
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 5/27/2022  গবন নয কোবি হাকর 

 

 

গবন নয হাকর হঘালণা কম্বযম্বেন হম বনউ ইয়কনফাীযা এখন NYS ড্রাইবা ন রাইম্বন্স 

এফং আইবি কািনগুবরম্বে একটি "X" বরম্বেয বিহ্ন হফম্বে বনম্বে াম্বযন  

   

বরে স্বীকৃবে আইন ফাস্তফায়ম্বনয ঐবোবক দম্বে প্রাইি ভাম্বয জনে ভয় ভে 

কাম নকয ম্বে  

   

ট্রান্সম্বজন্ডায এফং নন-ফাইনাযী বনউ ইয়কনফাীম্বদয জনে ফাধা অাযম্বণয জনে 

যাম্বজেয প্রম্বিষ্টাম্বক ভি নন কম্বয   

  

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজ হঘালণা ক্রযরেন হম থনউ ইয়ক্নফাীযা তারদয ড্রাইবা ন রাইরন্স, 

রান নায াযথভট, ফা নন-ড্রাইবায আইথি ক্ারিন যাজযফযাী হভাটয হবথরক্র (Department of 

Motor Vehicle) অথপরয ভস্ত থফবারগ থরঙ্গ থিথিতক্াযী থারফ "X" হফরে হনয়ায থফক্ল্প 

ারফন৷ এই থযফতননটট যারজযয থরঙ্গ স্বীকৃ্থত আইন (Gender Recognition Act) অনুমায়ী 

প্ররয়াগ ক্যা রে, মা 24 জনু ক্াম নক্য রফ৷ এই মুগান্তক্াযী আইনটট DMV-হত এই থযফতনরনয 

ভাধযরভ ট্রান্সরজন্ডায এফং নন-ফাইনাযী থনউ ইয়ক্নফাীরদয জনয প্রাথযত ুযক্ষা প্রদান ক্রয 

এফং ভানলুরদয তারদয নাভ থযফতনন ক্যা, তারদয থররঙ্গয থনথদনষ্টক্যণ থযফতনন ক্যা এফং 

তারদয জন্ম ংাত্র থযফতনন ক্যা জ ক্রয তারদয থযিয় প্রথতপথরত ক্যায জনয।   

   

"মখন আভযা থক্েু থদরনয ভরধয প্রাইি ভা উদমারনয প্রস্তুথত থনচ্ছে, আথভ এই ঐথতাথক্ 

থযফতননটট হঘালণা ক্যরত হরয উচ্ছ্বথত মা হরথফয়ান হগ ফাইরক্্ুয়ার ট্রান্সরজন্ডায 

কু্ইয়ায+ (Lesbian Gay Bisexual Transgender Quuer+, LGBTQ+) ম্প্রদারয়য জনয ভতা 

এফং ম্মান থনচ্ছিত ক্যায জনয আভারদয রাইরয় আরযক্টট জরয়য প্রথতথনথধত্ব ক্রয," গবন নয 

হাকর ফম্বরন। "প্ররতযক্ ফযচ্ছি, তারদয থরঙ্গ থযিয় ফা অথবফযচ্ছি থনথফ নররল, এক্টট থযিয় 

নথথ ায়ায হমাগয মা তাযা হক্ তা প্রথতপথরত ক্রয। আভায প্রান থনচ্ছিত ক্যরত 

প্রথতশ্রুথতফদ্ধ হম থনউ ইয়ক্ন র LGBTQ+ ম্প্রদারয়য দযরদয জনয ভূরযরফাধ, বারফাা এফং 

অন্তবুনচ্ছিয স্থান।"  

   

হভািয হববম্বকর বফবাম্বগয কবভনায ভাকন হজ. এপ. হরািায ফম্বরম্বেন, "ম্ভফত অনয 

হক্ারনা যাষ্ট্রীয় ংস্থায হিরয় হফথ, থনউ ইয়ক্নফাীযা যাথয তারদয যক্ারযয ারথ DMV-এয 

