
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র ফেডারাল সরকাম্বরর প্রস্তাবিত বর্য়ম্বমর বিম্বরাবিতা করার কথা 
ফ াষণা কম্বরর্ যা বর্উ ইয়ম্বকন র এলবিবিটিবকউ (LGBTQ) কমীম্বের প্রবত বিষমেমূলক আচরণ 

অর্ুম্বমাের্ কম্বর  
  

রািে সংস্থাগুবল সিনির্ীর্ মন্তিে িমা ফেয় ফেডারাল ঠিকাোরম্বের প্রবত মাবকন র্ শ্রমেপ্তম্বরর 
(U.S. Department of Labor) "িমীয় ছাড়" এর প্রস্তাবিত প্রসারম্বণর বিম্বরাবিতা কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কেন্দ্রীয় সরোমরর প্রস্তাবিত বর্য়ম পবরিতন মর্র বিমরাবিতার েথা 
ক াষণা েমরমের্, যা কেডারােল ঠিোদারমদর জর্য "িমীয় োড়" এর সংজ্ঞা বিসৃ্ততভামি প্রসাবরত 
েরমি এিং এই সি সংস্থাগুবলর জর্য কসক্স, কসকু্সয়াল ওবরময়মেশর্, কজন্ডার আইমডবেটি িা 
এক্সমপ্রশমর্র বভবিমত বিষময প্রোশ েরা সহজতর েমর তুলমি। মাবেন র্ শ্রমদপ্তমরর প্রস্তাবিত বর্য়ম, 
অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন েমনমেমের সুরো কথমে িবিত েরমি LGBTQ ও অ্র্যার্য েমীমদর এিং এর 
পবরণাম বিধ্বংসী হমি। বর্উ ইয়েন  বডবভশর্ অ্ি বহউমযার্ রাইটস (New York Division of 
Human Rights) এিং বর্উ ইয়েন  কলিার বডপাটন মমে (New York Department of Labor) 
প্রস্তাবিত বিবি িদমলর বিমরাবিতায় এেবেত হয় সিনজর্ীর্ মন্তিয জমা কদওয়ার কেমে। পািবলে 
মন্তিযটিও এও স্পষ্ট েমর কদয় কয কেডামরল পযনাময় যাই  টুে র্া কের্, বর্উ ইয়েন  কেমটর 
বর্ময়াগেতন ারা কোর্ িযবির বিরুমে LGBTQ িা রামজযর মার্িাবিোর আইমর্র (State's Human 
Rights Law) অ্িীমর্ রবেত অ্র্য কোমর্া বিভামগর অ্ন্তভুন ি হিার জর্য বিষমযমূলে আচরণ 
েরমত পারমির্ র্া।  
  
"িারম্বার ট্রাম্প প্রশাসর্ LGBTQ সম্প্রদাময়র েষ্টাবজন ত অ্বিোর ও সুরো হ্রাস েরার জর্য উমে 
পমর কলমগমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রস্তাবিত বর্য়ম কেডারাল ঠিোদারমদর লাইমসন্স কদমি 
সহমজই বিষময প্রদশনর্ েরমত এিং এটা আমামদর প্রবতটি বর্উ ইয়েন ামরর জর্য সমার্ সুরোর 
মূলযমিামির পবরপন্থী, এিং আমরা এর সমে লড়াই েরি।"  
  
"LGBTQ অ্বিোমরর আমদালমর্র জন্মস্থার্ বহমসমি আমরা কভদামভদ ও  ণৃার বিরুমে LGBTQ 
সম্প্রদাময়র সমে এোত্ম হময় দাাঁড়াই", ফলেম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ফ াচুল িম্বলর্। "বর্উ ইয়মেন  
আমরা LGBTQ অ্বিোর ও সুরোর জর্য লড়াই িন্ধ েরি র্া। কেন্দ্রীয় সরোমরর তরমে 
েমনস্থামর্ LGBTQ িযবিমদরর বিরুমে বিষমমযর সুমযাগ কদওয়ার প্রস্তাি দমুিনািয এিং সহয েরা হমি 
র্া। আমামদর LGBTQ সম্প্রদায়মে সমথনর্ েমর এিং যারা আমামদর ভাগ েরার হুমবে কদয় 
তামদর বিরুমে বেমর িাক্কা বদময় আমরা গবিনত।"  

https://dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/nys-federal-rule-comment-letter-09162019.pdf#_blank
https://dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/nys-federal-rule-comment-letter-09162019.pdf#_blank


 

 

