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গভর্ নর হ াকল র্ারী সমতা বিিম্বসর সম্মাম্বর্ কম নম্বেম্বে র্ারীম্বির বর্ম্বে র্তুর্ প্রবতম্বিির্ 

করার বর্ম্বিনে বিম্বলর্  

  

শ্রম বিপার্নম্বমন্টম্বক কম নম্বেম্বে র্ারীম্বির উপর হকাবভি-19 এর প্রভাি পরীো করম্বত 

এিং সমতার সমাধার্ খ ুঁম্বে হিখার বর্ম্বিনে বিম্বলর্  

  

ইম্বে ার োবর করম্বলর্ এিং র্ারী সমতার বিিম্বসর স্বীকৃবতম্বত হেম্বর্র সম্পিগুবলম্বক 

আম্বলাবকত করার আম্বিে বিম্বলর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেকের শ্রম থিপােনকমন্ট (New 

York State Department of Labor, NYSDOL) এক্টে প্রথিকেদর্ প্রদার্ ক্রকে ো ক্ম নকেকে 

র্ারীকদর উপর হক্াথভি-19 ম ামারীর প্রভাে থেকেষণ ক্রকে োর থেকেষ মকর্াকোগ িাক্কে 

েহুস্তকরর উপর। প্রথিকেদর্টে 2018 থলঙ্গথভথিক্ হেির্ বেষময প্রথিকেদকর্র (2018 Gender 

Wage Gap report) অর্ুেিী  কে, োর স প্রধার্ থিকলর্ গভর্ নর হ াক্ল এেং NYSDOL 

ক্থমের্ার রোেনা থরয়ারির্, োর মকধয হেির্ বেষময ক্মাকর্ার জর্য অকর্ক্গুথল পথলথস ও 

হপ্রাগ্রাকমটেক্ সুপাথরে থিকলা।  

  

গভর্ নর হ াক্ল র্ারী সমিা থদেকসর (Women's Equality Day) র্িুর্ প্রথিকেদর্টে হ াষণা 

ক্রকলর্, এটে এক্টে হেিাকরল পে নাকয় স্বীকৃ্ি িুটের থদর্ ো ঊর্থেংে অযাকমন্ডকমকন্টর 

(Nineteenth Amendment) 1920 সাকলর সংস্করণকক্ উদোপর্ ক্কর ো র্ারীকক্ হভাোথধক্ার 

প্রদার্ ক্কর। এিাড়াও গভর্ নর এক্টে ইকস্ত াকর স্বাের ক্করর্ ো 26 আগেকক্ থর্উ ইয়ক্ন 

হেকের জর্য র্ারী সমিা থদেস হ াষণা ক্কর এেং এই স্বীকৃ্থিকি হেকের সম্পদগুথলকক্ হেগুথর্ 

ও হসার্ালী আকলায় আকলাথক্ি ক্রার আকদে প্রদার্ ক্করর্।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হেকের প্রিম র্ারী গভর্ নর থ কসকে, আথম আো ক্রথি হে পুকরা থেকের র্ারী ও 

হমকয়কদর এই োিনা পাঠাকি পারকো হে িারা ো চায় িাই  কি পারকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"পুকরা ম ামারীর সময় র্ারীরা হেসে ক্াটঠকর্যর সম্মুখীর্  কয়কি িার উপর আকলাক্পাি ক্রার 

মাধযকম, আমরা ক্ম নকেে এেং িার োইকরও সমিা থর্শ্চিি ক্রার েযাপাকর এক্টে গুরুত্বপূণ ন 

পদকেপ গ্র ণ ক্রথি। আজকক্ আমরা থর্শ্চিি ক্রথি হে আমরা আমাকদর ক্র্যা ও র্ািথর্কদর 

জর্য হেই ভথেষযৎ হরকখ োশ্চি িা োকি আমরা ো হপকয়থি িার হিকক্ও উজ্জ্বলির ও র্যােযির 

 য়।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F03%2Fnysdol-pay-gap-study.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15cf513fa52d4b8e6dcd08da877d0ceb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637971268406775918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lJrdmNkU%2BAdwSrKCVqwyWN%2F4oJwMxPQl7RDkc8fLqkc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F03%2Fnysdol-pay-gap-study.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15cf513fa52d4b8e6dcd08da877d0ceb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637971268406775918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lJrdmNkU%2BAdwSrKCVqwyWN%2F4oJwMxPQl7RDkc8fLqkc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FWomens_Equality_Day_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15cf513fa52d4b8e6dcd08da877d0ceb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637971268406775918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eRLCx%2BmZE9RsJKG9nAIdHgk9lZaTCXki6c0wuks18UM%3D&reserved=0


