
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 2019 সাম্বলর র্ারীম্বের র্োয়বিচার বিষয়সবূচ (2019 WOMEN'S JUSTICE 

AGENDA) প্রকাে কম্বরম্বের্  

  

সমস্ত বর্উ ইয়ম্বকন র মবিলাম্বের জর্ে প্রজর্র্মূলক, অর্ননর্বিক ও সামাবজক র্োয়বিচার উন্নি 

করার জর্ে সািসী, প্রভূি বিাধেবিসম্পন্ন প্রস্তাি  

  

বিষয়সবূচটি ধষনম্বের োবির জর্ে বিবধিদ্ধ সীমািদ্ধিা অপসাবরি কম্বরম্বে; িড় েলগি িীমা 
সরিরািকারীম্বের দ্বারা ইর্-বভম্বরা গভন াধাম্বর্র প্রম্বিোবধকারম্বক উন্নি কম্বরম্বে; একক 

অবভভািকম্বের জর্ে পাবরিাবরক ক্ষমিায়র্ কবমউবর্টি কম্বলজ পাইলট বপ্রাগ্রাম চাল ুকম্বরম্বে; 

কমনচারীরা বে বর্বেন ষ্ট ভাষাম্বি এখর্ও অবভম্বোগ ফাইল করম্বি পাম্বরর্ িার অন্তভুন ি সমস্ত অ-

প্রকাের্ীয় চুবির জর্ে আম্বেে প্রোর্ করা িম্বয়ম্বে  

  

2018 সাম্বলর র্ারীম্বের বিষয়সবূচর সাফম্বলের উপর গম্বড় ওঠা সামেিা িজায় রাখা সামম্বর্র 

বেম্বক অগ্রসর িম্বি চম্বলম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2019 সামের র্ারীমের র্যায়বিচার বিষয়সূবচ প্রকাশ কমরমের্। এই সাহসী, 
প্রভূত বিাধশবিসম্পন্ন প্রস্তাি গভর্নর এর 2018 সামের বর্উইয়মকন র মবহোমের জর্য প্রজর্র্, অ্র্ননর্বতক ও 

সামাবজক র্যায়বিচামরর উন্নবতমত অ্বজন ত সাফমেযর উপর বভবি কমর গম়ে উমেমে। 2019 সামের র্ারীমের 

র্যায়বিচামরর সমূ্পর্ন বিষয়সূবচ উপেব্ধ এখামর্।  

  

"র্ারী ও বমময়মের অ্বধকার সুরক্ষা এিং অ্গ্রগবতর বক্ষমে অ্র্য বকার্ও রাজয বর্উ ইয়মকন র বর্মক বিশী কাজ 

কমরবর্, বকন্তু বরা বভ. ওময়ড (Roe v. Wade) এিং অ্র্যার্য সুরক্ষাগুবেমত বফমর যাওয়ার বফডামরে 

প্রশাসমর্র অ্বভপ্রাময়র সামর্, আমরা আমামের সাফমেযর সামর্ বর্মম র্াকমত পাবর র্া", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "আমরা ঐবতহাবসক উন্নবতর উপর বভবি কমর ততবর কমরবে যা বেমশর সিনমেষ্ঠ বযৌর্ হয়রাবর্ 

আইর্গুবেমক সুরবক্ষত কমর এিং প্রজর্র্ স্বাস্থ্য আইর্ (Reproductive Health Act, RHA) পাশ 

করামর্ামকও অ্ন্তভুন ি কমর, আমামের র্তুর্ র্ারীমের র্যায়বিচামরর বিষয়সূবচ ওয়াবশংটমর্র র্ারী অ্বধকার 

সম্পবকন ত আক্রমমর্র প্রতযক্ষ বতরস্কার বহসামি কাজ করমি এিং এই সমামোচর্ামেূক যুমে সামমর্র বেমক 

অ্গ্রসর হওয়ার বক্ষমে বর্উইয়কন মক বর্বিত করমি।"  

  

"একমামসরও কম সময় আমগ প্রজর্র্ স্বাস্থ্য আইর্ স্বাক্ষমরর সমে আমরা ইবতহাস ততবর কমরবে, যার জর্য 
আমরা িেমরর পর িের ধমর যুে কমরবে", বলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ বিাচুল এটি িম্বলম্বের্, বেবর্ 

আজম্বকর অর্ষু্ঠাম্বর্ ভাষে বেম্বয়ম্বের্। "বকন্তু সামাবজক, অ্র্ননর্বতক, জাবতগত ও বেেগত র্যায়বিচার 

অ্জন মর্র জর্য আমামের এখর্ও আরও কাজ করা িাকী আমে। আমামের 2019 সামের র্ারীমের র্যায়বিচার 

বিষয়সূবচ চরম রক্ষর্শীেমের দ্বারা সংজ্ঞাবয়ত একটি যুমগ আমামের কাজ করার প্রমচষ্টামক অ্িযাহত রামখ, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/WomensReport021919.pdf


যারা আমামের অ্গ্রগবতমক বপবেময় বেমত হুমবক বেয়। আমরা সমার্ অ্বধকার অ্জন মর্র অ্র্ন বযভামি বেবখ তা 
হে, আমরা একটি র্তুর্, সমার্ অ্বধকার সংমশাধর্ীর পরিতী প্রজন্মমক বেখমত পাবি - পরিতী একটি ERA 

যুমগর সূচর্া - যা বিকাশপ্রাপ্ত হময়মে, এিং অ্মর্ক বক্ষমে এই বিষয়সূবচ প্রকৃত বেে সমতা অ্জন মর্র জর্য 
আমামের আপমডট হওয়া অ্গ্রাবধকারগুবেমক প্রবতফবেত কমর।"  

  

"এটি একটি সাহসী, আক্রমর্াত্মক বিষয়সূবচ, বকন্তু কুওমমা প্রশাসর্ কখর্ও যুে বর্মক েমূর সমর যায় র্া। এই 
বখোর ময়োর্মক সমার্ করার জর্য আমরা আমামের ক্ষমতায় যা আমে তার সিবকেু করমিা এিং 
মবহোমেরমক উচ্চস্থ্ামর্ স্থ্াবপত করমিা যামত প্রমতযক বর্উইয়কন িাসী তামের পূর্ন সম্ভাির্া উপেবব্ধ করমত 

পামর।", িম্বলম্বের্ বমবলসা বেম্বরাসা, গভর্নম্বরর সবচি এিং র্ারী ও মবিলা কাউবিম্বলর (Council 

on Women and Girls) বচয়ারমোর্। "একসামর্ আমরা িাধাগুবে সবরময় বেি - িাস্তি এিং অ্র্ুভূত - 

সাফমেযর জর্য, এিং সমতা ও সুমযামগর একটি মমডে ততবর করার বক্ষমে বর্উইয়কন মক সমগ্র জাবতর কামে 

অ্র্ুসরর্মযাগয করার প্রমচষ্টা চাবেময় যামিা। আমরা ইবতমমধযই RHA এর বযৌর্ সমর্নমর্র ক্ষমতার সামর্ 

উিরর্ বেমখবে এিং আমরা আমামের বযাগযতার বচময় কম গ্রহর্ করমত যখর্ অ্স্বীকার কবর তখর্ই আমরা 
বেমখবে বয আমরা কতটা শবিশােী। আমরা একই প্রার্শবি এিং একই ফোফমের সামর্ প্রবতটি ে়োইমক গ্রহর্ 

করমিা। আবম জাবর্, রাষ্ট্রপবত ট্রামম্পর অ্ধীমর্ গত েইু িের আমামের অ্মর্মকর বক্ষমে কতটা মমর্ািে বভমে 

বেময়মে। বকন্তু এটি আমামের ক্ষমতায়মর্র জর্য বজমগ ওোরও ডাক বেে। আমরা আমামের আত্ম-সন্তুবষ্টমক 

কামজ পবরর্ত কমরবে, এিং বসই কাজ ফেপ্রসূ হময়মে। আমরা আমামের কন্ঠস্বর, এিং আমামের বমরুেণ্ড খুুঁমজ 

বপময়বে, এিং আমরা এখর্ র্ামমিা র্া।"  

  

2019 সামের র্ারীমের র্যায়বিচার বিষয়সূবচর হাইোইটগুবেমত অ্ন্তভুন ি রময়মে:  

  

কমনম্বক্ষম্বে িয়রাবর্র বিরুম্বদ্ধ সরুক্ষা িৃবদ্ধ  

  

বযৌর্ হয়রাবর্র বিরুমে ে়োইময় বর্উ ইয়কন  একটি জাতীয় বর্তা এিং 2019 আবর্নক িেমরর িামজমটর অ্ংশ 

বহসামি গত িের গভর্নর কুওমমা বেমশর সিনাবধক বিস্তীর্ন বযৌর্ হয়রাবর্ পযামকজ বহসামি স্বাক্ষর কমর আইমর্ 

পবরর্ত কমরবেমের্। বকন্তু েবমকমের রক্ষা করার জর্য এিং বর্যনাতর্কারীমেরমক তকবফয়ত বেমত িাধয করার 

জর্য এখর্ও আরও বকেু করার আমে। তাই, গভর্নর কুওমমা বর্উইয়মকন  প্রর্ীত অ্গ্রগবতর উপর বভবি কমর 

বর্ম্নবেবখত আইর্ প্রর্য়র্ করমির্:  

• বযৌর্ হয়রাবর্র বক্ষমে বর্উ ইয়কন  মার্িাবধকার আইমর্র (New York Human Rights Law) 

