
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেট িোপী হিতর্ স্বচ্ছতা আইর্ প্রবতষ্ঠার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  

  

আইর্ S.9427-A/A.10477 অর্ুযায়ী বর্ম্বয়াগকতনাম্বের বর্উ ইয়কন হেম্বট সমস্ত বিজ্ঞাবপত 

চাকবর এিং পম্বোন্নবতর জর্ে হিতম্বর্র পবরসীমা তাবলকাভুক্ত করম্বত  ম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটে এক্টে হেে ব্যাপী হব্তর্ স্বচ্ছতা আইর্ (S.9427-

A/A.10477)-এ স্বাক্ষর ক্টরটের্, যাটত থর্টয়াগক্তনাটের সক্ল থব্জ্ঞাপর্ হেওয়া চাক্থর এব্ং 

পটোন্নথতর জর্য হব্তটর্র সীমা তাথলক্াভুক্ত ক্রটত  টব্।  

  

"থর্উ ইয়ক্নটক্ ক্াজ ক্রার জর্য সটব্ নাত্তম স্থার্ থ সাটব্ চাথলটয় যাওয়ার জর্য, আমাটের অব্শ্যই 

আমাটের ক্মীটের জর্য সটব্ নাত্তম সুরক্ষা ততথর ক্রটত  টব্ - এব্ং এই আইর্টে টিক্ তা ক্রটত 

স ায়তা ক্রটব্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই ঐথত াথসক্ পেটক্ষপটে থর্উ ইয়টক্নর ক্মীটের 

জর্য র্যাযযতা এব্ং স্বচ্ছতার এক্টে র্তুর্ যুটগর সূচর্া ক্রটব্ এব্ং মথ লা এব্ং হেতাঙ্গ র্য় এমর্ 

মার্ুটের জর্য ব্যাপক্ হব্তটর্র ব্যব্ধাটর্র অব্সার্ ঘোটত আমাটের প্রটচষ্টার এক্টে গুরুত্বপূর্ ন 

 াথতয়ার  টব্।"  

  

আইর্ S.9427-A/A.10477 থর্উ ইয়ক্ন হেটে এক্টে হব্তর্ স্বচ্ছতা আইর্ প্রথতষ্ঠা ক্টর, যার 

জর্য থর্টয়াগক্তনাটের চাক্থরর সুটযাগ এব্ং পটোন্নথতর জর্য থব্জ্ঞাপর্ ব্া হপাথেংটয় হব্তটর্র 

পথরসীমা তাথলক্াভুক্ত ক্রটত  টব্। মাথক্নর্ শ্রম থব্ভাটগর (U.S. Department of Labor) মটত, 

2020 সাটল পুরুেটের উপার্জনত প্রটতযক্ ডলাটরর সমার্ ক্াটজর জর্য মথ লারা 83 হসন্ট 

উপাজনর্ ক্টরটের্; কৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ারী (64 হসন্ট) এব্ং থ স্পাথর্ক্ র্ারী (57 হসন্ট) এর মটধয এই তব্েময 

আটরা হব্থশ্। এই আইর্ দ্বারা প্রটয়াজর্ীয় প্রক্াশ্গুথল শ্রথমক্টের সমাটলাচর্ামূলক্ তিয থেটয় 

ক্ষমতায়র্ ক্রটব্, তব্েমযমূলক্ মজথুর থর্ধ নারর্ এব্ং থর্টয়াটগর অর্ুশ্ীলর্গুথল হ্রাস ক্রটব্ এব্ং 

সক্ল শ্রথমক্টের জর্য পথরথস্থথত র্যাযয ক্রটত স ায়তা ক্রটব্।  

  

হেট বসম্বর্টর হজবসকা রাম্বমাস িম্বলর্, "আজটক্র থব্লটে স্বাক্ষটরর সাটি সাটি, থর্উ ইয়টক্নর 