  
15ই আগে 2019 তাবরমে কেডামরল সরোবর চুবিমত সম েমনসংস্থামর্র সুমযাগ বর্ময় বিবিমালায় 
এেটি প্রস্তাবিত পবরিতন মর্র ক াষণা েমর US বডপাটন মমে অ্ে কলিার। প্রস্তাবিত পবরিতন র্টি 
কেডারাল সরোমরর চুবি গ্রহণ েরা িমীয় সংগের্গুমলার জর্য সংেীণন োড় িযাপেভামি প্রসাবরত 
েরমি এিং েবতপয় িমীয় প্রবতষ্ঠামর্র প্রবত আর্ুগতয প্রোমশর সামপমে কেডামরল ঠিোদারমদর 
এেটি বিসৃ্তত অ্ংমশর জর্য েমনসংস্থামর্র শতন সহজতর েমর তুলমি, এমর্েী ওই কেডারাল 
ঠিোদামররা কোর্ও িমীয় প্রবতষ্ঠামর্র দ্বারা পবরচাবলত র্া হয় িা তামদর তত্ত্বািিামর্ র্া 
থামে। প্রস্তাবিত বর্য়ম ওিামা প্রশাসর্ LGBTQ েমীমদর প্রবত বিষমযমলূে আচরণ েরা কেডামরল 
ঠিোদারমদর বর্বষে েরার জর্য কয সুরো িযিস্থা স্থাপর্ েমরবেল তা অ্পসাবরত েরমি, এিং তা 
েময়ে লে LGBTQ, র্ারী, িমীয় সংেযাল ুমদর, এিং েৃষ্ণাে মার্ুষমদর কিাইষমমযর বশোর হওয়ার 
মুমে কেলমি। প্রস্তাবিত বর্য়মটি কেডামরল সরোর এিং বর্উ ইয়েন  ঊভময়র সামথ ঠিোদাবর েমর 
এমর্ বর্ময়াগেতন ামদর বিভ্রান্ত েরমি, কযমহতু প্রস্তাবিত বিবিটিমত িমীয় োড় সসু্পষ্টভামি বর্উ ইয়মেন র 
বিষমযবিমরািী আইমর্র সামথ সামঞ্জসযপূণন র্য়।  
  
বর্উ ইয়কন  ফেে মার্িাবিকার বিভাম্বগর কবমের্ার অোম্বেলা োর্নাম্বেি িম্বলর্, "প্রস্তাবিত বিবির 
বর্ষ্প্রময়াজর্ কেডারাল ঠিোদারমদর জর্য িমীয় োড় বর্ময় িযাপে সম্প্রসারণ শুিু LGBTQ েমী ও 
অ্র্যার্য ঝুাঁ বেপূণন জর্মগাষ্ঠীমে বিষময ও হয়রাবর্র বদমে কেমল কদমি। কেডারাল সরোর যা-ই 
েরুে র্া কের্, এই বিভাজর্ কয কোর্ও বর্ময়াগোরীর বিরুমে মার্িাবিোর আইর্ িলিৎ েরমি 
যা কিআইবর্ভামি েমনসংস্থামর্র েথা অ্স্বীোর েমর িা অ্র্যথায় কোর্ও সরুবেত কশ্রবণর আওতাভুি 
িযবির বিরুমে কিাইষময প্রদশনর্ েমর।"  
  
বডপােন ম্বমন্ট অি ফলিার কবমের্ার রিােন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "কেডারাল সরোমরর উবচত র্য় 
কোমর্া েমনচারীর প্রবত বিষমযমূলে আচরণ েরার জর্য কোমর্া বর্ময়াগোরীর পথ সুগম েরা। বর্উ 
ইয়মেন র রাজয শ্রম দপ্তর োজ েমর চমলমে যামত সি বর্উ ইয়েন িাসীমদর বর্রাপদ ও বিষমযমুি 
োমজর পবরমিশ থামে।"  
  
আজমের এই পদমেপ গভর্নর কুওমমার সাম্প্রবতে পদমেপ বর্উ ইয়মেন র LGBTQ েবমউবর্টির জর্য 
আরও সুরো এিং সমতার প্রবতশ্রুবতর। বর্উ ইয়েন  কেট বডপাটন মমে অ্ি োইর্যাবন্সয়াল সাবভন মসস 
(New York State Department of Financial Services), বডবভশর্ অ্ি বহউমযার্ রাইটস ও 
অ্বেস অ্ি বচলমেন্স এন্ড েযাবমবল সাবভন মসস (Office of Children and Family Services) ইউ. 
এস বডপাটন মমে অ্ি কহলথ এন্ড বহউমযার্ সাবভন মসস (U.S. Department of Health and Human 
Services) এর প্রস্তাি িাবতল েরার অ্র্ুমরাি জাবর্ময় মন্তিযগুমলা জমা বদময়মে যা ট্রান্সমজন্ডার ও 
বলে িবহভূন ত িযবিমদর জর্য বিষময সুরোমে েবতগ্রস্ত েরমি এিং সাশ্রয়ী মমূলযর পবরচযনা আইর্ 
(Affordable Care Act) এর বর্রমপেতা রোর সুরোগুমলা কমমর্ চলমত হমি এমর্ িরমর্র িীমা 
সীমািে েরমি, এমর্ স্বাস্থয পবরমষিা রদ েরার কেডারাল সরোমরর প্রস্তামির বিমরাবিতা েরার 
েথা ক াষণা েমরমের্ গভর্নর কুওম এই গত আগমে। জরু্ মামস কেৌজদাবর োযনবিবিমত "কগ অ্যান্ড 
ট্রান্স পযাবর্ে" বডমেমন্স িযিহার বর্বষে েমর আইর্ সই েমরর্ গভর্নর। গত জার্ুয়াবরমত গভর্নর 
কুওমমা কজন্ডার এক্সমপ্রশর্ র্র্-বডবিবমমর্শর্ অ্যামে স্বাের েমরর্, যা এেটি যুগান্তোরী আইর্ এিং 



 

 

বর্ময়াগদাতা, বশো প্রবতষ্ঠার্, িাবড়ওয়ালা, ঋণদাতা এিং অ্র্যার্যমদর বর্বষে েমর বলে পবরবচবত িা 
অ্বভিযবির বভবিমত বিষময প্রদশনমর্।  
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