
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/4/2022  গভন নর কোবথ হহাকল 

 

 

গভন নর হহাকল বেক্ষা আইম্বনর অংে হথম্বক বিষম্েমূ্লক ভাষা বনমূ্ নল করার জনে এিং 

ছাত্রম্বদর ভয় হদখাম্বনা এিং তাম্বদর বিরুম্বে প্রবতম্বোধ হনওয়া বনবষে করার আইম্বন 

স্বাক্ষর কম্বরম্বছন  

    

আইন (S.6744/A.7981) ছাত্রম্বদর সুরক্ষার জনে ুম্বরাম্বনা কলঙ্কজনক েব্দ 

'অসংম্বোধনম্ব াগে' অসারণ কম্বর  

    

আইন (S.6529/A.9391) ম্াবলকানাধীন সু্কম্বলর বিরুম্বে অবভম্ব াগ দাম্বয়রকারী ছাত্রম্বদর 

বিরুম্বে ভয় হদখাম্বনা এিং প্রবতম্বোধ হনওয়া বনবষে কম্বর    

    

                              

গবন নয ক্যাথি হাক্র আজ থক্ষা আইননয থক্ছু ধাযা হিনক্ হমনতাফাদী এফং ফর্ নফাদী এক্টি 

ব্দ ফাদ থদন়ে থনউ ই়েনক্ন থক্ষািীনদয অথধক্ায যক্ষায জনয আইনন স্বাক্ষয ক্নযনছন। আইন 

(S.6744/A.7981) এয উনেনয র থক্ষা আইননয হযপানযন্স হিনক্ অংহাধননমাগয' 

ব্দটিনক্ অাযর্ ক্নয হই তক্ভা রাগায ক্রনেয এফং ঐথতাথক্ জাথতগত ক্ষানতয 

হভাক্ানফরা ক্যা। অথতথযক্তবানফ, গবন নয হাক্র (S.6529/A.9391) আইনন স্বাক্ষয ক্নযনছন, মা 

স্পষ্টবানফ ভাথরক্ানাধীন সু্কনরয থক্ষািীনদয থফরুনে বফলভয, বীথত প্রদ নন এফং প্রথতনাধ থনথলে 

ক্নয মাযা অথবনমাগ দান়েয ক্নযন ফা তানদয ফযক্তক্তগত দনক্ষ গ্রনর্য অথধক্ায প্রন়োগ 

ক্নযন।   

    

"এটি অথযাম ন হম থনউ ই়েনক্নয থক্ষা প্রথতষ্ঠানগুথর এভন জা়েগা হমখানন ভস্ত থক্ষািী, তাযা 

হমভনই হদখনত ন ফা হমবানফই থননজনক্ প্রক্া ক্রুক্ না হক্ন, ক্ষাথতত্ব এফং বীথত হিনক্ 

ভুক্ত ন়ে তানদয ূর্ ন ম্ভাফনা অজনন ক্যায উনেনয হেষ্টা ক্যনত ানযন," গভন নর হহাকল 

িম্বলন। "থনউ ই়েনক্ন, আভানদয বফথেত্র্যই আভানদয ক্তক্ত, এফং এই আইনটি থনক্তিত ক্যনত 

াাময ক্যনফ হম অল্পফ়েস্ক ভথরাযা, থফনল ক্নয কৃ্ষ্ডাঙ্গ অল্পফ়েস্ক ভথরাযা এই ুযাননা নব্দয 

ফযফায দ্বাযা ক্রক্তেত না ন এফং ক্ষভতায অফযফায হিনক্ ুযথক্ষত িানক্ন।"   

    

আইন (S.6744/A.7981) এয উনেয থক্ষা আইননয হযপানযন্স হিনক্ 'অংনাধননমাগয' 