প্রিম মথ লা গভর্ নর জাথতগত এব্ং থলঙ্গ-থভথত্তক্ সম্পটের ব্যব্ধাটর্র জর্য এক্টে হেে ব্যাপী 

ক্ািাটমাগত সমাধার্ ব্াস্তব্ায়র্ ক্রটের্ যা ক্ম নটক্ষটের মথ লাটের তাটের স ক্মীটের হচটয় 

অটর্ক্ থপথেটয় রাটে৷ সমার্ ক্াটজর জর্য সমার্ হব্তর্  টলা আমরা থক্ভাটব্ র্ারীটেরটক্ 

তাটের ক্থমউথর্টের অি ননর্থতক্ হর্াঙর থ সাটব্ গটে তুথল। এই আইর্টে ক্ায নক্র  ওয়ার সাটি 

সাটি, আথম সক্ল থর্উ ইয়ক্নব্াসীটক্ আপর্ার হব্তটর্র থব্েটয় ক্িা ব্লটত, স্বচ্ছতার োথব্ ক্রটত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblog.dol.gov%2F2022%2F03%2F15%2Fconnecting-the-dots-womens-work-and-the-wage-gap&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf429112506694648f2dc08dae35f9eb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072297072931808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HMUAnHVpAcObYS6TjJnW5pdUK%2Fxqj83LF5yfUdVHQ1E%3D&reserved=0


এব্ং আপথর্ যা অজনর্ ক্টরর্ তা থর্র্িত ক্রটত পারার জর্য এই আইর্টে ব্যব্ ার ক্রটত 

উৎসাথ ত ক্রথে।"  

  

অোম্বসেবল সেসে লাম্বতায়া জয়র্ার িম্বলর্, সংসৃ্কবতর পবরিতনর্ অোম্বসেবলম্বমোর 

লাম্বতায়া জয়র্ার িম্বলর্, "থর্উ ইয়টক্নর মাধযটম ক্ম নটক্ষটে সংসৃ্কথত পথরব্তনর্ এব্ং পথরথস্থথত 

র্যাযয ক্রা, সযালাথর হরঞ্জ থডসটলাজার অযাক্ট থর্র্িত ক্রটব্ হয শ্রথমক্রা মজথুর এব্ং সুথব্ধার 

হক্ষটে আরও স্বচ্ছতা হিটক্ উপকৃ্ত  টব্। যের্ থর্টয়াগক্তনারা অি ন প্রোটর্র ক্ািাটমাগুথলর 

জর্য প্রটয়াজর্ীয় স্পষ্টতা প্রোর্ ক্টর এব্ং ক্ম নচারী ও চাক্থরপ্রািীটের ক্াটে হসই তিযটে লভয 

ক্টর, তের্ আমরা থর্টয়াগক্তনাটের পুরটর্া অর্ুশ্ীলর্গুথল আপটডে ক্রার জর্য উৎসাথ ত 

ক্টর হজন্ডার হব্তর্ তব্েময হ্রাস ক্রটত পাথর যা মজথুর তব্েটমযর ধরর্গুথলটক্ শ্র্ক্তশ্ালী 

ক্টরটে।"  

  

PowHer বর্উ ইয়ম্বকনর হপ্রবসম্বেন্ট হিভারবল বর্উম্বেল্ড িম্বলর্, " S9427A /A10477 আইটর্ 

স্বাক্ষর ক্টর, গভর্ নর হ াক্ল থলঙ্গ এব্ং জাথতগত মজথুর তব্েটমযর অব্সার্ ঘোটত থর্উ ইয়টক্নর 

েীঘ নথেটর্র প্রথতশ্রুথতটক্ পুর্ব্ নযক্ত ক্টরটের্। চাক্থরর জর্য প্রতযাথশ্ত মজথুরর পথরসীমা থচথিত 

