিত 

করম্বত প্ম্বেপ প্রস্তাি করম্বলর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ 2022 সাকলর হেট অফ দ্য হেকটর অংশ থ সাকে এক্টট সমতা 

একজন্ডা (Equity Agenda) হ াষণা ক্করকের্। সমতা একজন্ডা থলঙ্গ সমতা, জাথতগত সমতা,  ণৃা-

থেকরাধী, সামাজজক্ র্যায়থেচার, LGBTQIA+ সম্প্রদ্ায়, অথভোসী এেং র্তুর্ আগত, এেং 

হভকটরার্কদ্র স্বাস্থ্য, থর্রাপত্তা, অি ননর্থতক্ সুক াগ এেং প্রকতযক্ থর্উ ইয়ক্নোসীর হমৌথলক্ সম্মার্ 

সমি নর্ এেং প্রচাকরর উকেকশয এক্টট থেস্তৃত-েযথির পথরক্ল্পর্া অগ্রসর ক্রকে - অল্প হক্ািায়, 

 া থর্উ ইয়কক্নর স্বপ্নকক্ (New York Dream) োস্তকে পথরণত ক্রকে।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন সমতা এেং উন্নথতর জন্মস্থ্ার্ থ সাকে স্বীকৃ্ত, এেং আথম আমাকদ্র হেকটর গথে নত 

প্রগথতশীল উত্তরাথধক্ার এক্টট থেস্তৃত-েযথির পথরক্ল্পর্ার মাধযকম অগ্রসর ক্রকত 

প্রথতশ্রুথতেদ্ধ  া থলঙ্গ সমতা, জাথতগত সমতা,  ণৃা-থেকরাধী, সামাজজক্ র্যায়থেচার, LGBTQIA+ 

সম্প্রদ্ায়, অথভোসী এেং র্তুর্ আগত, এেং হভকটরার্কদ্র সমি নর্ এেং প্রচার ক্রকে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আমার প্রশাসকর্র সমতা একজন্ডা সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীর হমৌথলক্ অথধক্ার 

রক্ষার পাশাপাথশ সক্ল পটভূথম, থেশ্বাস এেং পথরচকয়র মার্ুষকদ্র থর্উ ইয়কক্নর স্বকপ্নর হপেকর্ 

হোটার সুক াগ সম্প্রসাথরত ক্রকে।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর সমতাএকজন্ডার প্রিম অংশ থলঙ্গ সমতাএেং সমার্ অথধক্ার প্রথতষ্ঠায় 

থর্কয়াজজত। এই ক্াজ ক্রকত, গভর্ নর হ াক্লঃ  

  

• বলঙ্গ সমতা সম্পবকনত একটি কাউশ্চিল গঠর্ করম্বির্ঃ 2017 সাকল থর্উ ইয়ক্ন 

র্ারীর অথধক্ার এেং সমতা অগ্রসর ক্রকণ হেট পথলথসকক্ স ায়তা ক্রকত 

ক্াউজিল অর্ উইকমর্ এন্ড গাল নস (Council on Women and Girls) চালু ক্কর। 



গভর্ নর হ াক্ল ঐ গ্রুপটটকক্ ক্াউজিল অর্ হজন্ডার ইকু্ইটটকত (Council on 

Gender Equity) রূপান্তর ক্কর তার পথরথধ এেং প্রভাে সম্প্রসারণ ক্রার প্রস্তাে 

ক্রকের্। ক্যাথেকর্কটর সদ্সয এেং হেটেযাপী সম্প্রদ্াকয়র হর্তৃেনৃ্দকদ্র থর্কয় 

গটিত র্তুর্ ক্াউজিলটট গভর্ নকরর উপকদ্ষ্টা পথরষদ্ থ সাকে ক্াজ ক্রকে,  া থর্উ 

ইয়কক্ন প্রকৃ্ত থলঙ্গ সমতা অজনকর্র লকক্ষয ক্াজ ক্রকে। ক্াউজিলটট র্ারী, োথলক্া 

এেং ট্রািকজন্ডার এেং হজন্ডার র্র্-ক্র্ফরথমং েযজিকদ্র চাথ দ্া পূরকণ 

ইন্টারকসক্শর্াল পন্থা অেলম্বর্ ক্রকে,  া সুথেধােজিত সম্প্রদ্ায় এেং অকশ্বতাঙ্গ 

জর্কগাষ্ঠীর উপর হফাক্াস ক্রকে।  

• সিার ের্ে প্রের্র্ অোম্বেস সুরো প্র্ার্ করম্বির্ঃ সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীর 

জর্য প্রজর্র্ স্বাস্থ্য এেং অথধক্ার রক্ষার তার চলমার্ প্রথতশ্রুথতর উপর থভথত্ত 

ক্কর, গভর্ নর হ াক্ল োড়থত পদ্কক্ষপ হর্কের্  াকত থর্উ ইয়কক্ন প্রজর্র্ হসোর 

হ া োঁজ ক্রা সোই তাকদ্র প্রকয়াজর্ীয় অযাকেস পায়,  া থর্জিত ক্রকত থতথর্ 

পথরোর পথরক্ল্পর্া অর্দু্ার্ প্রক্ল্প সম্প্রসারণ ক্রকের্, হসফটট হর্ট 

প্রদ্ার্ক্ারীকদ্র সমি নর্ ক্রকের্ এেং গভনপাকতর জর্য েীমা ক্ভাকরজকক্ থেথধেদ্ধ 

ক্রকের্।  

• এই হসেম্বর্ একটি সমার্ অবিকার সংম্বোির্ী পাস করম্বির্ঃ অর্যার্য 

হক্ষকের পাশাপাথশ, র্ারী, অকশ্বতাঙ্গ জর্কগাষ্ঠী, এেং অর্যার্য প্রাথন্তক্ জর্কগাষ্ঠী 