ভাধযরভ আরািাথযতায় জথত য়, তাই ভস্ত থনউ ইয়ক্নফাীরদয প্রথতথনথধত্বক্াযী থযিরয়য 



নথথ প্রদান ক্যা এক্টট উরেখরমাগয ভাইরপরক্। আভযা এই নতুন থফক্ল্পটট ফাস্তফায়ন ক্যরত 

হরয হযাভাচ্ছিত মা আভযা জাথন হম আভারদয ফহু গ্রারক্য জীফরন ইথতফািক্ প্রবাফ হপররফ।"   

   

ভানফাবধকায বফবাম্বগয কবভনায (Division of Human Rights) ভাবযয়া ইম্বেবযয়ার 

ফম্বরন, "এই প্ররয়াজনীয় আইথি নথথগুথর আভযা হক্ তা টিক্বারফ প্রথতপথরত ক্রয থনচ্ছিত 

ক্যায জনয আভারদয যারজযয গুরুত্বূণ ন দরক্ষরক্ আভযা াধুফাদ জানাই৷ আভযা ভম নাদা 

অগ্রয ক্যরত এফং থনউ ইয়ক্ন হেরট ট্রান্সরজন্ডায এফং নন-ফাইনাযী ভানুলরদয থফরুরদ্ধ বফলভয 

দযূ ক্যরত ক্াজ িাথররয় মাফ।"   

  

হিুটি বিপ িাইবাযবটি অবপায বপ্রয়া নায়ায ফম্বরন, "এক্জন ট্রান্সরজন্ডায এফং নন-

ফাইনাযী থনউ ইয়ক্নফাী থারফ, এই দরক্ষরয অথ ন র আথভ এখন এক্টট ড্রাইবা ন রাইরন্স 

হরত াথয মা আভায থযিয়রক্ আয বাররাবারফ প্রথতপথরত ক্রয৷ এটট শুধু টিক্ থরঙ্গ 

থিথিতক্াযী নয়, এটট এভন এক্টট চ্ছিয়া মা প্রদ নন ক্রয হম থনউ ইয়ক্ন হেট আথভ হক্ তা 

থনচ্ছিত ক্রয এফং আথভ হমভন হইবারফই আভারক্ হদরখ। গবন নয হাক্র, হভাটয মানফান 

থফবাগ এফং ভস্ত নন-ফাইনাযী এফং ট্রান্সরজন্ডায অযািরবারক্টরদয ধনযফাদ মাযা এই গুরুত্বূণ ন 

এফং অন্তবুনচ্ছিভূরক্ থযফতনরনয জনয িা থদরয়রেন। মখন অনযানয যাজয ট্রান্সরজন্ডাযরদয 

আিভণ ক্রয এফং তারদয জনয ুযক্ষাগুথর অাযণ ক্রয, আথভ এভন এক্টট যারজয ফফা 

ক্যরত হরয গথফ নত হমটট আভারদয ম্প্রদায়গুথরয জনয রাই ক্যা অফযাত যাখরফ।"  

   

হম থনউ ইয়ক্নফাীরদয এক্টট থফদযভান ড্রাইবা ন রাইরন্, রান নায াযথভট, ফা নন-ড্রাইবায 

আইথি যরয়রে তারদয পরটা আইথিরত থরঙ্গ থিথিতক্াযীরক্ "এভ" ফা "এপ" হথরক্ "X" এ 

থযফতনন ক্যায থফক্ল্প ারফন এফং প্রথভফারযয জনয NYS পরটা আইথি-য জনয মাযা আরফদন 

ক্যরেন, তারদয "X" হফরে হনয়ায থফক্ল্প থাক্রফ। এটট াযথভট, ড্রাইবায রাইরন্স ফা নন-

ড্রাইবায আইথি ক্ারিনয জনয আরফদন (MV-44) মূ্পণ ন ক্রয ক্যা হমরত ারয।  

    