ক্রা আটব্ের্ক্ারীটের র্যাযয হব্তর্ থর্টয় আটলাচর্ার জর্য প্রটয়াজর্ীয় তিয সরব্রা  ক্রটব্ 

এব্ং এইভাটব্ ক্ষথতক্ারক্ মজথুরর ব্যব্ধাটর্র অব্সার্ ঘোটত সা াযয ক্রটব্ যা থক্েু শ্রথমক্, 

থব্টশ্ে ক্টর হেতাঙ্গ র্য় এমর্ র্ারীটের র্যাযয হব্তর্ এব্ং অি ননর্থতক্ ক্লযাটর্র লুণ্ঠর্ চাথলটয় 

যাটচ্ছ। এটে উপযুক্ত হয থর্উ ইয়টক্নর প্রিম মথ লা গভর্ নর এই হব্তর্ স্বচ্ছতা আইর্টে প্রব্তনর্ 

ক্টরর্ যা অর্ুশ্ীলর্ এব্ং সংসৃ্কথতটত এক্টে েুব্ প্রটয়াজর্ীয় পথরব্তনর্ ততথর ক্রটব্ এব্ং থর্উ 

ইয়ক্নটক্ জাতীয় হব্তর্ ইকু্যইটে আটদালটর্র সামটর্র সাথরটত রােটব্।"  

  

বসবর্য়র অোটবর্ ন, বলগোল হমাম্বমন্টাম, হসম্ব র খাজা িম্বলর্, "আজ, থর্উ ইয়ক্ন হেে র্ারী ও 

হেতাঙ্গ র্য় এমর্ মার্ুটের জর্য অথিম হব্তর্ সমতা প্রোটর্র প্রথতশ্রুথত থেটয়টে, হেে জটুে 

গুরুত্বপূর্ ন সরুক্ষা প্রসাথরত ক্টরটে এব্ং আমাটের হব্তর্ হগাপর্ীয়তার ক্ষথতক্ারক্ সংসৃ্কথতটক্ 

ধ্বংস ক্রার জর্য এক্টে জাতীয় আটদালটর্র হর্তৃত্ব থেটয়টে। এমর্ এক্ সমটয় যের্ ব্ল্যাক্ 

এব্ং ব্রাউর্ র্ারীরা ক্রমব্ধ নমার্ তব্েটমযর মুটোমুথে  র্ এব্ং ব্যব্সাগুথল শ্রথমক্টের ধটর রাোর 

জর্য লোই ক্টর, এই র্তুর্ আইর্টে এমর্থক্ সব্টচটয় েুব্ নল শ্রথমক্টক্ র্যাযয হব্তটর্র জর্য 

অর্ুসন্ধার্ এব্ং স ায়তা প্রোর্ ক্রার ক্ষমতা হেয় যের্ থর্টয়াগক্তনাটের ধটর রাো এব্ং 

উৎপাের্শ্ীলতা চালাটর্ার জর্য পথরথচত আটরা ভাটলা হব্তর্ অর্ুশ্ীলর্ ি র্ ক্রার জর্য 

উৎসা  ততথর ক্টর। থর্উ ইয়ক্ন হেটের জর্য এটে এক্টে গুরুত্বপূর্ ন জয়।"  

  

NELA/NY-এর হলজজসম্বলটটভ কবমটটর হচয়ারমোর্ বমবরয়াম ক্লাকন িম্বলর্, "আজ আইটর্ 

স্বাক্ষর ক্রা হব্তর্ স্বচ্ছতা আইর্ থর্উ ইয়টক্নর সক্ল ক্মীটের জর্য হমৌথলক্ তিয সরব্রা  

ক্রটব্ এব্ং র্ারী ও হেতাঙ্গ র্য় এমর্ মার্ুটের জর্য হব্তর্ সমতার থেটক্ এক্টে গুরুত্বপূর্ ন প্রিম 

পেটক্ষপ ি র্ ক্রটব্।"  

  

###  
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