চাক্থর, রাজনর্থতক্ প্রথতথর্থধত্ব এেং অি ননর্থতক্ সুক াকগর হক্ষকে হ  অো ত 

অসমতার থশক্ার  কে তার হপ্রথক্ষকত, থর্উ ইয়ক্নকক্ অেশযই সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নোসীর জর্য সমতার প্রথতশ্রুথত প্রমাণ ক্রকত  কে। গভর্ নর হ াক্ল এই 

হসশকর্ এক্টট সমার্ অথধক্ার সংকশাধর্ী (Equal Rights Amendment) পাস 

ক্রকত হলজজকেচাকরর সাকি ক্াজ ক্রকের্।  

  

েযজি হ ই  র্ র্া হক্র্, হ  ার্ হিকক্ই একস িাকক্র্ র্া হক্র্ এেং হ ভাকে ধম ন পালর্ ক্করর্ র্া 

হক্র্, থর্উ ইয়ক্ন  াকত সোর জর্য থর্রাপদ্ স্বগ ন িাকক্ তা থর্জিত ক্রকত সমতা একজন্ডা  ণৃা-

থেকরাধী, জাথতগত সমতা এেং সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য র্যায়থেচার অগ্রসর ক্রকে। এই ক্াজ 

ক্রকত, গভর্ নর হ াক্লঃ  

  

• োতীর সিম্বচম্বয় েশ্চিোলী বিষমে-বিম্বরািী আইর্ হোর্ার করম্বির্ঃ থর্উ 

ইয়কক্নর মার্োথধক্ার আইর্ (New York's Human Rights Law) হদ্কশর প্রিম 

বেষময-থেকরাধী আইর্ থেল, এেং আমরা হদ্কশর প্রিম হেট  া বেষময-থেকরাধী 

আইর্ প্রকয়াকগর জর্য এক্টট থচরস্থ্ায়ী একজজি বতথর ক্কর। মার্োথধক্ার আইকর্র 

অধীকর্ ক্ভাকরজ েজৃদ্ধ ক্রা এেং সাম্প্রথতক্ েেরগুথলকক্ হক্কসর পথরমাণ েজৃদ্ধ 

পাওয়ায়, থিথভশর্ অফ থ উমযার্ রাইটস (Division of Human Rights, DHR) এর 

ত থেল এেং ক্মী থর্কয়াকগর স্তর ক্কম থগকয়কে ো এক্ই রকয় থগকয়কে। এই ক্মথত 

একজজির ক্াকজর মার্কক্ ক্ষথতগ্রস্ত ক্কর, র্তুর্ উকদ্যাগ হর্ওয়ার হক্ষকে 

একজজির ক্ষমতা  ে ন ক্কর, তদ্কন্তর সময় েজৃদ্ধ ক্কর এেং হফিাকরল চুজির 

অধীকর্ তদ্ন্ত হশষ ক্রার একজজির লক্ষয পূরণকক্ ঝুোঁ থক্পণূ ন ক্কর। উপরন্তু, 

মার্োথধক্ার আইকর্র ফা োঁক্গুথল পূরণ ক্কর আরও ক্ভাকরজ েজৃদ্ধ ক্রার এেং 

একজজির অথভক াগ প্রজিয়ায় অযাকেস উন্নত ক্রার সুক াগ রকয়কে। গভর্ নর 



হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীকদ্র রক্ষায় এই ক্মথতগুথল পূরকণ মার্োথধক্ার আইকর্র 

সম্প্রসারণ প্রস্তাে ক্রকের্।  

•  ির্ার প্রবতশ্চিয়া এিং প্রবতম্বরািক িেিস্থায় বিবর্ম্বয়াগ উন্নত করম্বত 

একটি  ৃণা এিং পেপাত প্রবতম্বরাি ইউবর্ি প্রবতষ্ঠা করম্বির্ঃ গভর্ নর 

হ াক্ল DHR এ  ণৃা এেং পক্ষপাত প্রথতকরাধ ইউথর্ট প্রথতষ্ঠা ক্রকের্  া  ণৃা এেং 

পক্ষপাকতর  টর্ার হপ্রথক্ষকত সমথিত, দ্রুত এেং সম্প্রদ্ায়-কক্জিক্ সাড়াদ্ার্ 

ক্রকে। এই ইউথর্কটর সাধারণ ক্াকজর মকধয িাক্কে গণ থশক্ষা এেং প্রচাকরর 

হক্ষকে প্রকচষ্টায় হর্তৃত্ব দ্ার্, স্থ্ার্ীয় সম্প্রদ্ায়গুথলকত এক্টট অথগ্রম সতক্নতা 

