তথ# পt
িস(র সরকারী ভবন ও অ2ল4িলেত একক-িলেŋর সুিবধা4িলর িবষেয় কায= িনব= াহী আেদশ
(Executive Order)
কী:
কায$িনব$াহী আেদশ 16 অনুযায়ী িস2র সব সংsা6িলেক সুিনি8ত করেত হয় :য িস2র কম< ও জনসাধারণ তােদর িলŋগত পিরচয় বা অিভবFিkর সােথ
সŋিতপূণভ
$ ােব বাথJম ও লকার Jেমর মত একক-িলেŋর সুিবধা6িলেত pেবশািধকার পােবন । pেবশ :পেত তােদর পিরচয়পt, িচিকৎসার
নিথপt বা িলেŋর অনF :কােনা ধরেনর pমাণ িদেত হেব না। 2002 এর পর :থেক িনউ ইয়ক$ িস2 মানবািধকার আইন (Human Rights Law)
মানুষেক িলŋগত পিরচয় ও অিভবFিkর িভিtেত TবষেমFর িবJেd সুরkা িদেয়েছ।
কায$িনব$াহী আেদশ2 অনুযায়ী িস2র সংsা6িলর যা করা আবশFক:
•
•
•
•

নতু ন একক-িলŋ সুিবধার নীিত2 (single-sex facility policy) িতন মােসর মেধF দৃিY আকষ$ণকারী sান6িলেত :পাs করেত হেব যােত
কম<বৃn ও জনসাধারণ তা :দখেত পান;
এক বছেরর মেধF মFােনজারেদর এবং দুই বছেরর মেধF সmুখসািরর কম<েদর এই নীিতর িবষেয় pিশkণ িদেত হেব;
pিশkেণর আবশFকতা6িলেক অnভু$ k করার জনF িতন মােসর মেধF িনেয়ােগর সমান সুেযাগসুিবধা (Equal Employment Opportunity EEO) পিরকlনা6িলেক হালনাগাদ করেত হেব; এবং
আজেকর কায$িনব$াহী আেদশ মানF করার জনF গৃহীত পদেkপ6িলেক EEO িরেপা2$ং-এর আবশFকতা অনুসাের শহরবFাপী pশাসিনক পিরেষবা
িবভাগ (Department of Citywide Administrative Services - DCAS) এর কােছ িরেপাট$ করেত হেব।

কায$িনব$াহী আেদশ2 মানবািধকার িবষয়ক NYC কিমশন (NYC Commission on Human Rights) dারা জাির করা সাmpিতক আইনসmত
বলবৎকরেণর িনেদ$ শনােক অনুসরণ কের, যা বFাখFা কের :য িলŋগত পিরচয় বা অিভবFিkর িভিtেত বাথJম বা অনFানF একক-িলেŋর সুিবধা6িলেত
pেবশািধকার িদেত অsীকার করেল তা NYC মানবািধকার আইনেক (Human Rights Law) লংঘন করেব।
Bক:
কায$িনব$াহী আেদশ2 এমন :য :কােনা মানুেষর ওপর pেযাজF, িযিন িনউ ইয়ক$ িস2র মািলকানাধীন বা তার dারা পিরচািলত ভবন বা অeল6িল বFবহার
কেরন, শহেরর কম<বৃn এবং জনসাধারণও এর অnভু$ k।
Bকাথায়:
কায$িনব$াহী আেদশ2 িস2র মািলকানাধীন বা তার dারা পিরচািলত সব সুিবধা6িলেত pেযাজF হয়, যার অnভু$ k হল িস2 সংsার অিফস, সব$জনীন উদFান,
পুল, :খলার মাঠ, িকছু িনিদ$ Y সাংsৃ িতক pিতiান ও িবেনাদন :কnd। এটা িস2র সংsা6িলেক নতু ন িসŋল-sল বাথJম বা লকার Jম সুিবধা িনম$াণ বা
sাপন করেত অথবা িবদFমান বাথJম বা লকার Jম সুিবধা6িলেত নতু ন িচh Tতির করেত বাধF কের না।
Bকন:
িলŋাnরকামী মানুষ এবং িলেŋর অনুlপ আচরণ কেরন না এমন মানুষরা অসমmসভােব হয়রািন ও সিহংসতার িশকার হেত পােরন, িবেশষত যখন তারা
বাথJম ও অনFানF একক-িলŋ সুিবধা6িল বFবহার করেত চান। এই কায$িনব$াহী আেদশ2 িনউ ইয়ক$ িস2র মািলকানাধীন বা তার dারা পিরচািলত ভবন বা
sান6িলর একক-িলেŋর সুিবধা6িলেত িলŋাnরকামী মানুষ এবং িলেŋর অনুlপ আচরণ কেরন না এমন মানুষেদর িনরাপদ pেবশািধকার সুিনি8ত কের এবং
িলŋাnরকামী মানুষ এবং িলেŋর অনুlপ আচরণ কেরন না এমন মানুষেদর অিধকার ও sাধীনতােক সুরিkত করার :kেt সমg U.S.বFাপী শহর ও :sট6িলর
জনF এক2 দৃYাn sাপন কের।
কীভােব:
কায$িনব$াহী আেদশ2 :মেন চলা সুিনি8ত করার জনF িনউ ইয়ক$ িস2 মানবািধকার কিমশন (Commission on Human Rights) এবং শহরবFাপী
pশাসিনক পিরেষবা িবভাগ (Department of Citywide Administrative Services - DCAS) িস2র সব সংsা এবং অনFেদর সেŋ কাজ করেব।
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