
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল কর্ নম্বেম্বে  য়রাবর্ ও বিষর্ে সর্াধাম্বর্ বিবধর্ালার প্োম্বকম্বে স্বাের 

করম্বলর্  

  

বিবধর্ালা (S.812B/A.2035B) কর্ নম্বেম্বে হ ৌর্  য়রাবর্র অবভম্ব াম্বগর ের্ে একটি 

হগাপ্র্ীয়  িলাইর্ স্থাপ্র্ কম্বর  

   

বিবধর্ালা (S.3395B/A.2483B) হেি এিং সকল সরকাবর কর্ নচারীম্বের র্ার্িাবধকার 

আইম্বর্র অধীর্ ব ম্বসম্বি অন্তভভ নক্ত কম্বর  

  

বিবধর্ালা (S.5870/A.7101) কর্ নচারীম্বের বিরুম্বে প্রবিম্বোধর্ূলক প্েম্বেপ্ ব ম্বসম্বি 

িেক্তক্তগি হরকর্ন প্রকাে বর্বষে কম্বর  

  

গভর্ নম্বরর সর্িা এম্বেন্ডার সম্পূরক, এর র্ম্বধে রম্বয়ম্বে বলঙ্গ সর্িার একটি প্বরষে 

বিবর এিং সকম্বলর ের্ে প্রের্র্ উপ্লভেিা সুরবেি রাখা  

   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ক্র্ নকেকে  য়রাথর্ ও বৈষর্য সর্াধাকর্ থৈথধর্ালার এক্টি 

প্যাকক্কজ স্বাের ক্রকলর্। থৈথধর্ালা (S.812B/A.2035B) ক্র্ নকেকে হ ৌর্  য়রাথর্র অথভক াকগর 

জর্য এক্টি হিালর্ুক্ত হগাপ্র্ীয়  িলাইর্ স্থাপ্র্ ক্কর। থৈথধর্ালা (S.3395B/A.2483B) হেি এৈং 

সক্ল সরক্াথর ক্র্ নচারীকের র্ার্ৈাথধক্ার আইকর্র (Human Rights Law) থৈধাকর্র অধীকর্ 

অন্তভভ নক্ত ক্কর। থৈথধর্ালা (S.5870/A.7101) ক্র্ নচারীকের থৈরুকে প্রথিক াধর্ূলক্ প্েকেপ্ 

থ কসকৈ ৈযক্তক্তগি হরক্র্ন প্রক্া  থর্থষে ক্কর। থৈথধর্ালাটি র্ারী ইথি াকসর র্াকসর (Women's 

History Month) এক্টি উে াপ্কর্ স্বাের ক্রা  য়,  া থলঙ্গ সর্িা ও র্ারীর অথধক্াকরর প্কে 

ক্িা ৈকল।  

  

"প্রির্ থের্ হিকক্ই, অযালৈাথর্কক্ প্থরচ্ছন্ন ক্রা,  য়রাথর্ ও হ াষকের সংসৃ্কথিকক্ প্থরৈিনর্ ক্রা 

এৈং থর্রাপ্ে, থৈর্ীি ক্র্ নকেে থর্ক্তিি ক্রা আর্ার  ীষ ন অগ্রাথধক্ার থিকলা," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "সক্কলর হৈআইথর্ বৈষর্য ও  য়রাথর্র্ুক্ত ক্র্ নকেে প্াওয়ার অথধক্ার রকয়কি, এৈং 

আথর্ থলঙ্গ সর্িার জর্য লড়াই ক্রা ক্খকর্া ৈন্ধ ক্রকৈা র্া।  থেও আকরা ক্াজ ক্রা ৈাথক্ আকি, 

আথর্ সক্ল থর্উ ইয়ক্নৈাসীর থর্রাপ্ত্তা, র্ নাো, এৈং সম্মার্ ৈৃক্তে ক্রকি আর্রা হ ই 

প্েকেপ্গুথল থর্ক্তচ্ছ িা থর্কয় গৈ ন ক্থর।"  

  



হ ৌর্  য়রাথর্র সর্াধার্ ক্রা গভর্ নর হ াক্কলর সর্িা একজন্ডার (Equity Agenda) অং , হ খাকর্ 

রকয়কি এক্টি থলঙ্গ সর্িার প্থরষে (Council on Gender Equity) বিথর, গভনপ্াি  ত্ন, জন্মপূ্ৈ ন 