থচথিতক্রণ থসকেম থ সাকে ক্াজ ক্রা, এেং পক্ষপাকতর  টর্া  কটকে এমর্ 

এলাক্া এেং সম্প্রদ্াকয় দ্রুত সংগটিত  ওয়া।  

• অপবর ায ন িেশ্চিগত সম্পবি প্রবতস্থাপম্বর্র সীমা িৃশ্চি করার মািেম্বম  ৃণা 

অপরাি এিং অর্োর্ে সব ংসতার বেকার ভুিম্বভাগীম্ব্র ের্ে সুবিিা 

সম্প্রসারণ করম্বির্ঃ এই প্রস্তাে অপথর া ন েযজিগত সম্পথত্ত (Essential 

Personal Property, EPP) প্রথতস্থ্াপকর্র সীমা েজৃদ্ধ ক্রকত চায়। েতনমার্ 

প্রথতস্থ্াপকর্র সীমা 500 মাথক্নর্ িলার  া 1998 সাল হিকক্ এক্ই রকয় থগকয়কে। 

গত দ্ুই দ্শকক্, মুদ্রাস্ফীথত এেং অর্যার্য জীের্ াোর  রচ েজৃদ্ধ পাওয়ায়, এই 

সীমার পথরমাণ 2022 সাকল ভুিকভাগীকদ্র চাথ দ্া পূরকণ অপ নাি  কয় পকড়কে 

এেং প্রায়ই তাকদ্র EPP ক্ষথত পূরণ ক্রকত েযি ন  য়। গভর্ নর হ াক্ল অথফস অফ 

থভক্টটম সাথভনকসস (State Office of Victim Services, OVS) এর সংকশাধকর্র 

প্রস্তাে ক্রকের্, সংথেথধ প্রকয়াকগর মাধযকম EPP আইকটকমর সীমা 500 মাথক্নর্ 

িলার হিকক্ োথড়কয় 2,500 মাথক্নর্ িলার ক্রকের্।  থদ্ও এই প্রস্তাে আথি নক্ 

সীমা েজৃদ্ধ ক্কর, EPP এর থেথভন্ন আইকটম উপ ুিরূকপ পথরেতনর্ এেং সীথমত 

ক্রা  কে  াকত তা ভুিকভাগীর স্বাস্থ্য এেং থর্রাপত্তার জর্য প্রকয়াজর্ীয়  য়। এর 

ফকল ভুিকভাগীকদ্র প্রকয়াজকর্র সাকি হেকটর সীথমত অি ননর্থতক্ সম্পকদ্র 

সামঞ্জসয আসকে।  

• বর্উ ইয়ম্বকনর কোর্াবিস বেম্বে সমতা এিং অি ননর্বতক র্োয়বিচার প্রচার 

করম্বির্ঃ থর্উ ইয়কক্নর আইর্থসদ্ধ ক্যার্াথেস থশকল্পর থর্ম নাণ ক্াজ চলকে, হ  াকর্ 

হেট প্রািেয়স্ককদ্র থেকর্াদ্র্মূলক্ েযে াকরর জর্য লাইকসি প্রদ্ার্ ক্রার ক্িা। 

থক্ন্তু, আর্মুাথর্ক্ 4.2 থেথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর থশকল্পর উত্থাকর্ অেশযই সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য সকু াগ বতথর ক্রকত  কে, থেকশষ ক্কর ঐথত াথসক্ভাকে 

প্রাথন্তক্ সম্প্রদ্ায়গুথলর মার্ুষকদ্র জর্য। হসই লকক্ষযর সমি নকর্, গভর্ নর হ াক্ল 

200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর সরক্াথর-কেসরক্াথর ত থেল বতথর ক্রকের্  া 

সামাজজক্ সমতার আকেদ্র্ক্ারীকদ্র তাকদ্র েযেসার পথরক্ল্পর্া এেং থর্ম নাকণ 

স ায়তা ক্রকে। লাইকসকির থফ এেং ক্র রাজস্ব এই ত থেকলর মূলধর্ জগাকে 

এেং উকে ক াগয হেসরক্াথর থেথর্কয়াগ হলভাকরজ ক্রকে।  

  

থর্উ ইয়কক্নর সং যাল ু এেং মথ লাকদ্র মাথলক্ার্াধীর্ েযেসাগুথলর (Minority- and Women-

Owned Businesses, MWBE) েযে াকরর  ার 30 শতাংশ োথড়কয়  াওয়া সকেও, হেকটর MWBE 

হপ্রাগ্রাম এর চাথ দ্ার হপ্রথক্ষকত দ্ারুণভাকে উৎকসর সংক্কটর সম্মু ীর্ এেং ফলশ্রুথতকত 



ক্কয়ক্টট ক্টির্ চযাকলকঞ্জর মুক ামুথ । থর্উ ইয়কক্নর MWBE এর প্রথত জাতীর হর্তৃস্থ্ার্ীয় 

সমি নকর্র উপর থভথত্ত ক্কর গকড় তুলকত গভর্ নর হ াক্কলর সমতা একজন্ডা  া ক্রকেঃ  

  