ব্দটিনক্ অাযর্ ক্নয হই তক্ভা রাগায ক্রনেয হভাক্াথফরা ক্যা। হভথয়োভ-ন়েফস্টায 

হমভন ংজ্ঞাথ়েত ক্নযনছ, 'অংনাধননমাগয' ফা 'ংনাধনন অক্ষভ, ংস্কাযনমাগয ন়ে' এভন 

এক্টি থযবালা মা ঐথতাথক্বানফ কৃ্ষ্ডাঙ্গ হভন়েনদয হক্ষনত্র্ প্রন়োগ ক্যা ন়েনছ এভন 

আেযনর্য জনয মা গতানুগথতক্বানফ হভন়েথর ন়ে। এই থফনরয রক্ষয জাথতগত ক্ষাত এফং 



বফলনভযয ঐথতাথক্ বুরগুথর মা থক্ষা আইনন "অংনাধননমাগয" নব্দয ফযফানযয ক্াযনর্ 

ঘনি, হগুথর ংনাধন ক্যায জনয হই ব্দটি থক্ষা আইন হিনক্ অাযর্ ক্যা।   

   

রাজে বসম্বনটর জুবলয়া সালাজার িম্বলন, "এই আইনটি প্রর়্েননয ানি, আভযা থনউ ই়েনক্নয 

আইন হিনক্ "অংনাধননমাগয" ব্দটিনক্ মূ্পর্ নরূন ভুনছ হপনরথছ এভন এক্টি থযবালা 

থানফ মা ফযফায ক্যা ন়েনছ থনথদনষ্ট আেযনর্য ভানদনেয ানি খা খা়ে না এভন থশুনদয 

থনানা ফানাননা, ক্রক্তেৎ ক্যা এফং অযাধীক্যনর্য জনয৷ এই ব্দটি ঐথতাথক্বানফ ফযফায 

ক্যা ন়েনছ, থফনল ক্নয, হভন়েনদয এফং অল্পফ়েস্ক কৃ্ষ্ডাঙ্গ ভথরানদয াক্তস্ত হদ়োয জনয মাযা 

হভন়েনদয হমবানফ েযর্ ক্যা উথেত হ ম্পনক্ন হমনতাফাদী প্রতযাায থফনযাধ ক্নয ফা তায ানি 

ভানানই ন়ে। গত ফছয আভযা াথযফাথযক্ আদারত আইন হিনক্ এই ব্দটি ভুনছ থদন়েথছ এফং 

এখন আভযা থক্ষা আইন হিনক্ এটি থযন়ে ক্াজটি হল ক্যথছ। গার ন পয হজন্ডায জাথস্ট 

(Girls for Gender Justice) এফং অনযানয হগাষ্ঠীয আইনজীফী এফং ক্ভী মাযা এই থযফতননগুথরয 

জনয রাই ক্নযহছন এফং এই গুরুত্বূর্ ন আইনটিনত আভায ানি অংীদাথযত্ব ক্যায জনয 

আভায ক্ভী অযানম্বথর দয হযন়েনয ক্ানছ আথভ কৃ্তজ্ঞ। এই থফরটিনত স্বাক্ষয ক্যায 

জনয আথভ গবন নয হাক্রনক্ ধনযফাদ জানাই।"   

   

বিধানসভার সদসে কাবরম্বনস হরম্বয়স িম্বলন, "দুবনাগযফত, আভানদয যানজযয অননক্ আইন 

এখন হই ভস্ত ভানুলনদয থফরুনে প্রছন্ন ক্ষানত জজনথযত মানদয আভযা াাময ক্যায ফা 

যক্ষা ক্যায হেষ্টা ক্যথছ৷ থক্ষা আইনন, অংনাধননমাগয ব্দটি বুরবানফ ফযক্তক্তনদয ংনাধননয 

অনমাগয থানফ থেথিত ক্যায জনয ফযফায ক্যা ়ে। হক্ান ফযক্তক্তনক্ এইবানফ ফর্ ননা ক্যা উথেত 

ন়ে, তনফ থফনল ক্নয আভানদয কৃ্ষ্ডাঙ্গ তরুর্ী এফং হরথফ়োন হগ ফাইনক্্ু়োর ট্রান্সনজন্ডায 

কু্ই়োয (Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer, LGBTQ) মুফক্-মুফতীনদয ন়ে মানদয 

প্রা়েই অূযর্ী়ে থানফ থফনফেনা ক্যা ়ে।"   

   

