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িস#র সরকারী ভবন ও অ.ল0িলেত একক-িলে5র সিুবধা0িলর 
িবষেয় কায;িনব;াহী আেদশ (Executive Order) 
কী: 

কায$িনব$াহী আেদশ 16 অনুযায়ী িস5র সব সং8া9িলেক সুিনি;ত করেত হয় =য িস5র কম? ও জনসাধারণ তােদর িলDগত 
পিরচয় বা অিভবIিJর সােথ সDিতপূণ$ভােব বাথMম ও লকার Mেমর মত একক-িলেDর সুিবধা9িলেত Pেবশািধকার পােবন । 
Pেবশ =পেত তােদর পিরচয়পR, িচিকৎসার নিথপR বা িলেDর অনI =কােনা ধরেনর Pমাণ িদেত হেব না। 2002 এর পর =থেক 
িনউ ইয়ক$  িস5 মানবািধকার আইন (Human Rights Law) মানুষেক িলDগত পিরচয় ও অিভবIিJর িভিiেত jবষেমIর 
িবMেk সুরlা িদেয়েছ। 

কায$িনব$াহী আেদশ5 অনুযায়ী িস5র সং8া9িলর যা করা আবশIক:  

• নতুন একক-িলD সুিবধার নীিত5 (single-sex facility policy) িতন মােসর মেধI দিৃx আকষ$ণকারী 8ান9িলেত 
=পাy করেত হেব যােত কম?বৃz ও জনসাধারণ তা =দখেত পান; 

• এক বছেরর মেধI মIােনজারেদর এবং দইু বছেরর মেধI স}ুখসািরর কম?েদর এই নীিতর িবষেয় Pিশlণ িদেত হেব; 

• Pিশlেণর আবশIকতা9িলেক অ~ভু$ J করার জনI িতন মােসর মেধI িনেয়ােগর সমান সুেযাগসুিবধা (Equal Employment 
Opportunity - EEO) পিরক�না9িলেক হালনাগাদ করেত হেব; এবং  

• আজেকর কায$িনব$াহী আেদশ মানI করার জনI গৃহীত পদেlপ9িলেক EEO িরেপা5$ ং-এর আবশIকতা অনুসাের শহরবIাপী 
Pশাসিনক পিরেষবা িবভাগ (Department of Citywide Administrative Services - DCAS) এর কােছ িরেপাট$  
করেত হেব।  

কায$িনব$াহী আেদশ5 মানবািধকার িবষয়ক NYC কিমশন (NYC Commission on Human Rights) �ারা জাির করা সা�িতক 
আইনস}ত বলবৎকরেণর িনেদ$শনােক অনুসরণ কের, যা বIাখIা কের =য িলDগত পিরচয় বা অিভবIিJর িভিiেত বাথMম বা 
অনIানI একক-িলেDর সুিবধা9িলেত Pেবশািধকার িদেত অ�ীকার করেল তা NYC মানবািধকার আইনেক (Human Rights 
Law) লংঘন করেব। 

%ক: 

কায$িনব$াহী আেদশ5 এমন =য =কােনা মানুেষর ওপর PেযাজI, িযিন িনউ ইয়ক$  িস5র মািলকানাধীন বা তার �ারা পিরচািলত 
ভবন বা অ�ল9িল বIবহার কেরন, শহেরর কম?বৃz এবং জনসাধারণও এর অ~ভু$ J। 

%কাথায়: 

কায$িনব$াহী আেদশ5 িস5র মািলকানাধীন বা তার �ারা পিরচািলত সব সুিবধা9িলেত PেযাজI হয়, যার অ~ভু$ J হল িস5 
সং8ার অিফস, সব$জনীন উদIান, পুল, =খলার মাঠ, িকছু িনিদ$x সাং�ৃিতক Pিত�ান ও িবেনাদন =ক�। এটা িস5র 
সং8া9িলেক নতুন িসDল-yল বাথMম বা লকার Mম সুিবধা িনম$াণ বা 8াপন করেত অথবা িবদIমান বাথMম বা লকার 
Mম সুিবধা9িলেত নতুন িচ� jতির করেত বাধI কের না। 

!কন: 

না, এই আইন �ধুমাR কম$িনেয়ােগর =lেR PেযাজI হয়। স�িi ভাড়ায় =দওয়া বা িবি� করার মেতা িসkা~ =নওয়ার =lেR 
িক� =�িডট ইিতহাস িবেবচনা করা যােব। 

কীভােব: 

কায$িনব$াহী আেদশ5 =মেন চলা সুিনি;ত করার জনI িনউ ইয়ক$  িস5 মানবািধকার কিমশন (Commission on Human 
Rights) এবং শহরবIাপী Pশাসিনক পিরেষবা িবভাগ (Department of Citywide Administrative Services - DCAS) 
িস5র সব সং8া এবং অনIেদর সেD কাজ করেব। 