• আরও দ্রুত MWBE সাটিনবিম্বকের্ এিং মুলতবি িাকা সাটিনবিম্বকেম্বর্র 

িোকলগ সমািাম্বর্ বিবর্ম্বয়াগ করম্বিঃ MWBE হপ্রাগ্রাকম উৎস এেং 

থেথর্কয়াকগর সংক্ট িাক্ার ক্ারকণ, েহু েের ধকর হপ্রাগ্রামটট থর্য়থমতভাকে 

প্রজিয়াক্রণ ক্ষমতার হচকয় হেথশ আকেদ্র্ হপকয়কে,  ার ফকল সাটটনথফকক্শর্ 

আকেদ্র্ক্ারীকদ্র অকপক্ষার সময় েজৃদ্ধ হপকয়কে। ফলশ্রুথতকত, হ সে MWBE 

সাটটনথফকক্শকর্র অকপক্ষায় রকয়কে হসগুথল হেকটর চলমার্ চুজি এেং র্তুর্ 

প্রধার্ প্রক্ল্পগুথলকত ক্াজ ক্রার সুক াগ হিকক্ েজিত  য়। এই সমসযার 

সমাধাকর্, গভর্ নর হ াক্ল এম্পায়ার হেট হিকভলপকমন্ট (Empire State 

Development, ESD) হক্ এর MWBE থিথভশকর্র ক্মীদ্ল েজৃদ্ধ ক্রকত ত থেল 

এেং থর্কদ্নশর্া প্রদ্ার্ ক্করকের্  ারা র্তুর্ আকেদ্র্ এেং র্োয়কর্র আকেদ্র্ 

প্রজিয়ায় থর্কয়াজজত,  াকত র্তুর্ আকেদ্র্ সামলাকর্া এেং োড়থত আকেদ্কর্র 

েযাক্লগ হিক্াকর্ার জর্য প নাি ক্মী িাক্া থর্জিত ক্রা  ায়।  

• আবপম্বলর িোকলগ বর্রসম্বর্ একটি দ্রুততর, বর্ম্বয়াশ্চেত MWBE আবপল 

ইউবর্ি প্রবতষ্ঠা করম্বিঃ সাটটনথফকক্শর্ প্রজিয়া থিমলাইর্ এেং সমি নর্ ক্রার 

প্রকচষ্টার পাশাপাথশ, ESD MWBE সাটটনথফকক্শর্ র্াক্কচর থসদ্ধান্ত চযাকলঞ্জ স  

প্রশাসথর্ক্ আথপল প্রজিয়ায় সম্পূণ ন থর্কয়াজজত এক্টট র্তুর্ ইউথর্ট প্রথতষ্ঠা 

ক্রকে। এই ক্াকজর ফকল প্রশাসথর্ক্ আথপকলর থেদ্যমার্ েযাক্লগ সমাধাকর্ ক্মী 

এেং উৎস থর্কয়াগ ক্রা  াকে, পাশাপাথশ ইর্ক্াথমং আথপল আরও 

সমকয়াপক াগীভাকে থর্রসর্ ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় ক্মী ধকর রা া  াকে।  

• MWBE িেিসার ের্ে হ্রাসকৃত- াম্বরর সুম্ব্ সমার্ প্রাপেতা অগ্রসর করম্বিঃ 

দ্য থলংক্ি থিকপাজজট হপ্রাগ্রাম (Linked Deposit Program) থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

থেদ্যমার্ ফাম নগুথলকক্ হ্রাসকৃ্ত- াকরর অি নায়র্ প্রাথির সুক াগ হদ্য়  াকত ঋণ 

ক্রা ক্ম েযয়সাকপক্ষ  য়। হ াগয েযেসাগুথল োথণজজযক্ েযাংক্, সিয়ী েযাংক্, 

সিয় এেং ঋণ অযাকসাথসকয়শর্, ফাম ন হিথিট প্রথতষ্ঠার্ এেং পারসুকটর ( া পূকে ন 

থর্উ ইয়ক্ন থেজকর্স হিকভলপকমন্ট ক্কপ নাকরশর্ থেল) ক্াে হিকক্ ঋণ থর্কত 

পাকর। থক্ন্তু,  থদ্ও থলংক্ি থিকপাজজট হপ্রাগ্রাম এক্টট গুরুত্বপূণ ন অি ননর্থতক্ 

উন্নয়র্ সরঞ্জাম  া থর্উ ইয়ক্ন হেকটর  াজার  াজার েযেসাকক্ সমি নর্ ক্করকে, 

থক্ন্তু হপ্রাগ্রামটটকত MWBE এর অংশগ্র কণর এক্টট আশঙ্কাজর্ক্  াটথত রকয়কে। 

থলংক্ি থিকপাজজট অংশগ্র কণর 2 থেথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর মকধয মাে 116.5 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার — ো 6 শতাংকশর ক্ম থর্উ ইয়ক্ন হেকটর MWBE গুথলর 

ক্াকে থগকয়কে। গভর্ নর হ াক্ল থেদ্যমার্ থলংক্ি থিকপাজজট হপ্রাগ্রাকমর অধীকর্ 

ক্থমউথর্টট হিকভলপকমন্ট ফাইর্যার্থশয়াল ইিটটটটউশর্স (Community 

Development Financial Institutions, CDFIs) হ াগ ক্রার জর্য হ াগযতা েজৃদ্ধ 

ক্রকের্,  ার ফকল MWBE স  কু্ষদ্র েযেসা হ্রাসকৃ্ত- াকরর ঋকণর সুক াগ পাকে।  

  



LGBTQIA+ থর্উ ইয়ক্নোসীরা বেষময, পথরোকরর প্রতযা যার্, দ্াথরদ্রয এেং শারীথরক্ এেং মার্থসক্ 

স্বাকস্থ্যর বেষকমযর উচ্চ  াকরর থশক্ার  য়। থর্উ ইয়কক্নর LGBTQIA+ ক্থমউথর্টটকক্ রক্ষা ক্রকত, 

গভর্ নর হ াক্ল  া ক্রকের্ঃ  

  

• LGBTQIA+ স্বাস্থে পবরম্বষিাম্বক সমি নর্ করম্বির্ঃ থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

হলসথেয়ার্, হগ, োইকসক্্সুয়াল, ট্রািকজন্ডার, হজন্ডার র্র্-ক্র্ফথম নং, এেং র্র্-

োইর্াথর সম্প্রদ্াকয়র প্রথত দ্ী নক্ালীর্ প্রথতশ্রুথত রকয়কে এেং থর্উ ইয়ক্ন হেট 

LGBT হ লি অযান্ড থ উমযার্ সাথভনকসস ইথর্থশকয়টটকভর (New York State LGBT 

Health and Human Services Initiative) ক্াজ সমি নর্ ক্রার জর্য ত থেল েরাে 

ক্করকে,  ার মকধয রকয়কে থেথভন্ন প্রশাসকর্র অধীকর্ িাক্া সংস্থ্ার হর্টওয়াক্ন। 

সমকয়র সাকি, ঐ ত থেল োকজট প্রজিয়ার অংশ থ সাকে ক্মাকর্া  কয়কে এেং 

অেশযই েথধ নত প্রকয়াজর্ীয়তা প্রথতফথলত ক্রকত উপ ুি ত থেল সরেরা  ক্রকত 

 কে। LGBTQIA+ সম্প্রদ্ায়কক্ সমি নর্ ক্রকত গভর্ নর হ াক্ল সয়াসথর স্বাস্থ্য 

পথরকষো, সাংসৃ্কথতক্ পারদ্থশ নতা থশক্ষা এেং প্রথশক্ষণ, এেং প্রাথতষ্ঠাথর্ক্ সক্ষমতা 