আওতায় কমীমের তামের বর্ময়াগকতন ামক োয়ী করার জর্য বর্ধনাবরত উচ্চ সীমাটি কবমময় বেওয়া 
বহাক, এই সংমশাধমর্র মাধযমম মামোমযাগয আচরর্ গঠিত হওয়ার জর্য আচরর্টিমক "মারাত্মক িা 
বিসৃ্তত" হমত হমি র্া।  

• কমনসংস্থ্ামর্র চুবির সমস্ত অ্-প্রকাশর্ীয় চুবিগুবেমত যামত কমনচারীরা তামের অ্বধকার সুরবক্ষত 

করার জর্য অ্বভমযাগ করমত পামর বসই আমেশ প্রোর্ করমত হমি যার অ্ন্তভুন ি ভাষা প্রকাশ করমি বয 

কমনচারীরা বকার্ও রাজয িা স্থ্ার্ীয় সংস্থ্ায় হয়রাবর্ িা তিষমমযর অ্বভমযাগ এখর্ও জমা বেমত পামর 

এিং একটি সরকাবর তেমন্ত সাক্ষয বেমত িা অ্ংশ বর্মত পারমি; এিং  
• কমীরা যামত তামের অ্বধকার জামর্ তা বর্বিত করুর্, কমীরা প্রকটরূমপ তামের কমনমক্ষমে বযৌর্ 

হয়রাবর্ সংক্রান্ত বশক্ষাগত বপাস্টার যামত বপাস্ট করমত পামর সমস্ত বর্ময়াগকতন ামের দ্বারা তা বর্বিত 

করা প্রময়াজর্।  



  

ধষনম্বের জর্ে বিবধিদ্ধ সীমািদ্ধিা অপসারে করুর্  

  

যবে তারা োবয়ত্ব বর্মত চায় তমি ক্ষবতগ্রস্ত িযবি কতেরূ অ্িবধ এবগময় বযমত সক্ষম বসই সম্পমকন  ধষনমর্র 

মামোর বিবধিে সীমািেতাগুবে একটি টিকটিক করা ঘব়ে চাবপময় বেয়। বিমশষ কমর বযৌর্ বহংসামেূক 

অ্পরামধর বক্ষমে, ঘব়েটি মার্বসক আঘাত এিং র্ীরিতার সংসৃ্কবতর বিরুমে টিকটিক কমর যা ক্ষবতগ্রস্ত 

িযবিমক কর্া িেমত িাধা বেয়। গত িের জমু়ে, যারা কময়ক েশক ধমর র্ীরিভামি বর্যনাতমর্র বশকার 

হময়মের্ তারা সাহসীভামি তামের বর্যনাতমর্র কর্া িমেমের্, এিং সমময়র িযিধামর্র জর্য তামের 

বর্যনাতর্কারীমের বিরুমে আোেমত অ্বভযুি করার বক্ষমে রামষ্ট্রর সীবমত ক্ষমতামক র্গ্নভামি প্রকাশ কমর 

বেময়মের্। এই সমতযর স্বীকৃবতস্বরূপ, বেশ জমু়ে বযৌর্ বহংসাজবর্ত অ্পরামধর উপর সীমািেতার 

বিবধবর্মষধগুবে িবধনত িা বর্মূনে করা হয়। যখর্ বর্উ ইয়কন  প্রর্ম ধামপ ধষনমর্র সীমািেতার সংবিবধ সবরময় 

বর্ময়বেে, বদ্বতীয় এিং তৃতীয় ধামপ একটি পাুঁচ-িের িযাপী ধষনমর্র সীমািেতার সংবিবধ রময় বগময়বেে। 

অ্তএি, গভর্নর কুওমমা বদ্বতীয় এিং তৃতীয় ধামপ ধষনমর্র সীমািেতার সংবিবধ সবরময় বর্ওয়ার েমক্ষয 2019 

সামে আইর্ প্রময়াগ করমির্। এইসি অ্পরামধর জর্য সীমািেতার বিবধবর্মষধ অ্পসারর্ করমে বসটি ক্ষবতগ্রস্ত 

িযবিমেরমক বিচার পাওয়ার সুমযাগ প্রোর্ করমি।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র বিিম্বর্র ইকুইটি সংক্রান্ত আইম্বর্র আধুবর্কীকরে  

  

2017 সামে গভর্নর েম বিভাগমক (Department of Labor) বর্উইয়মকন র বেেবভবিক বিতর্ তিষময 
সম্পবকন ত একটি প্রবতমিের্ জাবর করমত বর্মেনশ বের্ এিং তিষমযমূেক, অ্সম ক্ষবতপূরর্ চক্রটি বভমে বফোর 

সুপাবরশ প্রোর্ কমরর্। বস্টটিযাপী র্যাযয বিতর্ শুর্াবর্র পর, েম বিভাগ গত িসন্তকামে তামের প্রবতমিের্টি 

প্রকাশ কমরবেে। তার সুপাবরমশর উপর অ্বিেমে কাজ কমর, গভর্নর কুওমমা বিতর্ সংক্রান্ত ইবতহামস 

বর্মষধাজ্ঞা জাবর কমর তার বর্িনাহী আমেশ প্রসাবরত করার জর্য একটি বপ্রাগ্রাম বিে বপশ কমরর্ যা সরকাবর, 

বিসরকাবর সকে বর্ময়াগকতন া, যারা বর্উ ইয়মকন  িযিসা কমরর্, তামের সম্ভািয কমনচারীমেরমক তামের বিতর্ 

ইবতহাস এিং ক্ষবতপূরর্ সম্পমকন  বজজ্ঞাসা করমত িাধা বেয়। এ িের, বিতমর্র ইবতহামসর উপর বর্মষধাজ্ঞা 
আমরাপ কমর এ কাজটি বকেু সাধর্ করমির্। উপরন্তু, গভর্নর আইর্ এমর্ভামি এবগময় বর্ময় যামির্ বযর্ 

"সমার্ কামজর সমার্ বিতর্" এর সংজ্ঞাটি সম্প্রসাবরত হয় বযখামর্ জাবত, ঐবতহয এিং বেে অ্র্ুযায়ী সমার্ 

বিতমর্র প্রময়াজর্ অ্র্ুভি কমর এিং সি ধরমর্র ধারর্ক্ষম কামজ সমসযাটির গুরুত্ব িুঝমত বপমর এর 

প্রময়াজর্ীয়তা বিসৃ্তত কমরর্।  

  

ইর্ বভম্বরা গভন াধার্ (In-Vitro Fertilization) এিং উিনরিা সংরক্ষে কভাম্বরজ (Fertility 

Preservation Coverage) এর প্রম্বিোবধকার উন্নি করা  
  

2017 সামে, বর্উ ইয়কন  রামজযর োবি বেে বয সমস্ত িীমা প্রোর্কারীরা তিিাবহক অ্িস্থ্া, বযৌর্ প্রির্তা, িা 
বেে পবরচয় বর্বিনমশমষ উিনরতা পবরমষিা প্রোর্ কমর। 2018 সামে, র্ারীমের বিষয়সূবচর মাধযমম, গভর্নর 

কুওমমা আবর্নক পবরমষিা বিভাগমক (Department of Financial Services) ইর্-বভমট্রা ফাটিন োইমজশমর্র 

(আইবভএফ) িীমার অ্ন্তভুন বির সামর্ বিেযমার্ িন্ধ্যাত্ব িীমার অ্ন্তভুন বির আমেশমক একেীকরর্ করার 

পেবতগুবে পরীক্ষা করার বর্মেনশ বের্।  

  

এই িের, গভর্নর কুওমমা আইবভএফ অ্ন্তভুন বির পাশাপাবশ বচবকতসাগতভামি-প্রময়াজর্ীয় উিনরতা রক্ষাকারী 
পবরমষিা েভযতা সম্প্রসারর্ কমর আইর্ সম্প্রসারর্ করমির্। এই আইর্টি বিমশষ কমর ি়ে েেগত িীমা 



প্রোর্কারীমের জর্য আইবভএফ (IVF) অ্ন্তভুন ি করা আিবশযক করমি এিং এো়োও ি়ে, কু্ষদ্র েেগত এিং 
িযবিগত িীমা প্রোর্কারীমের কযান্সার বচবকৎসাসহ বিমশষ স্বাস্থ্য পবরবস্থ্বতর মধয বেময় যামি এমর্ মবহোমের 

বডোর্ ুবহমাবয়ত (egg- freezing) করার পবরমষিা অ্ন্তভুন বিকরর্ করা আিবশযক করমি। উপরন্তু, বিিাবহত 

অ্িস্থ্া, বযৌর্ প্রির্তা এিং / অ্র্িা বেে পবরচয় বর্বিনমশমষ বর্উ ইয়কন  িাসীমের এই অ্তযািশযক পবরমষিাবেমত 

প্রমিশাবধকার বর্বিত করার জর্য এই আইর্টি শবিশােী অ্-তিষমযমেূক ভাষা অ্ন্তভুন ি করমি।  

  

বেট বিার্ন  োম্বি বর্উ ইয়কন  বেম্বটর প্রবিবর্বধত্ব কম্বর বসটি বর্বিি করুর্  

  

আমামের রাজযমক যামত বিবভন্ন বর্তারা শবিশােী কমর তুেমত পামর বসই স্বীকৃবতোমর্র জর্য, 2017 সামে 

গভর্নর কুওমমা বিবভন্নতা ও অ্ন্তভুন বি সম্পবকন ত গভর্নর এর উপমেষ্টা কাউবন্সমের (Governor's Advisory 

Council on Diversity and Inclusion) সুপাবরমশ সাহসী কমনকাণ্ড বঘাষর্া কমরর্, রাজয সরকার কমীমের 