  

বর্উ ইেকন হেম্বর্র শ্রম বিপার্নম্বমম্বন্টর কবমের্ার রিার্না বরোরির্ িম্বলর্, "এটে হক্ার্ও 

হগাপর্ ক্িা র্য় হে ক্ম নকেকের দৃটিভথঙ্গ হিকক্, ম ামারী র্ারীকদর উপর েথিক্র প্রভাে 

হেকলকি, গি দেকক্ আমাকদর অশ্চজনি উকেখকোগয অগ্রগথিকক্ হপিকর্র থদকক্ থর্কয় হগকি। 

আথম এই দী নথদকর্র অি ননর্থিক্ সমসযার সম্মুখীর্  কয় থর্উ ইয়ক্ন হেে োকি ক্ম নকেকে ও 

হেিকর্র হেকে সমিার হেে  কি পাকর িা থর্শ্চিি ক্রকি গভর্ নর হ াক্কলর সাকি ক্াজ 

অেযা ি রাখকি হপকর গথে নি।"  

  

NYSDOL সে নকেষ উপলভয হিো েযে ার ক্কর ক্ম নকেকে র্ারীকদর হেই মুখয থেষয়গুথল প্রভাথেি 

ক্রকি িা মূলযায়র্ ক্রকো, োর মকধয রকয়কি হেির্ বেষময, থর্উ ইয়কক্নর চাইল্ড হক্য়ার 

অেক্াঠাকমা এেং অর্যার্য থেষয়। এিাড়াও DOL গণশুর্াথর্র এক্টে থসথরজ আকয়াজর্ ক্রকে 

োকি প্রথিকেদর্টের জর্য অথভজ্ঞকদর সােযপ্রমাণ ও জর্গকণর মিামি সংগ্র  ক্রা োয়। 

প্রথিকেদর্টে অর্ুসন্ধাকর্র েল প্রক্াে ক্রকে এেং র্ারীর েমিায়কর্র জর্য সুপাথরকের 

রূপকরখা প্রদার্ ক্রকে এেং এক্ইসাকি থর্উ ইয়ক্ন হেকের বেথচেযময় ও েথলষ্ঠ অি নর্ীথিকক্ 

অগ্রসর ক্রকে। এটে  কলা থর্উ ইয়ক্ন হেকে হেির্ বেষময সর্াক্ত ও দরূ ক্রার প্রকচিার 

থসথরকজর সে নকেষ সংকোজর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকের প্রিম র্ারী গভর্ নর থ কসকে, গভর্ নর হ াক্ল র্ারী সমিার এক্জর্ েশ্চক্তোলী 

অযািকভাকক্ে থিকলর্ এেং আকির্। দাথয়ত্ব গ্র কণর পর হিকক্, গভর্ নর হ াক্ল:  

  

• প্রজর্র্সংক্রান্ত অথধক্ার রো ক্রকি অগ্রগামী থেথধমালার প্রণয়র্ ক্করকির্ 

এেং থর্উ ইয়কক্ন গভনপাি হসোদার্ক্ারীকদর সুরো ও সমি নর্ প্রদার্ ক্রকি 

েুগান্তক্ারী 35 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার ি থেল হ াষণা ক্করকির্।  

• চাইল্ড হক্য়াকর হেকের ইথি াকসর সকে নাচ্চ থেথর্কয়াগ হ াষণা ক্করকির্।  

• হেৌর্ থর্ে নাির্ ও  য়রাথর্র থেক্ার েযশ্চক্তকদর েমিায়কর্র জর্য লযান্ডমাক্ন 

থেলসমূ কক্ আইর্ থ কসকে স্বাের ক্করকির্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে হেিকর্র সমিা অগ্রসর ক্রকি সাম্প্ৰথিক্ েিরগুথলকি অকর্ক্ অগ্রসর  কয়কি, 