এৈং জন্মপ্রৈিী  ত্নস  প্রজর্র্ স্বাস্থযকসৈার উপ্লভযিা সুরথেি রাখা, সংখযালঘু এৈং র্ারী 

র্াথলক্ার্াধীর্ ৈযৈসাসর্ূক র (Minority and Women-owned Businesses, MWBEs) সর্ি নর্ ৈৃক্তে 

ক্রা, চাইল্ড হক্য়ার উপ্লভযিায় থৈথর্কয়াগ ক্রা, এৈং প্রথিটি থর্উ ইয়ক্ন হেি ইউথর্ভাথস নটি 

(State University of New York, SUNY) ক্যাম্পাকস থৈর্ার্ূকলয চাইল্ড হক্য়ার আর্ার প্থরক্ল্পর্া। 

এিাড়াও গভর্ নর এই হস কর্ সর্ অথধক্ার সংক াধর্ী (Equal Rights Amendment) প্া  ক্রার 

জর্য আইর্সভাকক্ আহ্বার্ ক্রকির্।  

   

থৈথধর্ালা S.812B/A.2035B অর্ু ায়ী র্ার্ৈাথধক্ার থর্থভ কর্র (Division of Human Rights) 

জর্য ক্র্ নকেকে হ ৌর্  য়রাথর্র অথভক াকগর জর্য এক্টি হিালর্ুক্ত হগাপ্র্  িলাইর্ স্থাপ্র্ ক্রা 

আৈ যক্  কৈ। ক্র্ নকেকে হ ৌর্  য়রাথর্র থ ক্ার অকর্কক্ই িাকের আইথর্ অথধক্ার প্রকয়াগ 

ক্রকি প্াকর র্া ক্ারে িারা জাকর্ই র্া হসই অথধক্ারসর্ূ  ক্ী।  িলাইকর্ ক্াজ  কৈ 

অথভক াগসর্ূ কক্ অথভজ্ঞ হপ্রা-হৈাকর্া অযািথর্ নকের সাকি  ুক্ত ক্কর হেওয়া  ারা িাকেরকক্ 

িাকের আইথর্ অথধক্ার জার্াকৈ এৈং িাকের থর্থেনষ্ট র্ার্লার থৈক ষত্ব থর্কয় উপ্কে  প্রোর্ 

ক্রকৈ।  

  

থৈথধর্ালা S.3395B/A.2483B স্পষ্ট ক্কর হ  হেিকক্ এক্টি চাক্থরোিা থ কসকৈ থৈকৈচর্া ক্রা 

 কৈ এৈং থর্ৈ নাথচি ক্র্ নক্িনা ৈা থৈচারপ্থিকের ক্র্ীস  থর্ৈ না ী, থৈচার থৈভাগ, এৈং আইর্সভার 

 াখাসর্ূক  ক্াজ ক্রা সক্কলই র্ার্ৈাথধক্ার আইকর্র থৈধাকর্র অধীকর্ অন্তভভ নক্ত  কৈ। 

থৈথধর্ালাটি স্পষ্ট ক্রকৈ হ  হেি সরক্াথর ক্র্ নচারীকের  য়রাথর্র োয় এড়াকি প্ারকৈ র্া এৈং 

থর্ক্তিি ক্রকৈ হ  থর্উ ইয়কক্নর সুেরূপ্রসারী  য়রাথর্ থৈকরাধী প্রথৈধার্  াকি সরক্াথর হৈসরক্াথর 

সৈ চাক্থরজীৈীকের রো ক্কর।  

  

থৈথধর্ালা S.5870/A.7101 এটি প্রথিষ্ঠা ক্কর হ  র্ার্ৈাথধক্ার আইকর্র অধীকর্, ক্র্ নকেকে 

বৈষকর্যর থ ক্ার ৈযক্তক্তকের সুর্ার্ াথর্র জর্য হক্াকিন প্রথিক াধর্ূলক্ প্েকেপ্ থ কসকৈ ৈযক্তক্তগি 

হরক্র্ন প্রক্া  ক্রা  াকৈ র্া। র্ার্ৈাথধক্ার আইর্ স্পষ্টভাকৈ অথভক াকগর থৈরুকে সক্ল 

প্রথিক াকধর উপ্ায়কক্ থর্থষে ক্কর। থৈথধর্ালা স্পষ্ট ক্কর হ  ৈযক্তক্তগি হরক্র্ন প্রক্া কক্ 