মমধয সংখযােঘুমের সংখযা িৃবের জর্য, অ্তযন্ত বযাগযতাসম্পন্ন বিবভন্ন প্রার্ী বর্ময়াগ দ্রুততর করার জর্য এিং 
বসবভে সাবভন স পরীক্ষার প্রস্তুবত এিং পরীক্ষায় প্রমিশাবধকার প্রসাবরত করমত এই আইর্টির দ্রুত অ্গ্রসর করা 
অ্ন্তভুন ি কমরর্। এই িের গভর্নর কুওমমা প্রধার্ রাজয বিাডন  এিং কমেজ কাউবন্সমের বর্যুিমের মমধয 50 

শতাংশ মবহোমের বর্ময়াগ এিং বর্উইয়কন  বস্টমটর জাবতগত ও জাবতগত তিবচেযমক প্রবতবর্বধত্ব করা বর্বিত 

করার েমক্ষয একটি েক্ষয বর্ধনারর্ কমর অ্গ্রগবত ততবর কমরমের্।  

  

মবহোমের এিং বিবভন্ন গাময়র রমের জর্গমর্র প্রবতবর্বধত্ব িৃবে করা, এিং ভবিষযমত বিবভন্ন বর্তৃমত্বর স্থ্াবয়ত্ব 

বর্বিতকরর্, গভর্নর বিাডন  সেসযমের বর্ময়ামগর জর্য সমিনািম অ্র্ুশীের্ ও বকৌশেগত পবরকল্পর্া বিকামশর 

জর্য প্রধার্ তিবচেয অ্বফসার এিং অ্যাপময়ন্টমমন্টস অ্বফস পবরচাের্া করমির্।  

  

এো়োও বিষয়সূটিমত বর্ম্নবেবখত প্রস্তািগুবে রময়মে:  

  

িংেিৃবদ্ধ সংক্রান্ত র্োয়বিচার  

  

বর্উ ইয়কন  রাজে সংবিধাম্বর্ বরা বভ. ওম্বয়র্ বক স্থাপর্ করা  
  

এই িের, গভর্নর কুওমমা প্রজর্র্ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্ 2019 আইর্সভা অ্বধমিশমর্র (2019 Legislative 

Session) প্রর্ম 30 বেমর্র মমধয স্বাক্ষর কমরমের্, বরা বভ. ওময়মডর মূের্ীবতমক রাজয আইমর্ আইর্িে 

করমির্। এই আইর্ বর্বিত করমি বয মার্ুষ তামের জীিমর্র পাশাপাবশ স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও িযবিগত স্বাস্থ্য 
পবরমষিার প্রমিশাবধকার বপমত সক্ষম হমি, এিং বর্বিত করমি বয স্বাস্থ্য পবরমষিা বপশাোররা শাবস্তর ভয় 

ো়োই এইসি অ্বত জরুবর পবরমষিা প্রোর্ করমত পারমি। প্রজর্র্ স্বাস্থ্য আইর্ পাস হওয়ার সামর্ সামর্, 

গভর্নর কুওমমা বর্উইয়মকন র ভামোর জর্য গভন পামতর অ্বধকারমক সুরবক্ষত রাখমত বর্উইয়কন  রাজয সংবিধামর্ 

বরা বভ ওময়মডর র্ীবতগুবেমক স্থ্াপর্ কমর সাংবিধাবর্ক সংমশাধর্ী অ্গ্রসর করমির্।  

  

মধে ও উচ্চ বিেোলয়গুবলম্বি স্বাস্থেকর সম্পকন  বেক্ষা চাল ুকরা  
  

গভর্নর কুওমমা মধযবিি ও উচ্চ বিেযােময় স্বাস্থ্যকর সম্পকন  বশক্ষা সমর্নর্ করমির্, স্বাস্থ্য বিভাগ 

(Department of Health, DOH) এিং বশশু ও পবরিার পবরমষিা (Office of Children and Family 

Services, OCFS), বচবকৎসা বিমশষজ্ঞ, বশক্ষক, োে এিং পবরিারগুবের সামর্ পরামমশনর জর্য একটি 

টাস্কমফাসন আহ্বার্ করার জর্য রাজয বশক্ষা বিভাগমক (State Education Department) আহ্বার্ জার্ামর্া 
হমি, যামত 6 বর্মক 12 বগ্রমডর জর্য সুস্থ্ সম্পমকন র উপর আপ টু বডট, বচবকত্সাগতভামি সঠিক, প্রভূত 



বিাধশবিসম্পন্ন তর্য অ্ন্তভুন ি করার জর্য রামজযর স্বামস্থ্যর মার্গুবেমক আপ টু বডট করমত পামর। 6-12 

বগ্রমডর বশক্ষায় বচবকতসাগতভামি সঠিক বযৌর্ বশক্ষা সম্পবকন ত তর্য অ্ন্তভুন ি করা হমি, বপতামাতার অ্র্ুমবত 

সহ সকে সরকারী সু্কমের বের্ীকমক্ষ স্বাস্থ্য, যমর্ষ্ট আইর্ (Enough is Enough Law), বডটিং -এ বহংসা, 
এিং যর্াযর্ভামি িযিহৃত সম্মবতর সংজ্ঞাটি একই। র্তুর্ মার্েণ্ডগুবে বশশু ও পবরিামরর পবরমষিা অ্বফস 

পবরচাবেত িা োইমসন্সকৃত সমস্ত আিাবসক বচবকৎসা বকন্দ্রগুবেমতও প্রমযাজয হমি। বর্রাপে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এিং 
সম্মার্জর্ক পেন্দগুবে ততবরর জর্য তরুর্মের জ্ঞার্ প্রোমর্র জর্য বর্উ ইয়মকন র সমস্ত তরুর্মের বযৌর্ 

হয়রাবর্, আক্রমর্, এিং টির্ এজ বডটিং -এ বহংসার ঘটর্াগুবে হ্রাস করার সরঞ্জামগুবেমত প্রমিশাবধকার 

র্াকমত হমি।  

  

মািৃকালীর্ মৃিুের িার ও বরাম্বগর িার এিং জাবিগি প্রম্বভে হ্রাস  
 
গত িেমরর সাফমেযর প্রবতষ্ঠা এিং মাতৃত্বকােীর্ মৃতুযর হার টাস্কমফামসনর সুপাবরশগুবের মাধযমম, গভর্নর 

কুওমমা বর্উইয়কন  বস্টমটর মাতৃত্বকােীর্ মতুৃয এিং জাবতগত তিষমযমক হ্রাস করার একগুি র্ীবত প্রর্য়র্ 

করমির্:  

• রাজযিযাপী স্বাস্থ্য পবরমষিা প্রবতষ্ঠার্গুবেমত বর্রমপক্ষ জাবতগত পক্ষপাত কমামত একটি িযাপক 

বশক্ষা ও প্রবশক্ষর্ কমনসূবচ চােু করা।  

• প্রময়াজর্ীয় সামাবজক সহায়তা, তর্য এিং সমর্নমর্র জর্য রামষ্ট্রর বিবভন্ন মুখয সম্প্রোয়গুবেমত 

কবমউবর্টি স্বাস্থ্য কমী (বসএইচডবিউ) কমনসূচী সম্প্রসারর্ করা।  

• একটি রাজযিযাপী মাতৃত্বকােীর্ মৃতুয সংক্রান্ত পযনামোচর্া বিাডন  ততবর আইর্ প্রর্য়র্ করা।  

• রাজয, হাসপাতাে, স্বাস্থ্য পবরমষিা প্রোর্কারীর দ্বারা েক্ষযযুি উন্নত মামর্র উন্নবতর প্রমচষ্টা 
এিং মাতৃত্বকােীর্ ফোফেগুবে উন্নত করার জর্য মাতৃত্বকােীর্ মৃতুয এিং বরাগবিবধর 

পাশাপাবশ তিষময সম্পবকন ত িাস্তি তর্য সরিরামহর জর্য একটি উদ্ভাির্ী তর্য সংরক্ষর্াগার 

ততবর করা।  

• গভর্নর কুওমমা আমমবরকার্ ধােীবিদ্রযাবিশারে এিং স্ত্রীমরাগ বিমশষজ্ঞ কমেমজর (American 

College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) এর সামর্ অ্ংশীোবরমত্বর 

মাধযমম স্বাস্থ্য বিভাগমক একমে সমমিত হওয়ার বর্মেনশ প্রোর্ করমির্, জন্ম বেওয়ার পমর 

অ্বিেমে সংকটপূর্ন সময়মক েক্ষয কমর প্রসমিাির যমের উপর সুপাবরশগুবে বিকামশর জর্য 
একটি বিমশষজ্ঞ কমনমগাষ্ঠী।  

  

প্রসম্বিাত্তর েম্বের জর্ে গ্রামীে বটবল স্বাস্থে পবরম্বষিা প্রচার করা  
  

গভর্নর কুওমমা গ্রামীর্ বর্উইয়মকন  উচ্চ ঝুুঁ বকপূর্ন গভন িতী ও প্রসমিাির বরাগীমের জর্য বিমশষজ্ঞসহ উপযুি 

স্বাস্থ্য পবরমষিাগুবেমত প্রমিশাবধকার িা়োমর্ার জর্য একটি বযৌর্ বটবে স্বাস্থ্য উমেযাগ চােু করমত DOH বক 

বর্মেনশ বেমির্। DOH রামজযর গ্রামাঞ্চমে ধােী পবরমষিা প্রোর্কারীমের আঞ্চবেক বর্টওয়াকন গুবের উন্নয়মর্র 