েজৃদ্ধকক্ সমি নর্ ক্রকের্,  া থর্জিত ক্রকে হ , থর্উ ইয়ক্ন হেট আধুথর্ক্ 

LGBTQIA+ আকন্দালকর্র জন্মস্থ্ার্ থ সাকে পি প্রদ্শ নর্ ক্রা 

অসংকশাধর্মূলক্েযা ত রা কে।  

• হেম্বির সংম্বোির্মূলক পবরম্বষিাগুবলম্বত িেশ্চিিম্বগ নর ের্ে বলঙ্গ-

বর্শ্চিতকরণ বচবকৎসা উপলভে িাকা বর্শ্চিত করম্বির্ঃ ট্রািকজন্ডার, র্র্-

োইর্াথর এেং ইন্টারকসে জর্কগাষ্ঠী সংকশাধর্মূলক্ পথরকষোগুথলকত 

থর্য়থমতভাকে থর্পীড়র্, সথ ংসতা, বেষকমযর থশক্ার  র্। জাতীয়ভাকে, 

ট্রািকজন্ডার েন্দীরা েন্দী িাক্া অেস্থ্ায় সাধারণ জর্কগাষ্ঠীর হচকয়  ামলার থশক্ার 

 ওয়ার হক্ষকে প্রায় 10 গুণ হেথশ ঝুোঁ থক্পূণ ন। অপরাধী থেচার েযােস্থ্ায় িাক্া 

ট্রািকজন্ডার, হজন্ডার র্র্-ক্র্ফথম নং এেং ইন্টারকসে থর্উ ইয়ক্নোসীকদ্র 

অথেচথলত সুরক্ষা এেং র্যা য আচরণ প্রাপযতা থর্জিত ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল 

আইকর্র প্রস্তাে ক্রকের্  ার অধীকর্ হেকটর এেং স্থ্ার্ীয় সংকশাধর্মূলক্ 

পথরকষোগুথলকত েন্দী েযজিরা তাকদ্র থলকঙ্গর সাকি সামঞ্জসযপূণ নভাকে সকম্বাথধত 

 য়, ক্থমসাথর আইকটম, ক্াপড়কচাপড় এেং অর্যার্য সরঞ্জামাথদ্ পায়। গভর্ নকরর 

প্রস্তাে থর্জিত ক্রকে হ  েন্দী েযজিকদ্র স্বতন্ত্রকৃ্ত এেং তিয প্রাি হেসকমকন্টর 

েযেস্থ্া ক্রা  য়  া তাকদ্র থলঙ্গ পথরচকয়র সাকি সামঞ্জসযপূণ ন এেং পাশাপাথশ েন্দী 

েযজিকদ্র থর্রাপত্তা থর্জিত ক্রার জর্য পদ্কক্ষপ স্থ্াপর্ ক্রকে।  

• সকল ের্-মুখী হেি এম্বেশ্চিম্বত বলম্বঙ্গর হেম্বে "X" বিকে প্র্ার্ 

করম্বির্ঃ থলঙ্গ স্বীকৃ্থত আইর্ (Gender Recognition Act),  া 2021 সাকলর জকুর্ 

স্বাক্ষথরত  য়, থর্উ ইয়ক্নোসীকদ্র হেকটর ড্রাইভারস লাইকসকির থলঙ্গ 

শর্ািক্রণ স্থ্াকর্ "X" েযে াকরর থেক্ল্প প্রদ্ার্ ক্কর। এই গুরুত্বপূণ ন ধাপটট 

থর্জিত ক্রকত সা া য ক্রকে হ  ট্রািকজন্ডার এেং র্র্-োইর্াথর েযজি স  সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নোসীরা এমর্ িকু্কমন্ট হপকত পারকের্  া তাকদ্র থলঙ্গ পথরচকয়র 

প্রথতফলক্। থক্ন্তু,  থদ্ও থেথভন্ন হেট একজজি থলঙ্গ সম্পথক্নত তিয সংগ্র  ক্কর, 

অথধক্াংশই একজজির সাকি হ াগাক াকগর হক্ষকে থলঙ্গ শর্ািক্রকণর হক্ষকে 

GRA এর প্রকয়াজর্ীয়তার অধীকর্ "X" থেক্ল্প প্রদ্াকর্ োধয র্য়। থর্উ ইয়ক্নোসীরা 



 াকত হেকটর হসো গ্র কণর সমকয় সটিক্ভাকে তাকদ্র থলঙ্গ পথরচয় প্রক্াশ ক্রকত 

পাকর তা থর্জিত ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল GRA এর সম্প্রসারকণর প্রস্তাে ক্রকের্ 

 ার ফকল জর্-মু ী হেট একজজিগুথল হ গুথল থলঙ্গ সম্পথক্নত তিয সংগ্র  ক্কর 

তারা এক্টট "X" থেক্ল্প হ াগ ক্রকত োধয  কে।  

  

আমাকদ্র হেট অথভোসীকদ্র দ্বারা থর্থম নত  কয়থেল এেং তাকদ্র অেদ্াকর্র জর্য  িাি ন সমি নর্ 

তাকদ্র প্রদ্ার্ ক্রা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর দ্াথয়ত্ব। অথভোসী পথরকষো হজারদ্ার ক্রকত গভর্ নর 

হ াক্ল  া ক্রকের্ঃ  

  

• বলিাটিন বিম্বিি হপ্রাম্বেম্বের ের্ে ত বিল িৃশ্চি করম্বির্ঃ থলোটটন থিকফি 

হপ্রাকজক্ট (Liberty Defense Project) অথফস ফর থর্উ আকমথরক্াি (Office for 

New Americans, ONA) এেং হেটেযাপী উপকদ্ষ্টা সংগির্ এেং আইথর্ স ায়তা 

দ্লগুথলর মকধয এক্টট সরক্াথর-কেসরক্াথর অংথশদ্াথরত্ব  া অথভোসর্ েযাটাস 

থর্থে নকশকষ থর্উ ইয়কক্নর অথভোসীকদ্র থের্ামূকলয আইথর্ স ায়তা প্রদ্ার্ এেং 

তাকদ্র প্রথতথর্থধত্ব ক্কর। এই হপ্রাগ্রামটটকক্ অথভোসীকদ্র প্রথতথর্থধকত্বর হক্ষকে 

জাতীয় মকিল থ সাকে পথরগথণত। অথভোসীকদ্র জর্য এই গুরুত্বপূণ ন আইথর্ 

স ায়তা হজারদ্ার ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল থলোটটন থিকফি হপ্রাকজকক্টর ত থেল 