প্রথিক াধর্ূলক্ গেয ক্রা  কৈ  থে র্া এটিকক্ িেকন্তর জর্য প্রকয়াজর্ীয় ৈকল র্কর্ ক্রা  য়। 

এিাড়াও থৈলটি এই র্িভর্ থৈধাকর্র অধীকর্ হৈআইথর্ প্রথিক াকধর থ ক্ার ৈযক্তক্তকের অথিথরক্ত 

সংস্থার্ প্রোর্ ক্কর, িাকেরকক্ অযািথর্ ন হজর্াকরকলর ক্াকি এক্টি অথভক াগ োকয়র ক্রার সুক াগ 

থেকয়, থ থর্ হেি সুথপ্রর্ হক্াকিন এক্টি প্রক্তিয়া শুরু ক্রকি প্ারকৈর্।  

  

হেি বসম্বর্ির আম্বলসান্দ্রা বিয়াবগ িম্বলর্, "গি ৈিকরর ঘির্াসর্ূক র প্থরকপ্রথেকি, থর্উ 

ইয়ক্নৈাসীরা এটি খুৈ ভাকলাভাকৈই স্পষ্ট ক্কর থেকয়কি হ  িারা হ ৌর্  য়রাথর্র থ ক্ার 

ভভক্তকভাগীকের প্াক  আকি এৈং ক্র্ নকেকে হ াষেক্ারীকের োয়ৈে ক্রকি হক্ার্ওরক্র্ 

ৈযি নিাকক্ স য ক্রকৈ র্া। আইর্সভার োথয়ত্ব  কলা এই গথিকৈকগর উপ্র আকরা ক্াজ ক্রা এৈং 

এর্র্ থৈথধর্ালা প্রেয়র্ ক্রা  া এক্টি থর্রাপ্ে ও  য়রাথর্র্ুক্ত থর্উ ইয়ক্ন গঠর্ ক্রার জর্য সক্ল 

খাকি ক্র্ীকের রো ক্রকৈ। S.812B-র স্পন্সর থ কসকৈ,  া ক্র্ নকেকে হ ৌর্  য়রাথর্র 

অথভক াকগর জর্য এক্টি হিালর্ুক্ত হগাপ্র্  িলাইর্ স্থাপ্র্ ক্কর, আথর্ এই থৈলটিকক্ আইর্ 

থ কসকৈ স্বাের  কি হেকখ গথৈ নি, এটি থর্উ ইয়কক্নর হ ৌর্  য়রাথর্র থৈরুকে সুরোকক্ আকরা 



হজারোর ক্রকৈ। আজকক্ আর্রা থর্ক্তিি ক্রলার্ হ  সক্ল হ ৌর্  য়রাথর্র থ ক্ার ভভক্তকভাগীর 

প্রক্াক য র্যায়থৈচার চাওয়ার সুক াগ িাক্কৈ এৈং আর্রা সক্কলর জর্য আকরা থর্রাপ্ে থর্উ 

ইয়ক্ন গঠকর্ ক্াজ ক্কর  াক্তচ্ছ।"  

  

হেি বসম্বর্ির অোন্্ডরু গাউর্ার্নস িম্বলর্, "অকর্ক্ ে ক্ ধকর, হ াষে ও েুর্ীথির প্থরপ্ক্ব 

সংসৃ্কথি হ ৌর্  য়রাথর্ ও বৈষকর্যর থ ক্ার ভভক্তকভাগীকের চভপ্ ক্থরকয় হরকখকি। আথর্ এই 

থৈলগুথলকি স্বাের ক্রার জর্য এৈং  ারা ক্িা ৈলকি চায় িাকের ক্িা হ ার্ার জর্য, এৈং সক্ল 

ক্র্ীরা  াকি িাকের ক্র্ নকেকে থর্রাপ্ে ও সুরথেি িাকক্ িা থর্ক্তিি ক্রকি গভর্ নর হ াক্লকক্ 

ধর্যৈাে জার্াকি চাই। এটি সম্ভৈ  কিা র্া  থে র্া থর্ভীক্ প্রৈক্তাগে এৈং ভভক্তকভাগীরা থর্কজকের 

জীৈকর্র অথভজ্ঞিাকক্ প্েকেকপ্ প্থরেি র্া ক্রকির্, এৈং সক্ল থর্উ ইয়ক্নৈাসীর েুেনান্ত 