েমক্ষয বর্ম্নবেবখত বকৌশেগত উৎসাহ প্রোমর্র জর্য চার-বিন্দ ুপবরকল্পর্া িাস্তিায়র্ করমি।  

• গ্রামীর্ সম্প্রোয়গুবেমত তামের বটবে স্বাস্থ্য ক্ষমতাগুবে সম্প্রসাবরত করার জর্য আঞ্চবেক 

জন্মপ্রোর্ বকন্দ্রগুবেমত এিং অ্র্যার্য স্বাস্থ্য পবরমষিা প্রোর্কারীমের জর্য 5 বমবেয়র্ ডোর 

উপেব্ধ করা।  



• বটবে স্বাস্থ্য পবরমষিা প্রসাবরত করমত এিং পরামমশনর জর্য রামজযর চারপামশর গ্রামীর্ 

সম্প্রোয়গুবের সামর্ তামের বর্বেনষ্ট চাবহোগুবের পরামমশনর জর্য ধােী পবরমষিা 
প্রোর্কারীমের মুখয বকৌশে এিং িাধাগুবে বচবিত করার জর্য জাতীয় বিমশষজ্ঞমের সামর্ 

একটি জন্ম সময়কােীর্ বটবে স্বাস্থ্য ওয়াকন গ্রুপ গের্ করা।  

• জন্ম সময়কােীর্ বটবে স্বাস্থ্য উমেযামগর বিস্তারমক উৎসাবহত করার জর্য গ্রামীর্ স্বাস্থ্য 
পবরমষিা প্রমিশাবধকার উন্নয়র্ কমনসূচীমত বপ্রাগ্রামম অ্ংশগ্রহর্কারী হাসপাতােগুবেমক জব়েত 

করা।  

• একটি বর্িনাবচত গ্রামীর্ এোকায় পবরমষিা প্রোর্কারী ধােী পবরমষিা প্রোর্কারীমের েক্ষতা 
বর্ময়াবজত এিং উন্নত করার জর্য একটি ইমকা বটবে-বমণ্টবরং উমেযাগ প্রকল্প প্রবতষ্ঠার জর্য 
একটি পাইেট প্রকল্প ততবর করুর্।  

  

কমনম্বক্ষম্বে িুম্বকর েধু খাওয়াম্বর্াম্বক োম্বি সম্মার্ করা িয় িার বর্বিিকরে  
  

গভর্নর কুওমমা বর্উইয়কন  মার্িাবধকার আইমর্র আওতায় স্তর্যপার্টিমক একটি গভন ধারর্ সংক্রান্ত বিষয়টিমক 

সমূ্পর্নরূমপ পবরষ্কার করার জর্য আইর্ প্রর্য়র্ করমির্ এিং স্তর্যপার্ এিং িুমকর েধু খাওয়ামর্া বয সুরবক্ষত 

অ্বধকার এিং বর্ময়াগকারীমের কামজর জায়গায় অ্িশযই এর জর্য যুবিসেত স্থ্ামর্র িযিস্থ্া করমত হমি। যবে 

একজর্ বর্ময়াগকতন া এটি করমত িযর্ন হর্ তমি বর্উ ইয়কন  আইমর্র অ্ধীমর্ এটি তিষময িমে ধরা হমি এিং 
বর্ময়াগকতন া তার জর্য োয়ী হমির্।  

  

গভন িিী মবিলা ও অবভভািক বেক্ষার্ীম্বের বেক্ষাগি অবধকার রক্ষা করা  
  

গভন ািস্থ্ার তিষমমযর বিরুমে সুরক্ষাটি সু্কে পবরমিমশ িা়োমর্া বর্বিত করার জর্য গভর্নর কুওমমা রাজয আইমর্ 

গভন িতী ও অ্বভভািক োেমের অ্বধকার IX এ সুরক্ষাগুবেমক আইর্িে করার এিং প্রসাবরত করার প্রস্তাি 

বের্, এিং সু্কে অ্র্ুপবস্থ্বতর বিষময় বিাডন  র্ীবতগুবে পরীক্ষা করার জর্য সু্কেগুবেমক উত্সাহ বেয় যামত 

গভন িতী এিং অ্বভভািক বশক্ষার্ীরা সঠিক সমময়ই স্নাতক হমত পামরর্।  

  

আপর্ার অবধকার অবিরি জার্ম্বি র্াকুর্, প্রকৃি ঘটর্ার প্রচার পার্  

  

2018 সামে, গভর্নর কুওমমা DOH বক আপর্ার বিকল্পগুবে জার্ুর্ জর্সাধারমর্র মমধয এই সমচতর্তা 
প্রচারাবভযার্টি চােু করমত বর্মেনশ বেময়বেমের্ যামত বর্উ ইয়মকন  পবরিার পবরকল্পর্া, গভন ািস্থ্ার যে এিং 
গভন পাত পবরমষিা সহ সঠিক প্রজর্র্ স্বাস্থ্য পবরমষিা সংমযাগ স্থ্াপর্ করা যায়। বিসৃ্তত বিবর্কাে বর্মেন বশকা 
পবরিার পবরকল্পর্া পবরমষিার জর্য স্বর্ন মার্েন্ড, এিং এটি গুরুত্বপূর্ন বয বর্উ ইয়মকন র প্রবতটি মবহো বযর্ 

তামের বভৌমগাবেক এোকায় উপেব্ধ পবরমষিাবে সম্পমকন  জামর্র্। 2019 সামে, গভর্নর রাজয জমু়ে এই 
িহুমুখী, বকৌশেগত সমচতর্তা প্রচারর্া প্রসাবরত করমির্। বর্উইয়কন িাসীমের অ্বধকার ও স্বাস্থ্য পবরমষিামক 

বিপেগ্রস্ত করার এিং বপেমর্ বফমর যাওয়ামক বর্উ ইয়কন  প্রতযাখযার্ কমর। এই জর্সাধারমর্র সমচতর্তা 
প্রচারাবভযার্টি স্বাস্থ্য সম্পবকন ত প্রতারর্ামূেক কামজর প্রসামরর বিরুমে ে়োই করমত, প্রজর্র্ সংক্রান্ত 

বচবকত্সাগত ভুে তর্য যামত রায় প্রোর্ ো়োই সমস্ত বর্উইয়কন িাসী মবহোরা তামের সমস্ত বিকল্পগুবে বর্বিত 

করার জর্য বডজাইর্ করা হময়মে।  

  

ইউম্বটরাইর্ ফাইব্রম্বয়র্স এিং এম্বডাম্বমবরম্বয়াবসস গম্বিষো এিং জর্গম্বের মম্বধে বিসৃ্তি প্রচার  

  



ইউমটরাইর্ ফাইব্রময়ডস এিং এমন্ডামমবট্রময়াবসস সংক্রান্ত গমিষর্া এিং সমচতর্তা প্রসার করার জর্য, গভর্নর 

বর্ম্নবেবখত উমেযাগগুবে চােু করমের্:  

• প্রর্মত, গভর্নর কুওমমা বর্উইয়কন  বস্টট ইউবর্ভাবসনটিমত (State University of New 

York) ইউমটরাইর্ ফাইব্রময়ডস এিং এমন্ডামমবট্রময়াবসস বরাগ বর্র্নয় এিং বচবকত্সার জর্য 
গমিষর্া শুরু করমত আহ্বার্ করমির্।  

• বদ্বতীয়ত, গভর্নর কুওমমা DOH বক বিমশষজ্ঞমের একটি বগােমটবিে তিেক করমত বর্মেনশ 

বেমির্ এিং এমন্ডামমবট্রময়াবসস ও ফাইব্রময়ডস এর বর্র্নয় ও বচবকত্সার বক্ষমে উচ্চমামর্র যে 

বর্বিত করমত এিং সমিনািম বচবকত্সার সমার্ প্রমিশাবধকার উন্নীত করার জর্য বসরা 
অ্র্ুশীের্ বর্মেন বশকা বিতরর্ করমত বর্মেনশ বেমির্।  

• তৃতীয়ত, DOH, মবহো ও বমময়মের কাউবন্সমের সামর্ বযৌর্ভামি, স্ত্রীমরাগ-সংক্রান্ত 

পবরমষিাগুবে প্রমিশাবধকামরর বক্ষমে মবহোমের গাময়র রমের জর্য প্রবতিন্ধ্কতা এিং 
জাবতগত তিষমযমক কমামত এিং স্ত্রীমরাগ-সংক্রান্ত স্বামস্থ্যর সহায়তার সমাধার্গুবের বিষময় 

কবমউবর্টির বশার্ার অ্বধমিশর্গুবেমক সংগঠিত করার জর্য আহ্বার্ করমি।  

• পবরমশমষ, DOH, মবহোমের স্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্য কমনসূবচগুবেমক কবমউবর্টি বভবিক, প্রবতষ্ঠার্ 

বভবিক বশক্ষা প্রোমর্র মাধযমম প্রজর্র্ স্বাস্থ্য পবরমষিা িযতীত বিসৃ্তত স্ত্রীমরাগ-সংক্রান্ত এিং 
প্রার্বমক যমের স্বাস্থ্য পবরমষিাগুবের সমচতর্তা, প্রমিশাবধকার, এিং িযিহামর সহায়তা 
প্রোমর্র মাধযমম গুর্গত কবমউবর্টি স্বাস্থ্য পবরমষিাগুবের প্রমিমশর প্রচামর সমর্নর্ করমি। 

পাবরিাবরক পবরকল্পর্া, গভন ািস্থ্া, উিনরতা, এিং ইবতিাচক প্রোর্কারী-বরাগীর বযাগামযাগ ও 