েজৃদ্ধ ক্রকের্  াকত থর্জিত ক্রা  ায় হ  হক্েল হপ্রাগ্রামটটর থেদ্যমার্ হসোগুথল 

অেযা ত রা াই হক্েল  কে র্া, েরং হফিাকরল অথভোসর্ প্রকয়াগক্ারীকদ্র 

থেরুকদ্ধ সুরক্ষার প্রকয়াজকর্ িাক্া আরও হেথশ থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ হসো হদ্ওয়া 

 ায়, অথভোসর্ আইকর্র অধীকর্ র্তুর্ হফিাকরল মামলার প্রকচষ্টার ত থেল 

প্রদ্ার্ ক্রা  ায় এেং অথভোসী পথরোরগুথলর জীেকর্র ক্টির্ পথরথস্থ্থতকত 

স ায়তাআ ক্রার জর্য সামাজজক্ ক্মীকদ্র সক্ষমতা েজৃদ্ধ ক্রা  ায় এেং 

অথভোসকর্র ক্ারকণ আটক্  ওয়ার পর মুি  ওয়া েযজিকদ্র থর্ঝনঞ্ঝাট স্থ্ার্ান্তর 

সম্ভে  য়। এই পদ্কক্ষপগুথল হদ্কশর মকধয সেকচকয় শজিশালী হেকটর হর্তৃকত্ব 

এেং সমথিত এক্ীভূত হসো প্রদ্ার্ ক্রকে।  

• অবিস ির বর্উ আম্বমবরকািম্বক েশ্চিোলী করম্বির্ঃ 2012 সাকল ONA 

বতথর ক্রা  য় এেং এটট অথভোসীকদ্র জর্য আকলাক্েথতনক্া থ সাকে থর্উ ইয়কক্নর 

গথে নত ইথত াসকক্ তুকল ধকর। ONA এর মাধযকম, থর্উ ইয়ক্ন অথভোসী সম্প্রদ্াকয়র 

জর্য হসো প্রদ্াকর্ জাতীর হর্তৃত্ব থদ্কয়কে এেং প্রায়শই ঐসে ফা োঁক্ পূরণ ক্করকে 

হ  াকর্ হফিাকরল সরক্ার র্তুর্ আগতকদ্র জর্য উৎস থর্কয়াজকর্ অপারগ ো 

অথর্েুক্ থেল। ONA অর্ুদ্ার্ প্রক্ল্প প্রকয়াগ ক্কর এেং অথভোসী থর্উ 

ইয়ক্নোসীকদ্র র্াগথরক্কত্বর আকেদ্র্ হিকক্ শুরু ক্কর ক্মী োথ র্ীকত হ াগ দ্ার্ 

প নন্ত সক্ল ক্াকজ স ায়তা প্রদ্ার্ক্ারী ক্থমউথর্টট পথরকষো প্রদ্ার্ক্ারীকদ্র 

এক্টট হর্টওয়াকক্নর তোেধার্ ক্কর। েতনমাকর্ ONA 39টট সুথেধা হক্ি পথরচালর্া 

ক্কর, হ  াকর্ 4.4 থমথলয়কর্র হেথশ র্তুর্ আকমথরক্ার্  ারা থর্উ ইয়কক্ন োস 

ক্রকের্ তাকদ্র হসো প্রদ্ার্ ক্কর। 2020 সাকল ONA স ক াগীরা র্তুর্ 

আকমথরক্ার্কদ্র 2,250 এর ক্াোক্াথে সং যক্ র্াগথরক্কত্বর আকেদ্র্ এেং 

হিফািন অযাক্শর্ ফর আথল ন চাইল্ডহুি অযারাইভালস (Deferred Action for 

Early Childhood Arrivals, DACA) আকেদ্র্ জমা থদ্কত সা া য ক্কর, এেং ONA 



হর্টওয়াক্ন সমথিতভাকে অথভোসী থর্উ ইয়ক্নোসীকদ্র জর্য আইথর্ স ায়তায় 

প্রায় 1,300 থদ্র্ হসো প্রদ্ার্ ক্কর। গভর্ নর হ াক্ল ONA এর ত থেল েজৃদ্ধ 

ক্রকের্,  ার ফকল একজজিটটকক্ এর গুরুত্বপূণ ন হসোগুথল সম্প্রসারকণর সুক াগ 

হদ্ওয়া  কে।  

• ভাষা অোম্বেস পবলবস বিবিিি করম্বির্ এিং ভাষা অোম্বেম্বসর র্তুর্ 

অবিস বতবর করম্বির্ঃ থর্উ ইয়কক্নর হেটেযাপী ভাষা অযাকেস পথলথস সে 

এজেথক্উটটভ হেট একজজিগুথল  া জর্গকণর সাকি হ াগাক াগ ক্কর, তাকদ্র 

হ কক্াকর্া ভাষায় হদ্াভাষী হসো প্রদ্ার্ ক্রকত এেং প্রকয়াজর্ীয় িকু্কমন্টগুথল 

ইংকরজজ েযতীত, আদ্মশুমাথরর তিয অর্ু ায়ী হেকটর সেকচকয় হেথশ েযেহৃত 