হম গ্রাক্যা তারদয থফদযভান আইথি িকু্রভন্ট থযফতনন ক্যায জনয DMV অথপর হমরত িান 

না তারদয ক্ারে জরুাই 2022 হথরক্ শুরু ক্রয এক্টট অনরাইন হরনরদরনয ভাধযরভ তারদয থরঙ্গ 

থনথদনষ্টক্যণ থযফতনন ক্যায থফক্ল্প থাক্রফ।   

  

যাজে বম্বনিয ব্র্োি হাম্বয়রভোন ফম্বরম্বেন, "প্ররতযক্ থনউ ইয়ক্নফাীরক্ তাযা হক্ হই 

স্বীকৃ্থত হদয়া উথিত যক্ারযয। থরঙ্গ স্বীকৃ্থত আইরনয (Gender Recognition Act) আরগ, ফহু 

থনউ ইয়ক্নফাীয ভ্রভণ, িাক্থয এফং সু্করর মায়ায জনয প্ররয়াজনীয় নািক্যণ নথথগুথর ায়া 

অথফশ্বায যক্ভ ক্টিন থের। থক্ন্তু 24 জনু, মখন GRA ক্াম নক্য য় TGNB ক্ভীরদয প্ররিষ্টায 

জনয, ভস্ত অঙ্গথতূণ ন থরঙ্গ, ট্রান্সরজন্ডায, নন-ফাইনাযী এফং ইন্টাযরক্স থনউ ইয়ক্নফাী এভন 

থযিয়ত্র হরত ক্ষভ রফন মা তারদয থযিয় টিক্বারফ প্রথতপথরত ক্রয। আথভ এভন 

এক্টট যারজয ফফা ক্যরত হরয এফং তায প্রথতথনথধত্ব ক্যরত হরয গথফ নত মা এই 

ম্প্রদায়গুথরয িাথদারক্ ম্মান ক্রয এফং ভূরয হদয় - থফরল ক্রয হমরতু কু্ইয়ায, এফং 

থনথদনষ্টবারফ ট্রান্সরজন্ডায ভানুলযা াম্প্রথতক্ ভাগুথররত আভারদয হদ জরু আিভরণয 

থক্ায রয়রেন৷ ধনযফাদ, গবন নয হাক্র, DMV ক্থভনায হরািায এফং থিথবন অপ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mmNOArnRztj7k967ZYIFoRb7cGjE0lRTUfzQ4ZnD1FM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mmNOArnRztj7k967ZYIFoRb7cGjE0lRTUfzQ4ZnD1FM%3D&reserved=0


থউভযান যাইট ক্থভনায ইরম্পথযয়ার এই গুরুত্বূণ ন আইরনয ফাস্তফায়ন তদাযথক্ ক্যায 

জনয।"  

  

রোেিা বরগোর ববনয়য অোিবন ন কার ন িার ন ফম্বরম্বেন, "থনউ ইয়ক্ন হেরট ট্রান্সরজন্ডায, 

নন-ফাইনাযী, এফং অঙ্গথতূণ ন থররঙ্গয ফযচ্ছিরদয জনয জীফন মারনয ভতায রাইরয় এটট 

এক্টট গুরুত্বূণ ন দরক্ষ। এভএক্স যান্ডায াফায রক্ষ রযাম্বিা থরগাররয ক্াজ এফং থরঙ্গ 

স্বীকৃ্থত আইরনয প্রণয়নরক্ ধনযফাদ, থনউ ইয়ক্ন হেট অফররল এক্টট বফলভযভূরক্, হরক্রর 

নীথত ফাথতর ক্যরত হরযরে। নন-ফাইনাযী, ট্রান্সরজন্ডায, এফং অঙ্গথতূণ ন থররঙ্গয থনউ 

ইয়ক্নফাীরদয এখন টিক্, যারজযয জাথয ক্যা থযিয় নথথয অযারক্স যরয়রে মা থনউ ইয়রক্নয 