সম্মার্মক প্রচার করা, বদ্বতীয় বমবডকযাে মতামত অ্বধকার সম্পবকন ত তর্য সহ স্বাস্থ্য 
পবরমষিা প্রোর্ করমি।  

বেশু মৃিুে প্রবিম্বরাম্বধ বেেজমু্বড় বর্রাপে ঘমু্বমর প্রচারো  
  

প্রবতমরাধমযাগয বশশু মতুৃয কমামর্ার জর্য একটি বযৌর্ পেমক্ষপ বর্মত গভর্নর কুওমমা OCFS ও DOH বক 

বর্মেনশ বেমির্। প্রর্মত গভর্নর কুওমমা বম মাসমক বর্ধনারর্ করমির্ "বশশুর বর্রাপে ঘুমমর মাস" বহমসমি 

সমচর্তা সৃবষ্ট করার জর্য বর্রাপে ঘুম এিং প্রবতমরাধমযাগয বশশু মৃতুয যা অ্বর্রাপে ঘুমমর পবরমিশ বর্মক 

হয়। OCFS ও DOH র্তুর্ কমর গর্সমচর্তামূেক প্রচারর্া শুরু করমি বযখামর্ বরবডও, 

বটবেবভশর্,সামাবজক গর্মাধযম যুি র্াকমি এিং গর্পবরিহর্ ও প্রধার্ প্রধার্ পবরিহর্ বকন্দ্রগুমোমত বপাস্টার 

বিবে করা হমি। এো়োও বস্টট বপতামাতা, োো-োবে/র্ার্া-র্াবর্, তত্ত্বািধায়কমেরকে  বর্রাপে ঘুমমর ভামো 
বেকগুমোর বিষময় জার্ামর্ার জর্য বস্টটিযাপী একটি প্রচারর্া চাোমি।  

  

বপবডমট্রবশয়ার্ ও অ্িমস্টবট্রবসয়ার্সহ আমমবরকার্ অ্যাকামডবম অ্ি বপবডয়াবট্রক্স (American Academy of 

Pediatrics) এিং আমমবরকার্ কমেজ অ্ি অ্িমস্টবট্রবসয়ান্স অ্যান্ড গাইমর্ামকােবজস্টস (American 

College of Obstetricians and Gynecologists) এর সহমযাবগতায় এই বর্রাপে ঘুমমর উপকাবরতা 
বর্ময় বমবডমকে বসিা প্রোর্কারীমের কামে DOH প্রসার ঘটামি। বদ্বতীয়ত, OCFS ও DOH প্রায় 10,000 

পবরিামরর মামঝ বর্রাপে ঘুমমর উপকরর্ বিতরর্ করমি। বর্রাপে ঘুমমর উপকরমর্র মমধয র্াকমি েরজায় 

ঝুোমর্ার জর্য বর্রাপে ঘুমমর তর্যসেবেত একটি হযাোর, বর্রাপে ঘুমমর বিষময় একটি বিবি িুক, বযখামর্ 

কেমের ফমে বশশুমের েম িন্ধ্ হমত পামর বসখামর্ ইর্ফযান্ট বিপ সযাক কেমের একটি বর্রাপে বিকল্প। এই 
প্রমচষ্টা বসই সকে অ্ঞ্চেমক েক্ষয কমর করা হয় বযখামর্ অ্বর্রাপে ঘুম বিবশ বিরাজমার্ এিং অ্বর্রাপে ঘুমমর 

কারমর্ বশশু মতুৃযর হার অ্মর্ক বিবশ। গৃহহীর্ আেয় বকন্দ্র, পাবরিাবরক সবহংসতার আেয় বকন্দ্র, পোতক ও 



গৃহহীর্ যুি বকন্দ্র, মা/বশশু কমনসূবচ, গৃহ পবরেশনর্ কমনসূবচ, গভন িতী ও র্তুর্ বপতামাতামক বসিা প্রোর্কারী 
কমনসূবচগুমোর মমধয বর্রাপে ঘুমমর উপকরর্গুমো বিতরর্ করা হমি।  

  
  

সামাবজক র্োয়বিচার  

  

সম-অবধকার সংম্বোধর্ী প্রেয়র্  

  

ওয়াবশংটমর্র সাম্প্রবতক আক্রমর্ বেে সমতার উপর, এই অ্মর্ক পুরাতর্ ভুেমক েরূ করমত িযর্ন হওয়া এিং 
বর্বিত করা বয বর্উ ইয়মকন র সংবিধার্ প্রকাশ কমর বর্উ ইয়মকন র মূেযমিাধ আমগর বচময় বিবশ ঝামমোপূর্ন। 

যার ফমে, এই িের গভর্নর কুওমমা সম-অ্বধকার সংমশাধর্ কমর বর্উ ইয়কন  বস্টট সংবিধামর্র অ্র্ুমিে 1 এর 

ধারা 11 এ বযৌর্তামক একটি সুরবক্ষত বেবর্ বহমসমি যুি করার বিষয়টি পাশ করামর্ার জর্য পুর্রায় বজার 

বেমির্। এই পবরিতন মর্র সামর্, বর্উ ইয়কন  বস্টট সংবিধামর্র 1 র্ং প্রিমের র্ং 11 অ্র্ুমিে প়েমিেঃ বকার্ 

মার্ুষমক এই রাষ্ট্র িা তার মহকুমার আইমর্র সুবিধা হমত িবঞ্চত করা হমি র্া। বকামর্া মার্ুষমক তামের জাবত, 

ির্ন, বেে, ধমনবিশ্বাস িা ধমমনর বপ্রবক্ষমত, বকামর্া মার্ষু িা বকামর্া ফামন, কমপনামরশর্ িা প্রবতষ্ঠার্, িা রাষ্ট্র িা 
সংস্থ্া িা রামষ্ট্রর মহকুমার দ্বারা তার র্াগবরক অ্বধকামরর বক্ষমে তিষমমযর বশকার হমি র্া।  

  

পাবরিাবরক সবিংসিার বেকার িেবিম্বের র্োয়বিচাম্বরর আইর্ (Domestic Violence 

Survivors Justice Act) প্রেয়র্  

  

বযখামর্ বজর্ার আইমর্র (Jenna's Law) িতন মামর্ বিচারকগর্মক বকেু বকেু বক্ষমে তত্বািধায়কগমর্র জর্য 
অ্বর্ধনাবরত রায় পবরচাের্া করার অ্র্ুমবত বেময়মে, বসখামর্ এটি খুি বিবশ েরূ গ়োমি র্া। বজর্ার আইমর্র 

এর এটি প্রময়াজর্ বয এই অ্পরাধটি একজর্ অ্পিযিহারকারীর বিরুমে সংঘটিত হময়বেে বযখামর্ 

অ্পিযিহারটি একটি অ্পরাধ সংঘটিত কমরবেে এিং বসই অ্পিযিহারকারী িাবের পবরিামরর িা গৃহস্থ্ােীর 

একজর্ সেসয বেে। এটি বসই সকে অ্পরামধর বিরুমে বিমিবচত হমত িযর্ন হময়বেে যা একজর্ 

অ্পিযিহারকারীর চামপর কারমর্ সংঘটিত হময়বেে এিং অ্পরাধসমূহ এমর্ একজর্ অ্পিযিহারকারীর 

বিরুমে িা তার আমেশ অ্র্যুায়ী ঘমটবেে বযবর্ আক্রান্ত িযবির পবরিামরর িা গৃহস্থ্াবের সেসয র্র্। এই 
সমসযাগুবে সমাধার্ করার জর্য গভর্নর কুওমমা পাবরিাবরক সবহংসতার বশকার িযবিমের র্যায়বিচামরর আইর্ 

পাস ত্বরাবিত করমির্, যা বজর্ার আইমর্র উপর বভবি কমর গম়ে বতাো হমি বযর্ এমত আমরা অ্র্নপূর্নভামি 

কারােণ্ড হ্রাস র্ামক এিং শুধুমাে অ্পিযিহারকারীমের বিরুমে ঘটামর্া অ্পরাধগুমোই র্য়, অ্পরাধীমের 

আমেমশ ঘটামর্া অ্পরাধগুমোও খবতময় বেখমি। এো়োও এ আইর্ প্রকৃত অ্িরুে হমত মুবিপ্রাপ্তমের একটা 
বোট অ্ংশমক পুর্রায় কারােণ্ড বেওয়া এিং তামের পূিনিতী বর্গ্রমহর বপ্রবক্ষমত তামেরমক যর্াসমময়র পূমিন মুবি 

বেওয়ার পমক্ষ অ্র্ুমমাের্ বেমি। পাবরিাবরক সবহংসতার বশকার িযবিমের র্যায়বিচামরর আইর্ বর্উ ইয়কন  
বস্টটমক বসই সকে বর্যনাবতত িযবিমের কতৃন ক িহুিের ধমর সমু্মখীর্ হওয়া অ্বিচারসমূহ বর্রূপমর্ গুরুত্বপূর্ন 
পেমক্ষপ বর্ওয়ার অ্র্ুমমাের্ বেয় যামের জীির্ সবহংসতার দ্বারা বপষ্ট হময়মে এিং বর্যনাবতত িযবিমের পুর্রায় 

সবহংসতার বশকার হওয়া িা পুর্রায় আিে হওয়ার সম্ভাির্ামক কবমময় আর্মি।  

  

পাবরিাবরক সবিংসিা প্রবিম্বরাম্বধ র্িুর্ একটি মম্বর্ল প্রবিষ্ঠা  
  

গভর্নর কুওমমা পুরমর্া হময় যাওয়া র্ীবতমাো েরূ করার জর্য আইমর্র উন্নয়র্ করমির্ যার জর্য পাবরিাবরক 