আইন (S.6529/A.9391) ভাথরক্ানাধীন সু্কহরয থক্ষািীনদয থফরুনে বফলভয, বীথত প্রদ নন এফং 

প্রথতনাধ গ্রর্ থনথলে ক্নয মাযা অথবনমাগ দান়েয ক্নযন ফা এই ধযননয সু্কনরয থফরুনে তানদয 

ফযক্তক্তগত দনক্ষ গ্রনর্য অথধক্ায প্রন়োগ ক্নযন। যানজযয আইন ফতনভানন থক্ষািীনদয যাজয 

থক্ষা থফবানগয (State Education Department) ক্ানছ রাইনন্সপ্রাপ্ত ফযক্তক্তগত ক্যাথয়োয সু্কনরয 

আেযনর্য থফরুনে থরথখত অথবনমাগ দান়েয ক্যায অথধক্ায প্রদান ক্নয, হই ানি থক্ষা 

থফবানগয অথবনমাগ েথতয ফাইনয দনক্ষ হন়োয ফযক্তক্তগত অথধক্ায প্রদান ক্নয। থক্ন্তু, 

আইন ভাথরক্ানাধীন ফা রাবজনক্ ক্নরনজয থক্ষািীনদয জনয প্রথতনানধয থফরুনে হক্ান 

ুযক্ষা প্রদান ক্নয না। এই থফনর স্বাক্ষয ক্নয , গবন নয হাক্র এখন এই সু্করগুথরয থক্ষািীনদয 

জনয ুযক্ষা প্রাথযত ক্নযনছন। থক্ষািীযা তানদয আইথন অথধক্ায প্রন়োনগয জনয অাধ ুসু্কর 

প্রাক্ ফা হনতৃনত্বয দ্বাযা আয ব়ে ফা হুভথক্য ম্মুখীন নত নফ না।   

  

রাজে বসম্বনটর টবি অোন স্ট্োবভবস্ক িম্বলন, "এটি গুরুত্বূর্ ন হম আইন প্রনর্তাযা শুধু 

আভানদয যানজযয যক্াযী এফং স্বতন্ত্র ক্নরজ এফং থফশ্বথফদযার়েগুথরনত ন়ে, আভানদয 

ভাথরক্ানাধীন সু্করগুথরনত ভস্ত থক্কাযিীনদয অথধক্ায যক্ষা ক্নযন৷ এই থফরটি ভাথরক্ানাধীন 

ক্নরজগুথরয ছাত্র্নদয যাজয থক্ষা থফবানগয ক্ানছ অথবনমাগ দান়েয ক্যায ফা তানদয অথধক্ায 

রঙ্ঘন ক্যা ন়েনছ ফনর ভনন ক্যনর ফযক্তক্তগত দনক্ষ হন়োয ক্ষভতা যক্ষা ক্নয। থনউ 



ই়েনক্নয ছাত্র্নদয অগ্রাথধক্ায হদ়ো অফযাত যাখায জনয আথভ গবন নয হাক্রনক্ ধনযফাদ 

জানানত োই।"   

  

বিধানসভা সদসে হেম্বিারা বিক িম্বলন, "থক্ষািীনদয NYS থক্ষা থফবানগয ক্ানছ তানদয 

সু্কনরয আেযনর্য থফলন়ে এক্টি থরথখত অথবনমাগ দান়েয ক্যায অথধক্ায যন়েনছ, তফু, ছাত্র্নদয 

ব়ে হদখাননা ফা প্রথতনাধ হন়োয ঘিনা থফদযভান যন়েনছ এফং থফর A.9391 থক্ষািীনদয জনয 

ুযক্ষা হজাযদায ক্যনফ এফং অাধ ুফক্তক্তনদয এই ধযননয আেযর্ দযূ ক্যনত াাময ক্যনফ৷ 

প্রথতনাধভূরক্ ়েযাথন হিনক্ ভুক্ত, ভস্ত থক্ষািীনদয তানদয অথধক্ায ুযথক্ষত ়ো প্রায 

এফং এই থফরটি আইনন স্বাক্ষথযত নত হদনখ আথভ আনক্তিত।"  

  

###   
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