সুরোর জর্য লড়াই ক্কর র্া ক্তজিকির্।"  

  

অোম্বসেবল সেসে ইউ-বলর্ বর্ও  িম্বলর্, "2019 সাকল, আর্ার স ক্র্ীৈৃন্দ ও আথর্ সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নৈাসীর জর্য এক্টি লযান্ডর্াক্ন হ ৌর্  য়রাথর্ সুরো প্া  ক্থর,  ার র্কধয থিকলা সক্ল 

চাক্থরোিার জর্য এক্টি হ ৌর্  য়রাথর্ প্থলথস থর্ধ নারে, ক্র্ নচারীকের প্রথ েে, এৈং এক্টি স্পষ্ট 

অথভক াগ ও িেন্ত প্রক্তিয়া আৈথ যক্ ক্রা,  া থর্উ ইয়ক্নৈাসীকক্ হ কক্ার্ও ধরকর্র  য়রাথর্ 

হিকক্ আকরা ভাকলা সুরো থেকৈ। আর্ার থৈলগুথল প্া   ওয়ার র্াধযকর্, থর্উ ইয়ক্ন এর্র্ সক্ল 

 ূর্যস্থার্ পূ্রে ক্কর থেকলা  া হেকির ক্র্ীকের হ ৌর্  য়রাথর্র থ ক্ার ক্রকি প্াকর এৈং এটি 

এর্র্ এক্টি  িলাইর্ বিথর ক্কর  া হ ৌ  য়রাথর্র থ ক্ারকের অথি গুরুত্বপূ্ে ন সংস্থার্ ও আইথর্ 

স ায়িা প্রোর্ ক্কর। আথর্ অযাকসম্বথলকি এই থৈলগুথল স্পন্সর ক্রকি হপ্কর গথৈ নি এৈং  ারা 

এটিকক্ সম্ভৈ ক্করকির্ অি নাৎ গভর্ নর হ াক্ল, থসকর্ির গাউর্র্াস ন, থসকর্ির থৈয়াথগ, এৈং হ ৌর্ 

 য়রাথর্র সক্তিয় েকলর (Sexual Harassment Working Group) র্কিা প্রৈক্তা হগাষ্ঠীকক্ ধর্যৈাে 

জার্াকি চাই।"  

  

অোম্বসেবল সেসে হেবসকা গঞ্জাম্বলস-হরা াস িম্বলর্, "হক্ার্ও থর্উ ইয়ক্নৈাসী, হক্ার্ও 

র্ারীর ক্র্ নকেকে ক্াকরা দ্বারা েথিগ্রস্ত  ওয়ার ক্িা সার্কর্ আর্ার জর্য প্রথিক াকধর ভয় প্াওয়া 

উথচি র্া। আজকক্ আর্ার থৈলটি স্বাের  ওয়ার ফকল আর্রা পু্করা থর্উ ইয়ক্ন হেকি এসকৈর 

থ ক্ার ভভক্তকভাগীকের ক্াকি এক্টি েৃঢ় ৈািনা হপ্ররে ক্রথি হ  িারা এক্ র্য় এৈং িাকের ক্িা 

হ ার্া  কৈ, এৈং আর্রা িাকের রো ক্রকৈা। র্ারী ইথি াকসর র্াকস এটি ক্রা থৈক ষভাকৈ 

অি নপূ্ে ন ক্ারে আর্রা জাথর্ হ ৌর্  য়রাথর্র অথভক াগ ক্রা র্ারীকের র্কধয কৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ারীকের 

প্রথিথর্থধত্ব অসার্ঞ্জসযপূ্ে ন এৈং অথভক াগ ক্রা 3 জর্ র্ারীর র্কধয 1 জর্ থর্কজকের থৈরুকে 

প্রথিক াধর্ূলক্ ৈযৈস্থার অথভক াগও ক্করর্। আথর্ এই থৈলটিকি থসকর্ির গাউর্ার্নকসর সাকি 

ক্াজ ক্রকি হপ্কর, আর্াকেরকক্ এটি অগ্রসর ক্রকি সা া য ক্রা প্রৈক্তাগকের, এৈং আজকক্ 

এটিকক্ আইর্ থ কসকৈ স্বাের ক্কর িার হর্িৃকত্বর জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথি অকর্ক্ কৃ্িজ্ঞ।"  

  

###  
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