সবহংসতার বশকার হওয়া বকেু িযবিমক ডমমবস্টক ভাময়ামেন্স বশল্টামরর িযময়র বকেু অ্ংশ িহর্ করমত হমি 

এিং পাবরিাবরক সবহংসতার বশকার হওয়া িযবিগর্ কতৃন ক আিবশযকভামি আেয় প্রার্নর্া করার সময় 



সরকাবর সহায়তার আমিের্ করামক রবহত কমরমে। জরুবর বসিার রবশমে বকামর্া বরং, বযমর্ আেময়র একটি 

বর্রাপে জায়গা সংযুি র্াকমি র্া। এো়োও গভর্নর বস্টট এমজবন্সসমূহমক পাবরিাবরক সবহংসতার পূর্নাে 

পযনামোচর্া পবরচাের্া করার জর্য বর্ময়াবজত করমির্ বযখামর্ জাতীয়ভামি পাবরিাবরক সবহংসতার 

অ্বভশাপমক সিমচময় প্রবতবক্রয়ামূেক, কাযনকর ও ফেপ্রসূভামি েরূীভূত করার জর্য বস্টট এর বচষ্টায় অ্র্নায়র্ 

করা হমি। গভর্নর কুওমমা অ্বফস ফর েয বপ্রমভর্শর্ অ্ি ডমমবস্টক ভাময়ামেন্স, েয অ্বফস অ্ি বভকটিম 

সাবভন স (Office of Victim Services) এিং েয অ্বফস অ্ি কযাম্পাস বসফটি (Office of Campus 

Safety) এর মমধয সমিয় সাধর্ বর্য়ন্ত্রর্ করমির্। এই সমিয়সাধর্ অ্প্রময়াজর্ীয়ভামি প্রবতটি সংস্থ্ার 

পবরচাের্া ও অ্র্নায়র্ প্রিাহমক িাধাগ্রস্থ্কারী আমোতাবন্ত্রক জটিেতাসমূহমক েরূ করমি, িতন মামর্ বকামর্া 
সংস্থ্ায় র্া র্াকা স্থ্ায়ী উমেযাগ অ্িকাোমমা প্রোর্ করমি এিং বস্টটমক বর্যনাতর্ বিষয়ক সমচতর্তা ততবরমত ও 

বর্যনাবততমের জর্য িৃহির বসিা প্রোর্ করার প্রমচষ্টাসমহূ িাস্তিায়র্ করার প্রমচষ্টাসমূমহ বফডামরে অ্র্নায়মর্র 

পূর্ন বর্য়ন্ত্রর্ করার অ্র্ুমবত বেমি।  

  

চূ়োন্তভামি, আসন্ন িেরগুমোমত পুর্গনের্ অ্িযাহত রাখা বর্বিত করমত গভর্নর কুওমমা একটি টাস্ক বফাসন যা 
বস্টট সংস্থ্াসমূমহর প্রবতবর্বধ ও স্থ্ার্ীয় বস্টকমহােোরমের বর্ময় গঠিত হমি যারা বর্উ ইয়কন  বস্টট এ 

পাবরিাবরক সবহংসতা বসিা প্রোর্ িযিস্থ্ার পযনামোচর্া করমির্ এিং এর উন্নবতসাধমর্র সুপাবরশমাো প্রর্য়র্ 

করমির্। এই টাস্কমফাসন পাবরিাবরক সবহংসতা বিষয়ক বসিা প্রোর্কারীমেরমক আরও পযনাপ্তভামি পাবরিাবরক 

সবহংসতা ও এর ফোফেসমহূ উভয়টি শর্াাি করা, বর্যযনাবততমের চাবহোিবে পূরর্ করা এিং সবক্রয়তা 
উপেবব্ধ করমত সম্ভািয সকে বক্ষমে বস্টমটর পাবরিাবরক সবহংসতার অ্র্নায়র্ পবরচাের্ার োবয়ত্ব িতন ামি। এই 
পুর্গনের্ সরিরাহকারী ও বস্টট সংস্থ্াসমূমহর উপর বরমপাটন  করার বিাঝা কবমময় আর্মি, বস্টটমক বসরা 
অ্র্ুশীেমর্র উপর বভবি কমর একটি সাবিনক অ্র্নায়র্ বকৌশে ততবর করমি, সরিরাহকারীমেরমক পাবরিাবরক 

সবহংসতার বশকার িযবিমের চাবহোিেী পূরমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় র্মর্ীয়তা প্রোর্ করমি এিং অ্বধকতর 

কাযনকবর মূেযায়র্ কমনসুবচ সবক্রয় করমি।  

  

আইর্িবিভূন ি প্রবিম্বোধমূলক পম্বর্নাগ্রাবফ  

  

গভর্নর কুওমমা বকামর্া িযবির সুর্াম িা খযাবতর ক্ষবত করার উমেমশয বযৌর্ বচে িা বভবডও ধারর্ িা প্রকামশর 

হুমবক প্রোর্মক অ্পরাধ বহমসমি গর্য করার জর্য তার পূমিনর আইবর্ প্রমচষ্টার উপর বর্ভন র করার প্রস্তাি 

কমরর্। প্রর্মত, এই র্তুর্ আইর্ বযৌর্ উপাোমর্র অ্নিধ প্রকাশর্া বর্বষে করমি যা জব়েত িযবি সম্মবতক্রমম 

বশয়ার কমরবেমের্ এিং যুবিসেতভামি প্রতযাশা কমরবেমের্ বয এই ধরমর্র উপোর্ প্রকাশ করা হমি র্া। 

বিমশষত, এই অ্পরাধ হমি A বেবর্র অ্পকমন যার শাবস্ত অ্ন্তরে বযৌর্ প্রকৃবতর েবি িা বভবডও প্রচারকারী 
িযবিমক এক িের পযনন্ত কারােণ্ড ি   বতর্ িের পযনন্ত র্জরোবরমত রাখা। বদ্বতীয়ত, এই র্তুর্ আইর্ 

ক্ষবতগ্রস্ত িযবিমক অ্নিধ প্রকাশর্ার জর্য আবর্নক ক্ষবতর পাশাপাবশ ওময়িসাইট বর্মক িযবিগত েবি 

অ্পসারমর্র শমতন  একটি আোেবত আমেশ চাওয়ার র্তুর্ ক্ষমতা প্রোর্ করমি। বমাটকর্া, গভর্নমরর পেমক্ষপ 

ক্ষবতর সমু্মখীর্ বর্উ ইয়কন িাসীমেরমক অ্গ্রহর্মযাগযমেূক বর্যনাতর্ বর্মক আরও সুরক্ষা প্রোর্ করমি এিং 
অ্মর্যর অ্ন্তরেতা ও বগাপর্ীয়তা েঙ্ঘর্কারী অ্পরাধীমের বিচামরর আওতায় বর্ময় আসমি।  

  

বেটিোপী সমস্ত পািবলক সু্কম্বলর বেক্ষার্ীম্বের মার্িাবধকার আইম্বর্র সরুক্ষা িবধনি করা  
  

2012 সামের একটি বসোন্ত অ্র্ুযায়ী বর্উ ইয়কন  বস্টমটর আবপে আোেত বেমখমে বয শুধু প্রাইমভট সু্কেগুমো 
মার্িাবধকার আইমর্র আওতাভুি বেে এিং বস্টমটর মার্িাবধকার বিভাগ (Division of Human Rights) 

পািবেক সু্কমের বশক্ষার্ীমের বর্যনাতর্, হয়রাবর্ িা অ্র্যার্য তিষমমযর প্রবতমিের্ তেন্ত করার ক্ষমতা হারায়। 



এই অ্বিচার সংস্কার করমত এিং পািবে সু্কমের সমস্ত বশক্ষার্ী ও প্রবতষ্ঠার্মক তিষময বর্মক রক্ষা করমত গভর্নর 

কুওমমা আিারও মার্িাবধকার আইর্ সংমশাধমর্র জর্য প্রর্ীত আইমর্র উন্নয়র্ করমির্। বর্উ ইয়কন  বস্টমটর 

সকে বশক্ষার্ীর তিষমযহীর্ িা হয়রাবর্মিু বশক্ষাোমভর অ্বধকার র্াকমত হমি।  

  

ধষনে প্রবিম্বরাধ আইম্বর্র ফাাঁক-বফাকর েরূ করা  
  

ধষনর্ প্রবতমরাধ আইর্ বযৌর্ বর্যনাতমর্র বশকার িযবিমের আইমর্র আোেমত বিচার চাইমত বগমে তামের বযৌর্ 

ইবতহাস তামের বিরুমে িযিহার হওয়া বর্মক গুরুত্বপূর্ন সুরক্ষা প্রোর্ কমর। তমি, বর্উ ইয়মকন র িতন মার্ ধষনর্ 

প্রবতমরাধ আইমর্র মামঝ বকেু ফাুঁক-বফাকর আমে যা অ্মর্ক বোকমক, বিমশষ কমর যারা প্রায় বর্যনাতমর্র উচ্চ 

ঝুুঁ বকমত র্ামক তামেরমক এর সুরক্ষা বর্মক েমূর রামখ। িতন মার্ আইর্ বযৌর্ পাচার অ্পরামধর বশকার বোকমের 

বক্ষমে প্রমযাজয র্য় এিং এটি ক্ষবতগ্রস্ত বোকমের তামের বিরুমে আর্ীত পবততািৃবির অ্বভমযামগ বর্মজমের 

