
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/4/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে ড্রাইভাস ন লাইম্বসন্স িা আইবিম্বে একটি "X" 

মাকনার হিম্বে হর্ওয়ার উম্বেম্বেে র্েুর্ অর্লাইর্ প্রক্রিয়ার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

লাইম্বসন্স এিং আইবি সংম্বোধর্ করার জর্ে গ্রা কম্বের হমাির যার্িা র্ বিভাম্বগর 

(Department of Motor Vehicles) অবিম্বস যাওয়ার আর প্রম্বয়াজর্ হর্ই  

  

LGBTQ+ সম্প্রোম্বয়র জর্ে সমোর উম্বেম্বেে আম্বরকটি ধাপ বিবিে কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হে ব্যক্তিরের থর্উ ইয়ক্ন হেরের ড্রাইভার্ ন 

লাইরর্ন্স, লার্ নার পারথিে, ব্া র্র্-ড্রাইভার আইথি আরে তারা হিাের োর্ব্া র্ থব্ভারগর 

অথিরর্ (Department of Motor Vehicles) র্া থগরয় থলঙ্গ থিথিতক্ারী থ র্ারব্ "X" হব্রে 

হর্ওয়ার জর্য এক্টে র্তুর্ অর্লাইর্ প্রক্তিয়া ব্যব্ ার ক্ররত পাররর্৷ থর্উ ইয়ক্নব্ার্ীরা DMV 

ওরয়ব্র্াইরে হেরত পাররর্ তারের থলঙ্গ থিথিতক্ারীরক্ "X" এ পথরব্তনর্ ক্রার জর্য, তারা ক্ারা 

তা র্টিক্ভারব্ উপস্থাপর্ ক্রর এির্ এক্টে পথরিয় র্থি পাওয়া এটে দ্রুত এব্ং র্ জ ক্রর 

হতারল৷  

  

"আথি এই ঐথত াথর্ক্ পথরব্তনর্টে হ াষণা ক্ররত হপরর উরেক্তজত ো হলর্থব্য়ার্, হগ, 

ব্াইরর্ক্্র্ুয়াল, ট্রান্সরজন্ডার, কু্ইয়ার (LGBTQ+) র্ম্প্রোরয়র জর্য র্িতা এব্ং র্ম্মার্ থর্ক্তিত 

ক্ররত আিারের লডাইরয় আররক্টে থব্জরয়র প্রথতথর্থিত্ব ক্রর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ 

ইয়রক্ন, আিরা প্ররতযক্ ব্যক্তিরক্ স্বাগত, প্রথতথর্থিত্ব প্রাপ্ত ক্রার জর্য এব্ং তারের থলঙ্গ পথরিয় 

ব্া অথভব্যক্তি থর্থব্ নরেরষ তারের প্রকৃ্ত র্ত্ত্বা থর্রয় ব্া াঁিার জর্য োরত স্বািীর্ হব্াি ক্ররর্ তা 

থর্ক্তিত ক্ররত র্ ায়তা ক্রার জর্য পেরেপ থর্ক্তি৷ আিার প্রোর্র্ এই স্বরের প্রথত 

প্রথতশ্রুথতব্দ্ধ িাক্া অব্যা ত হররেরে থর্উ ইয়ক্নব্ার্ীরের এক্টে পথরিরয়র র্থি ব্ র্ ক্রার 

স্বািীর্তা প্রোর্ ক্রর ো তারের প্রকৃ্ত র্ত্বার প্রথতথর্থিত্ব ক্রর, এ থব্ষয়টে থর্ক্তিত ক্রর হে থর্উ 

ইয়ক্ন এক্টে িূলযরব্াি, ভালব্ার্া এব্ং স্বরত্বর জায়গা।"  

  

এই পথরব্তনর্টে হি িারর্ গভর্ নর হ াক্রলর হ াষণা হে থর্উ ইয়ক্নব্ার্ীরা তারের ড্রাইভার্ ন 

লাইরর্ন্স, লার্ নার পারথিে ব্া র্র্-ড্রাইভার আইথি ক্ারিন তারের থলঙ্গ থিথিতক্ারী আপরিে 