বদনচ্ছিন জীফরনয জনয গুরুত্বূণ ন। মথদ আয ক্াজ ক্যায ফাথক্ আরে, আজরক্য ক্াজটট 

টিক্ রথ এথগরয় মায়ায এক্টট উরেখরমাগয দরক্ষরক্ থিথিত ক্রয। মাযা এই থদনটটরক্ 

ম্ভফ ক্রযরেন, এভএক্স যান্ডায াফা , থনউ ইয়রক্নয নন-ফাইনাযী এফং ট্রান্সরজন্ডায 

অযািরবারক্ট, এফং আভারদয থফনা খযরিয অংীদায আইন ংস্থা 'হভররবথন ভায়া ন 

এরএরথ (O'Melveny Myers LLP)-য ক্াজরক্ স্বীকৃ্থত জানাই। ট্রান্সরজন্ডায এফং নন-ফাইনাযী 

থনউ ইয়ক্নফাীরদয জনয থযথস্থথত উরেখরমাগযবারফ থযফতনন ক্যায জনয আভযা গবন নয 

হাক্র এফং থনউ ইয়ক্ন থিাটনরভন্ট অপ হভাটয হবথক্যাররক্ আন্তথযক্ ধনযফাদ জানাই।" 

 

ফাদী োন্ডায াফা ফম্বরন, "এটা আভায আন্তথযক্ আা হম, আভযা এথগরয় মায়ায ারথ 

ারথ, অনযানয ট্রান্সরজন্ডায এফং নন-ফাইনাযী থনউ ইয়ক্নফাীযা তারদয জীফরনয প্রথতটট হক্ষরত্র 

প্রায ম্মান এফং ভম নাদায ারথ তারদয জীফনমান ক্যরত ক্ষভ রফন, টিক্ যারজযয জাথয 

ক্যা থযিরয়য াারময। প্ররতযক্ ফযচ্ছিয থযিয় নথথগুথর অযারক্স ক্যরত ক্ষভ য়া উথিত 

মা আদাররত তারদয ফযচ্ছিত্ব মািাই না ক্রযই তাযা প্রকৃ্তরক্ষ ক্াযা তা প্রথতপথরত ক্রয।"   

  

অথ ন ফল ন 2023 যাজয ফারজরট LGBTQ+ ভতায জনয গবন নয হাক্র হম রাই ক্রযন এফং তা 

আদায় ক্রযন তায প্রধান অগ্রগথতভূরয অং থররফ এই হঘালণা এররে। ফারজরট 

হরথফয়ান, হগ, ফাইরক্ুয়ার, ট্রান্সরজন্ডায, কু্ইয়ায+ (Lesbian Gay Transgender Queer+, 

LGBTQ+) ম্প্রদায়রক্ ভথ নন ক্যায জনয স্বাস্থয থিাটনরভরন্টয (Department of Health, DOH) 

জনয 13.5 থভথরয়ন িরায যরয়রে এফং তা ফাথল নক্ LGBTQ+ স্বাস্থয  ভানফরফা তথফররয 

(LGBTQ+ Health and Human Services) থযভাণ থিগুরণয হফথ ক্রয। এোা, ফারজরট 

এক্টট থফথধভারা যরয়রে মা হেট এরজচ্ছন্সগুথরয জনয থরঙ্গ ফা হক্স ংিান্ত তথয ংগ্র ক্যা 

ক্র হেট পরভ ন ভানুল মারত তারদয থরঙ্গ ফা হক্স এক্টট নন-ফাইনাথয 'X' থররফ থরখরত 

ারযন তায ুরমাগ প্রদান ক্যা আফযক্ ক্রয। হিটা ংগ্ররয হক্ষরত্র হই তথয অন্তবুনি ক্যা 

এরজচ্ছন্সগুথরয জনয ফাধযতাভূরক্। প্রণীত ফারজট ট্রান্সরজন্ডায থনউ ইয়ক্নফাীরদযরক্ থফরয়য 

নরদ তারদয নাভ ফা থরঙ্গ থনথদনষ্টক্যণ থযফতনন ক্যরত হদয় তারদয জরন্ময নাভ তারত উরেখ না 

ক্রয।   

  

###   
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