বোষী সািযস্তকরর্ বর্মক রক্ষা কমর র্া। সি বোকমক বযৌর্ বর্যনাতর্ বর্মক তামের প্রতযাবশত সুরক্ষা প্রোর্ করা 
হয় তা বর্বিত করমত, গভর্নর কুওমমা 2019 সামে এই ফাুঁক-বফাকরগুবে িন্ধ্ করার আইর্ প্রস্তাি করমির্।  

  

অর্ননর্বিক র্োয়বিচার  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র বিিম্বর্র ইকুইটি সংক্রান্ত আইম্বর্র আধুবর্কীকরে  

  

2017 সামে গভর্নর েম বিভাগমক (Department of Labor) বর্উইয়মকন র বেেবভবিক বিতর্ তিষময 
সম্পবকন ত একটি প্রবতমিের্ জাবর করমত বর্মেনশ বের্ এিং তিষমযমূেক, অ্সম ক্ষবতপূরর্ চক্রটি বভমে বফোর 

সুপাবরশ প্রোর্ কমরর্। বস্টটিযাপী র্যাযয বিতর্ শুর্াবর্র পর, েম বিভাগ গত িসন্তকামে তামের প্রবতমিের্টি 

প্রকাশ কমরবেে। তার সুপাবরমশর উপর অ্বিেমে কাজ কমর, গভর্নর কুওমমা বিতর্ সংক্রান্ত ইবতহামস 

বর্মষধাজ্ঞা জাবর কমর তার বর্িনাহী আমেশ প্রসাবরত করার জর্য একটি বপ্রাগ্রাম বিে বপশ কমরর্ যা সরকাবর, 

বিসরকাবর সকে বর্ময়াগকতন া, যারা বর্উ ইয়মকন  িযিসা কমরর্, তামের সম্ভািয কমনচারীমেরমক তামের বিতর্ 

ইবতহাস এিং ক্ষবতপূরর্ সম্পমকন  বজজ্ঞাসা করমত িাধা বেয়। এ িের, বিতমর্র ইবতহামসর উপর বর্মষধাজ্ঞা 
আমরাপ কমর এ কাজটি বকেু সাধর্ করমির্। উপরন্তু, গভর্নর আইর্ এমর্ভামি এবগময় বর্ময় যামির্ বযর্ 

"সমার্ কামজর সমার্ বিতর্" এর সংজ্ঞাটি সম্প্রসাবরত হয় বযখামর্ জাবত, ঐবতহয এিং বেে অ্র্ুযায়ী সমার্ 

বিতমর্র প্রময়াজর্ অ্র্ুভি কমর এিং সি ধরমর্র ধারর্ক্ষম কামজ সমসযাটির গুরুত্ব িুঝমত বপমর এর 

প্রময়াজর্ীয়তা বিসৃ্তত কমরর্।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র মূলেম্বিাম্বধর উপর আম্বলাকপাি করার জর্ে প্রবিবর্বধত্ব ও কম্বপনাম্বরট স্বচ্ছিার উপর 

একটি টাস্ক বফাসন তিবর কম্বর  

  

বস্টট এ িযিসাকারী সকে বকাম্পাবর্ বর্উ ইয়কন  মূেযমিাধসমূহ পাের্ করমি এটি বর্বিত করমত 2019 সামে 

গভর্নর কুমমা প্রবতবর্বধত্ব ও কমপনামরট স্বিতার উপর একটি টাস্ক বফাসন চােু করমির্। এই টাস্ক বফাসনটি 

িযিসাবয়ক ও সামাবজক বর্তামের বর্ময় গঠিত হমি যারা সবম্মবেতভামি টাস্ক বফামসনর সুপাবরশসমূহ ও বস্টমটর 

ভবিষযৎ পেমক্ষপ অ্িবহত করমত বিবভন্ন বমৌবেক বিষয় বযমর্ কমনমক্ষমে তিবচেতা, বিতর্ সমতা এিং 
কমপনামরট বর্তৃমত্ব তিবচেতা বর্বিতকরমর্ সিমচময় কাযনকর বস্টট মধযিতীতা বর্ধনারর্ করমির্ যামত 

বিসরকাবর বসক্টমর বর্তৃমত্ব তিবচেমক উৎসাবহত করা যায়, গভর্নর কুমমা মার্িাবধকার বিভামগর সামর্ 

পরামমশনর বভবিমত বস্টট বিভাগ (Department of State) ও েম বিভামগর সামর্ বর্উ ইয়কন  বস্টমট িযিসা 
পবরচাের্াকারী বকাম্পাবর্ বিাডন সমূমহর িতন মার্ বেে ও জাবতগত তিষময বিষয়ক একটি পেবতগত বর্রীক্ষা 



পবরচাের্া করমির্। টাস্ক বফাসন 2019 সামের বশমষর বেমক সুপাবরশমাো বপশ করমির্ যামত প্রময়াজর্ীয় 

বযমকামর্া আইর্ 2020 সামে বিমিচর্া করা যায়।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র চাইল্ড বকয়ার ইর্ফ্রাস্ট্রাকচাম্বর বিবর্ম্বয়াগ  

  

এই িেমর, সকে বর্উ ইয়কন িাসীর জর্য বর্ভন রমযাগয, সােয়ী মূমেযর বশশু বসিায় প্রমিশাবধকার িবৃে করমত 

গভর্নর কুওমমা অ্মর্কগুমো কাজ হামত বর্মির্। একইসামর্, এই প্রস্তাির্াসমূহ স্থ্ার্ীয় অ্র্নর্ীবতমক উেীবপত 

করমি এিং েমশবির অ্ংশগ্রহর্মক িাব়েময় তুেমি, বসই সামর্ যুগপৎভামি এগুমো বর্উ ইয়কন িাসীর অ্ল্পিয়সী 
তরুর্মের জর্য উচ্চ মামর্র যে এিং বশক্ষা বর্বিত করমি।  

• উচ্চ মামর্র বশশু বসিায় প্রমিশাবধকার বর্বিতকরর্: বশশু বসিা প্রাবপ্ত প্রময়াজর্ এমর্ 

পবরিারসমূহ যামত উচ্চ মামর্র বশশু বসিার জর্য প্রেি ভতুন বকমত বর্য়বমতভামি প্রমিশাবধকার 

পায়, তা বর্বিত করার জর্য গভর্নর কুওমমা ভতুন বকর পবরমার্ িৃবের জর্য অ্বতবরি 26 

বমবেয়র্ ডোর বিবর্ময়াগ করমির্। এই িবধনত অ্ংশটি বর্ম্ন-আয়কারী পবরিারসমূহমক 

সােয়ী, বর্য়বমত বশশু বসিা প্রাবপ্তর বক্ষমে সহায়তা করমি।  

• আঞ্চবেক বকৌশমে বিবর্ময়াগ: বর্উ ইয়কন  বস্টমটর অ্র্ননর্বতক বকৌশেগত পবরকল্পর্ার 

পবরচােক বহমসমি, আঞ্চবেক অ্র্ননর্বতক উন্নয়র্ কাউবন্সে (Regional Economic 

Development Councils, REDCs) বক গভর্নর কুওমমা 2019 সামের বকৌশেগত 

পবরকল্পর্ায় বশশু বসিামক অ্গ্রাবধকার বহমসমি অ্ন্তভুন ি কমর কাজ করমত িমেমের্। 2019 

সামে REDC গাইডিইময় প্রমতযকটি অ্ঞ্চমে বসই অ্ঞ্চমের বশশু বসিার প্রময়াজর্ীয়তা 
বিমিচর্া করমত িো হময়মে এিং এই অ্ঞ্চমের অ্র্নর্ীবতমত সােয়ী মূমেযর বশশুর বসিার 

গুরুত্বপূর্ন প্রভামির প্রমিশাবধকার এিং ভামোমামর্র, সােয়ী মূমেযর বশশু বসিার প্রমিশাবধকার 

িৃবের জর্য একটি অ্ঞ্চেগত বর্বেনষ্ট বকৌশে ততবর করমত হমি।  

• চাইল্ড বকয়ার ওয়াকন ার স্কোরশীপ শুরু করা: বর্ভন রমযাগয বশশু বসিায় প্রমিশাবধকার িজায় 

রাখার জর্য বশশু বসিা কমীমের বর্ময়াগ ও ধমর রাখা আিশযক। বর্উ ইয়মকন  তশশমির শুরুমত 

বর্ময়াবজত কমীমের সংখযা 84,000 সেমসযরও বিবশ। তমি, অ্মপক্ষাকৃত কম মজবুর এিং 
অ্র্যার্য বশশু বসিা বসটিংমস সুমযামগর কারমর্ কমীমের ধমর রাখা চযামেবঞ্জং হমত পামর। 

বশশুর যমে বর্ময়াবজত কমীমের আর্ুমাবর্ক 65 শতাংশ পবরিার এক িা একাবধক পািবেক 

আয় সহায়তা কমনসূবচমত অ্ংশগ্রহর্ কমর র্ামক। বস্টট কতৃন ক োইমসন্সকৃত বশশু বসিা 
সুবিধাগুবের বশশু বসিা বসন্টারগুমোমত বযাগয কমনচারীমের আকৃষ্ট করা এিং িজায় রাখা 
বর্বিত করমত বর্উইয়কন  বস্টট যামত সক্ষম হয়, বসজর্য SUNY অ্র্িা CUNY সু্কমের  