10টট ভাষায় অর্ুোদ্ ক্রকত  কে। সীথমত ইংকরজজ দ্ক্ষতার থর্উ ইয়ক্নোসীকদ্র 

ভাষা অযাকেস থর্ম নাণ এেং উন্নতক্রকণর জর্য, গভর্ নর হ াক্ল এক্টট স্থ্ায়ী 

অথফস ফর লযাঙু্গকয়জ অযাকেস (Office for Language Access) প্রথতষ্ঠা ক্রকের্ 

—  া হদ্কশ এই রূপ থদ্বতীয় অথফস,  াওয়াই এর পকর —  া হেটজকুড় ভাষা 

অযাকেস পথলথসর প্রকয়াগ সমিয় এেং তোেধার্ ক্রকে। গভর্ নর হ াক্ল 

হেটেযাপী এক্টট ভাষা অযাকেস পথলথস থেজদ্ধেদ্ধ ক্রকত প্রথতশ্রুথত প্রদ্ার্ 

ক্রকের্ এেং র্তুর্ অথফস ফর লযাঙু্গকয়জ অযাকেস হদ্কশর মকধয সেকচকয় 

শজিশালী ভাষা অযাকেস আইর্ বতথর এেং প্রয়জকগ গুরুত্বপণূ ন স ায়তা প্রদ্ার্ 

ক্রকে।  

  

আমরা আমাকদ্র জাতীর প্রথত তাকদ্র হসোর ক্ারকণ আমাকদ্র হভকটরার্কদ্র প্রথত কৃ্তজ্ঞ। 

স্থ্ার্ীয় হভকটরার্ হপ্রাগ্রাম শজিশালী ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল  া ক্রকের্ঃ  

  

• স্থার্ীয় হভম্বিরাি সাবভনস এম্বেশ্চির ের্ে সমি নর্ হোর্ার করম্বির্ঃ গত 

এক্ দ্শকক্, হফিাকরল সুথেধা থসকেকমর জটটলতা উকে ক াগযভাকে েজৃদ্ধ 

হপকয়কে, এেং আরও হেথশ হভকটরার্কক্ তাকদ্র সুথেধা দ্ােী এেং আথপল ক্রার 

জর্য হপশাদ্ার হসোর উপর থর্ভনর ক্রকত  কয়কে। ক্াউথন্টর হভকটরাম সাথভনস 

একজজিগুথল হেটজকুড় হভকটরার্কদ্র এই গুরুত্বপূণ ন হসো প্রদ্ার্ ক্কর, এেং এই 

প্রকচষ্টায় হেকটর উৎস স ায়তার দ্ােীদ্ার। থর্উ ইয়কক্নর হভকটরার্কদ্র তাকদ্র 

প্রাপয হসো প্রদ্ার্ ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল ক্াউথন্ট এেং থসটট হভকটরার্ সাথভনস 

একজজির জর্য র্ূযর্তম ত থেল একজজি প্রথত 10,000 মাথক্নর্ িলার হিকক্ েজৃদ্ধ 

ক্কর একজজি প্রথত 25,000 মাথক্নর্ িলার ক্রকের্ —  া 150 শতাংশ েজৃদ্ধ।  

• হেিিোপী হোম্বসে বপ. হিায়াইয়ার বপয়ার-িু-বপয়ার হভম্বিরাি সাম্বপািন 

হপ্রাগ্রাম িৃশ্চি করম্বির্ঃ 2012 সাকল প্রথতটষ্ঠত হজাকসজ থপ. হিায়াইয়ার থপয়ার-

টু-থপয়ার হভকটরাি সাকপাটন হপ্রাগ্রাম (Joseph P. Dwyer Peer-to-Peer Veterans' 

Support Program) সশস্ত্র হসো হিকক্ র্াগথরক্ জীেকর্ স্থ্ার্ান্তররত হভকটরার্কদ্র 

 ারা হপাে ট্রকমটটক্ হিস থিসিনার (PTSD), গুরুতর মজস্তকের আ াত এেং 

মার্থসক্ অেসাকদ্ ভুগকের্ তাকদ্র স ায়তা প্রদ্ার্ ক্কর। েতনমাকর্ , হেট 

হিায়াইয়ার হপ্রাগ্রাকমর জর্য 20টটর হেথশ ক্াউথন্টকত ত থেল প্রদ্ার্ ক্কর। গভর্ নর 

হ াক্ল হেটেযাপী এই হপ্রাগ্রাকমর সম্প্রসারকণর জর্য ত থেল প্রদ্ার্ ক্রকের্ 



 াকত থর্জিত ক্রা  ায় হ  থর্উ ইয়ক্ন জকুড় হভকটরার্রা গুরুত্বপূণ ন স ায়তা হপকত 

পাকরর্।  

• খা্ে অবর্িয়তা হমাকাম্বিলায় হভম্বিরাি হেেকাম্বর্ে হপ্রাগ্রাম 

সম্প্রসারণ করম্বির্ঃ থর্উ ইয়কক্নর হভকটরাি হেশক্াকর্ক্ট হপ্রাগ্রাম (Veterans' 