োর মকধয আকি এক্টে হেির্ ইথি াস থর্কষধাজ্ঞার (Salary History Ban) প্রণয়র্, ো —সরক্াথর 

ও হেসরক্াথর— সক্ল চাক্থরদািার জর্য সম্ভােয ো েিনমার্ চাক্থরজীেীকদর িাকদর হেিকর্র 

ইথি াস ও েথিপূরণ থর্কয় প্রশ্ন ক্রা থর্থষদ্ধ ক্কর। এিাড়াও সক্ল চাক্থর সন্ধার্ক্ারীকদর জর্য 

NYSDOL-র থের্ামূকলযর সংস্থার্ রকয়কি োর মকধয এক্টে হেির্ থর্কয় আকলাচর্ার থর্কদনের্া 

(Salary Negotiation Guide) আকি ো থর্উ ইয়ক্নোসীকদরকক্ িাকদর উপাজনকর্র েমিার 

সমূ্পণ নটে েযে ার ক্রকি সা ােয ক্কর।  

  

র্ারী সমিার থদেকসর স্বীকৃ্থি থ কসকে থর্কচর হেে সম্পদগুথল আকলাথক্ি ক্রা  কে:  

• ওয়ার্ ওয়াল্ডন হেি হসন্টার (One World Trade Center)  

• গভর্ নর মাথরও এম. কু্ওকমা থিজ (Mario M. Cuomo Bridge)  

• ক্সু্কইজকক্া থিজ  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fsalary-negotiation-guide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15cf513fa52d4b8e6dcd08da877d0ceb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637971268406932142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G22R6TdzDFYESbHWAPJAYJsHbijthi%2FM2AB86ZAAEZA%3D&reserved=0


• এইচ. ক্াল ন মযাক্ক্ল সাথর্ থেশ্চল্ডং  

• রাষ্ট্রীয় থেো ভের্  

• আলকেি ই. শ্চিি হেে অথেস থেশ্চল্ডং (Alfred E. Smith State Office Building)  

• এম্পায়ার হেে প্লাজা  

• হেে হেয়ারগ্রাউন্ডস - হমইর্ হগে অযান্ড এক্সকপা হসন্টার  

• র্ায়াগ্রা জলপ্রপাি (Niagara Falls)  

•  ফ্রোলথলর্ হিলাকর্া রুজকভ"ফ্র মধয- ািসর্ থিজ  

• গ্রযান্ড হসন্ট্রাল োথম নর্াল - পারথেং স্কয়ার ভায়ািাক্ট  

• অযালোথর্ আন্তজনাথিক্ থেমার্েন্দর হগেওকয় (Albany International Airport 

Gateway)  

• MTA লং আইলযান্ড হরলকরাি - হপর্ হেেকর্ ইে এন্ড হগেওকয়  

• ইথর ক্যাকর্কলর উপরস্থ হেয়ারকপােন থলেে থিজ  

  

অোম্বসেবল সিসে বকোবল ন ের্-বপম্বের িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেকের প্রিম র্ারী গভর্ নর 

 ওয়ার পর হিকক্, ক্যাথি হ াক্ল পুকরা হেকে র্ারী থেষয়ক্ েযাপাকর িাকদর এক্জর্ সা সী 

সমি নক্  কয় আকির্। র্ারী সমিার থদেকস, আমরা ক্ম নকেকে র্ারীকদর উপর হক্াথভি-19 এর 

সরাসথর প্রভাে এেং থলঙ্গথভথিক্ হেির্ বেষকময ম ামারীর প্রভাে গকেষণা ক্রার থদকক্ এক্টে 

ঐথি াথসক্ পদকেপ গ্র ণ ক্রথি। আইর্সভার র্ারী ক্ক্াকসর (Legislative Women's Caucus) 

প্রধার্ থ কসকে, আথম থর্উ ইয়ক্নজকুড় র্ারীকদর উশ্চিি ক্রকি িার অেযা ি প্রকচিার জর্য 

আন্তথরক্ভাকে গভর্ নর হ াক্কলর সমাদর ক্রথি ও িার প্রেংসা ক্রথি এেং আথম এক্সাকি ক্াজ 

অেযা ি রাখকি উনু্মখ।"  

  

  

###  
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