ক্ররত পাররর্ রাজযব্যাপী DMV অথির্গুথলরত, তার পরর এরর্রে। োরা প্রিিব্াররর জর্য 

এক্টে আইথির জর্য আরব্ের্ ক্ররের্ তারা আরব্ের্ প্রক্তিয়াটে র্ম্পূণ ন ক্ররত হিাের 

োর্ব্া রর্র থব্ভারগ (Department of Motor Vehicles, DMV)-হত েের্ োরব্র্, তের্ থলঙ্গ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact3.dmv.ny.gov%2FUpdateSexIdentifier%2F%3F_ga%3D2.260370446.2034873159.1659364720-1909586935.1585848312&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968450604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Skj3bxxvZccORJsRhggHFGnuJ%2B7a8%2BKQGs%2BrhHKw7kQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-yorkers-can-now-choose-x-gender-marker-nys-driver-license-and-id&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UhPm5rBqQJ13wnVt7wpsNFuSN%2FVBrACVrLptOCFuSHM%3D&reserved=0


থিথিতক্ারী থ র্ারব্ "X" হব্রে থর্রত পাররর্। এটে পারথিে, ড্রাইভার লাইরর্ন্স ব্া র্র্-ড্রাইভার 

আইথি ক্ারিনর জর্য আরব্ের্ (MV-44) র্ম্পূণ ন ক্রর ক্রা হেরত পারর।  

  

হমাির যার্িা ম্বর্র বিভাম্বগর কবমের্ার মাকন হজ. এি. হরািার িম্বলম্বের্, "আিরা 

হরািাক্তিত হে আিারের গ্রা ক্রা এের্ ব্যক্তিগতভারব্ অর্লাইরর্ হেরত পাররর্ এব্ং হক্ার্ 

রক্ি হর্থতব্ািক্ িতািরতর ভয় োডাই তারা ক্ারা তা প্রথতিথলত ক্ররত তারের লাইরর্ন্স ব্া 

আইথি র্ংরোির্ ক্ররত পাররর্। এক্টে হোে থিটি এক্জর্ ব্যক্তির জীব্রর্ এক্টে থব্োল প্রভাব্ 

হিলরত পারর এব্ং র্র্-ব্াইর্াথর থর্উ ইয়ক্নব্ার্ীরের হর্ই র্ুরোগ হেওয়া আিারের থব্রেষত্ব।"  

  

এই র্তুর্ অর্লাইর্ হলর্রের্ LGBTQ+ র্ম্প্রোরয়র জর্য র্িতার উরেরেয আররক্টে 

পেরেপ। গভর্ নর হ াক্ল এই ব্েররর ব্ারজরের অংে থ র্ারব্ LGBTQ+ এর র্িতার প্রিার্ 

অগ্রগথতর পরেও লরডথেরলর্। প্রণীত ব্ারজরে LGBTQ+ র্ম্প্রোয়রক্ র্ ায়তা ক্রার উরেরেয 

স্বাস্থয থব্ভারগর জর্য 13.5 থিথলয়র্ িলার অন্তভুনি ক্রা  রয়রে এব্ং তা ব্াথষ নক্ LGBTQ+ স্বাস্থয 

ও িার্ব্ পথররষব্ার ত থব্ল থিগুরণরও হব্থে ক্রর থেরয়রে।  

  

উপরন্তু, ব্ারজরে েুগান্তক্ারী আইর্ অন্তভুনি ক্রা  রয়রে ো রারজযর র্ংস্থাগুথলর জর্য র্ক্ল 

রারজযর িরি ন ো থলঙ্গ ব্া থলরঙ্গর তিয র্ংগ্র  ক্রর তারত র্র্-ব্াইর্ারী "X" থ র্ারব্ থিথিত ক্রার 

জর্য এক্টে থব্ক্ল্প প্রোর্ ক্রা আব্েযক্ ক্রর৷ হিো র্ংগ্রর র হেরেও হর্ই তিয অন্তভুনি ক্রা 

এরজক্তন্সগুথলর জর্য ব্ািযতািূলক্। প্রণীত ব্ারজে ট্রান্সরজন্ডার থর্উ ইয়ক্নব্ার্ীরের তারের 

থব্ব্ার র েংর্াপরে তারের িতৃ র্ারির পথরব্তনর্ ক্রর তারের র্াি ব্া থলঙ্গ থর্থেনষ্টক্রণ 

পথরব্তনর্ ক্ররত র্েি ক্রর।  

  

###  
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