FreshConnect Program) সাথেকমন্টাল থর্উটট্রশর্ অযাথসেযাি হপ্রাগ্রাম 

(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এর সুথেধাকভাগীকদ্র 

ফাম ন মাকক্নট এেং ফাম ন েযাকন্ডর হিকক্ িকয়র হক্ষকে োড়থত ত থেল প্রদ্ার্ 

ক্কর। গভর্ নর হ াক্ল 225,000 মাথক্নর্ িলার ত থেল েজৃদ্ধর মাধযকম হভকটরাি 

হেশক্াকর্ক্ট হপ্রাগ্রাম সম্প্রসারণ ক্রকের্,  ার ফকল হপ্রাগ্রামটট হভকটরার্কদ্র 

আরও উন্নত হসো থদ্কত পারকে। থিথভশর্ অফ হভকটরাি সাথভনকসস (Division of 

Veterans' Services, DVS) এর সাকি ক্াজ ক্কর, থর্উ ইয়ক্ন ক্াউথন্টর হভকটরার্ 

সাথভনস হপ্রাগ্রামগুথলকক্ সরাসথর হেশক্াকর্ক্ট হচক্  স্তান্তর ক্রকে  ার ফকল 

তাকদ্র েযাথি এেং েযে াকরর  ার উকে ক াগযভাকে েজৃদ্ধ পাকে।  

• হভম্বিরাি ওম্বয়লকাম হসন্টার বকয়ম্বের হরালআউি সম্প্রসারণ করম্বির্ঃ 

হভকটরার্কদ্র শর্ািক্রণ এেং তাকদ্র অজজনত হসোর সাকি হ াগাক াগ ক্থরকয় 

হদ্ওয়া হদ্শজকুড় DVS এেং হভকটরাি সাথভনস একজজিগুথলর হমাক্াকেলা ক্রা 

চযাকলঞ্জগুথলর এক্টট। থর্উ ইয়কক্নর আরও হেথশ হভকটরার্কদ্র ক্াে হপৌৌঁোকর্ার 

জর্য, DVS এক্টট পাইলট পথরক্ল্পর্া ক্করকের্  াকত টাচ-জির্ থক্য়স্ক েসাকর্া 

 কে  া েযে ারক্ারীকদ্র থর্রাপদ্ভাকে এেং স কজ থর্উ ইয়কক্ন হভকটরার্কদ্র 

এেং তাকদ্র পথরোকরর জর্য উপলভয উৎকসর সাকি সং ুি ক্কর। এই গুরুত্বপূণ ন 

হসোয় অযাকেস েজৃদ্ধ ক্রকত, হেট আরও হেথশ হলাকক্শকর্ থক্য়স্ক হরাল আউট 

ক্রকে হ  াকর্ হভকটরার্কদ্র েড় জর্সং যা োস ক্কর,  ার লক্ষয  কে উচ্চ 

ট্রাথফকক্র আিথলক্ স্বাগত হক্ি এেং ট্রার্জজট  াে।  

• বমবলিাবর-র্াগবরক স্থার্ান্তম্বরর পি সমি নর্ করম্বির্ঃ হভকটরার্কদ্র জর্য 

সশস্ত্র োথ র্ীর হসো হিকক্ র্াগথরক্ জীেকর্ স্থ্ার্ান্তর ক্রা প্রায়শই ক্টির্  য়, 

োথ র্ী হিকক্ মুজির প্রিম েেকর আত্ম তযার  ার, গ ৃ ীর্তা, হেক্ারত্ব এেং 

অপরাধ র্যায়থেচাকরর সাকি জথড়ত  ওয়ার  ার েজৃদ্ধ পায়। এই স্থ্ার্ান্তর স জ 

ক্রকত, হফিাকরল সরক্ার এক্টট অলাভজর্ক্ প্রথতষ্ঠাকর্র সাকি এেপায়করশর্ 

অফ টাম নস অফ সাথভনস (Expiration of Term of Service, ETS) স্পিরথশপ প্রক্ল্প 

বতথরর জর্য অংশীদ্াথরত্ব ক্করকে,  া হভকটরার্কদ্র এই ক্টির্ সময় পাড় ক্রকত 

স ায়তা ক্কর। ETS এর মাধযকম হস্বোকসেী সিরগণ হভকটরার্কদ্র সশস্ত্রোথ র্ীর 

হসো হিকক্ তাকদ্র র্তুর্ জীেকর্ স্থ্ার্ান্তকর স ায়তা ক্কর। থর্উ ইয়কক্নর 

হভকটরার্কদ্র এই সফল হপ্রাগ্রাম হপকত স ায়তা ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল প্রথতটট 

ক্াউথন্টকত ETS স্পিরকদ্র প্রাপযতা থর্জিত ক্রকত স ায়তা ক্রকত হেটেযাপী 

এক্টট উকদ্যাগ হ াষণা ক্রকের্।  

• হভম্বিরার্ম্ব্র কাম্বে বর্ম্বয়াশ্চেত করার ের্ে িোে হিবিি সম্প্রসারণ 

এিং িৃশ্চি করম্বির্ঃ থেদ্যমার্  ায়ার-এ-কভকটরার্ টযাে হিথিট (Hire-A-

Veteran Tax Credit) হপ্রাগ্রাম হ াগযতা সম্পন্ন হভকটরার্কদ্র এক্ েের ো তার 

হেথশ সমকয়র জর্য প্রথত সিাক  অন্তত 35  ণ্টা ক্াকজ থর্কয়াজজত ক্রার জর্য 

টযাে হিথিট প্রদ্ার্ ক্কর। থক্ন্তু েতনমাকর্ এই হপ্রাগ্রামটট স্বল্প েযেহৃত হ ক তু এর 



সুথেধা লাকভর হক্ষকে অপ্রকয়াজর্ীয় সে থেথধথর্কষধ রকয়কে। থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

হ সে হভকটরার্ ক্াজ  ুোঁজকের্, পাশাপাথশ হ সে েযেসা হভকটরার্কদ্র ক্াকজ 

থর্কয়াগ ক্রকত চায় তাকদ্র সমি নর্ ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল  ায়ার-এ-কভকটরার্ 

টযাে হিথিট েজৃদ্ধ ক্রকের্ হ াগয হভকটরাকর্র সংজ্ঞা সম্প্রসারণ ক্রা মাধযকম, 

এেং অক্ষম এেং সক্ষম হভকটরার্কদ্র মকধয থেদ্যমার্ পাি নক্য অপসারণ ক্রার 

মাধযকম, এেং অন্তত এক্ েেকরর জর্য  ণ্ডক্ালীর্ ক্াজ ক্রা হভকটরার্কদ্র 

হ াগযতায় অন্তভুনি ক্রার মাধযকম।  
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