পাটন -টাইম বশক্ষার্ী যারা বস্টট কতৃন ক োইমসন্সকৃত বশশু বসিা সুবিধায় সপ্তামহ অ্ন্তত 20 ঘণ্টা 
কাজ কমর তামের টিউশর্ প্রোমর্র জর্য গভর্নর কুওমমা একটি বশশু বসিা কমী িৃবি চােু 
করমির্। পাটন -টাইম বহমসমি কাজ করার পাশাপাবশ উচ্চ বশক্ষা অ্জন মর্র সক্ষমতা পবরিার ও 

বশক্ষক উভময়র জর্য সফেতা িময় আমর্, এিং তা একটি স্থ্ায়ী কমনশবি ততবরমত সহায়তা 
কমর।  

• বশশু বসিার জর্য সাধারর্ আমিেমর্র প্রময়াগ: বশশু বসিার িযিস্থ্া করার জর্য, বর্উইয়মকন র 

পবরিারসমূমহর কামে আশা করা হয় বয তারা মূেয ও প্রাপযতার বিষময় পৃর্ক 

সরিরাহকারীমের কে করমির্। এই বিরবিকর প্রবক্রয়া বপতামাতামক তামের িযস্ত কমনবেিস 

বর্মক বির করার উপর বর্ভন র কমর যামত তামেরমক বডমক বর্ওয়া যায় এিং একই তর্য 
বশয়ার করা যায়। এই প্রবক্রয়ার উন্নয়র্ করমত গভর্নর কুওমমা অ্বফস অ্ি বচেমের্ অ্যান্ড 



ফযাবমবে সাবভন সমক চাইল্ড বকয়ার বরমসাসন অ্যান্ড বরফামরে এমজবন্সর সামর্ কাজ করার 

আমেশ করমির্ যামত বেমশর প্রর্ম সাধারর্ বশশু বসিা অ্যাবিমকশর্ চােু করা যায় যা 
পবরিারিগন তামের বশশুমের জর্য পবরচযনার আমিের্ করার সময় একাবধক আমিের্ করার 

ঝামমো বর্মক মুবি পায়। এই অ্যাবিমকশর্ যামত সমগ্র বস্টমট িযিহৃত হয় বসই েমক্ষয OCFS 

কাজ করমি।  

  

ফোবমবল এম্পাওয়ারম্বমন্ট কবমউবর্টি কম্বলজ পাইলট বপ্রাগ্রাম্বমর সচূর্া করা  
  

র্ারী পুরুমষর বিতর্ তিষময েরূীকরর্ ও "বস্টবক বলার" বর্রমপক্ষ করমত গভর্নর কুওমমা একটি পরীক্ষামূেক 

কমনসূবচ সূচর্া করমির্ যা একক বপতামাতামক অ্ংশগ্রহর্কারী SUNY ও CUNY কবমউবর্টি কমেজ 

কযাম্পাসসমুমহ বযাগোর্ করমত চাবহোমত সহায়তা প্রোর্ করমি। এই উদ্ভাির্মূেক কমনসূবচ বতর্ িের যািত 

প্রবত িেমর 400 পযনন্ত বপতামাতামক সহায়তা করমি। অ্ংশগ্রহর্কারীগর্ িযাম্পামসই বশশু বসিা, বর্বি়ে 

িযবিগত উপমেশ, টিউটবরং, কযাবরয়ার কাউমন্সবেং ও 4-িের সু্কমে স্থ্ার্ান্তমর সহায়তাসহ বশক্ষাগত সহায়তা 
প্রোর্ করমি। সহায়তার সাবিনক িযিস্থ্া বর্বিত করমি বয বসই সকে একক বপতামাতা বযর্ উচ্চতর বশক্ষার 

সুমযাগ গ্রহর্ করমত পামর এিং তামেরমক ও তামের বশশুমেরমক োবরদ্রতা বর্মক বিবরময় আসমত সহায়তা 
করমি।  

  

এম্পায়ার বেট আফটার-সু্কল বপ্রাগ্রাম (Empire State After-School Program) িবধনি করা  
  

গভর্নর কুওমমা এম্পায়ার বস্টট আফটার সু্কে বপ্রাগ্রামমর মাধযমম বশশুরা যামত সু্কমের পমর বযমত পামর এমর্ 

সুরবক্ষত ও সহায়ক জায়গার সংখযা িৃবে কমরমের্। গত েইু িের যািত, উচ্চ চাবহো সম্পন্ন সমামজর জর্য 
28,125টি উচ্চ মামর্র সু্কে-পরিতী িট সৃবষ্টর জর্য গভর্নর কুওমে   45 বমবেয়র্ ডোর প্রোর্ কমরমের্। 

প্রমতযক বশশু যামের একটি বর্রাপে স্থ্ামর্ যাওয়ার প্রময়াজর্ আমে তারা যামত বস রকম স্থ্ামর্ বযমত পামর তা 
বর্বিত করার জর্য, বস্টট জমু়ে উচ্চ চাবহো সম্পন্ন সমামজ অ্বতবরি 6,250টি িট সৃবষ্টর জর্য গভর্নর 

অ্বতবরি 10 বমবেয়র্ ডোর প্রোমর্র প্রস্তাি কমরর্। িৃহৎ বগাবষ্ঠ জব়েত রময়মে এমর্ এোকাগুমোমত তহবিে 

প্রোর্মক এই িেমরর িরাে তহবিে প্রাধার্য বেমি এিং গৃহহীর্ বশক্ষার্ী ও অ্র্যার্য বশক্ষার্ীমের যামের সু্কে 

বর্মক যাওয়ার পর র্াকার জর্য একটি বর্রাপে স্থ্ার্ র্া র্াকমত পামর, এমর্ বশক্ষার্ীমের এ ধরমর্র বসিা 
প্রোমর্র উপর মমর্ামযাগ বেওয়া হমি।  

  

স্মাটন  োম্বটন র (Smart Start) মাধেম্বম কবম্পউটার সাম্বয়ি এরু্ম্বকেম্বর্ বিবর্ম্বয়াগ অিোিি রাখা  
  

2018 সামে, গভর্নর কুওমমা স্মাটন  স্টাটন  কমনসূবচ চাে ুকরার মাধযমম কবম্পউটার সাময়মন্স িহৃিম রাষ্ট্রীয় 

বিবর্ময়াগ কমরবেমের্। কবম্পউটার সাময়ন্স ও বটকমর্ােবজমত বশক্ষমকর সহায়তা ও বরমসাসন সরিরাহ করার 

মাধযমম বিমশষ কমর, র্িীর্তম বশক্ষার্ীমের জর্য, বকন্ডারগামটন র্ বর্মক শুরু কমর এিং 8ম বগ্রমড 

ধারািাবহকতা রক্ষার মাধযমম স্মাটন  স্টাটন  কমনসূবচ উচ্চ মামর্র কবম্পউটার সাময়ন্স বশক্ষা প্রসাবরত করমত কাজ 

কমর। এো়োও, বিংশ শতাব্দীর কবম্পউটার সাময়ন্স ও বটকমর্ােবজর মার্মক পুর্জীবিত করমত মমডে 

কবম্পউটার সাময়মন্সর মার্ উন্নয়মর্র জর্য গভর্নর বস্টট এডুমকশর্ বডপাটন মমন্টমক একটি টাস্কমফাসন গেমর্র 

জর্য বর্মেনশ বের্। কবম্পউটার সাময়মন্স প্রমিমশ বক্ষমে বেে তিষময েরূ করমত গভর্নর কুওমমা FY20 এর জর্য 
6 বমবেয়র্ ডোর প্রোর্ করমির্ যা স্মাটন  স্টাটন  কমনসূবচমত আরও সু্কমের অ্ংশগ্রহর্ অ্র্ুমমাের্ করমি। র্তুর্ 

কবম্পউটার সাময়মন্সর মার্ এিং অ্র্যার্য বকামসন প্রমিশ অ্জন র্সহ এই অ্র্নায়র্ এটি বর্বিত করমি বয পরিতী 
প্রজমন্মর বমময়রা কবম্পউটার সাময়ন্স ও বটকমর্ােবজমত সফে হওয়ার জর্য প্রস্তুত।  



  

বেম্বটর সিনপ্রর্ম ইয়ুর্ কাউবিল গঠর্  

  

যুিকমের সামর্ অ্ংশগ্রহর্মূেক গর্তন্ত্র িেৃি  করার জর্য গভর্নর বস্টমটর প্রর্ম ইয়ুর্ কাউবন্সে গের্ 

করমির্। এই কাউবন্সেটি 13-21 িের িয়সী 62 জর্ যুিক দ্বারা গঠিত হমি, যারা প্রমতযমক প্রমতযমকর 

কাউবন্টর প্রবতবর্বধত্ব করমির্। তারা েইু িেমরর জর্য কাজ করমি এিং প্রচার ও বযাগামযাগ বকৌশেসহ 
যুিকরা বযসি সমসযার মুমখামুবখ হয়, বসসি মূে সমসযা সম্পমকন  তারা গভর্নর এিং র্ীবত বর্ধনারকমের 

পরামশন বেমি। এই কাউবন্সে িেমর কমপমক্ষ বতর্িার সাক্ষাৎ করমি এিং বশক্ষা, বকমশার বিচারিযিস্থ্া, 
পবরমিশ এিং র্াগবরক সমৃ্পিতা সম্পবকন ত র্ীবতমাো প্রোর্ করমি। বসই সামর্, তরুর্ী ও বমময়মের বিবভন্ন 

সমসয  , বিমশষ কমর সাইিার িুবেং, বযৌর্ বর্যনাতর্ ও হয়রাবর্ এিং মবহো ক্ষমতায়র্ সম্পবকন ত সমসযাগুমো 
সমাধামর্র জর্য উপ-কবমটি র্াকমি, যা বিমশষভামি এই সমসযাগুমোর সমাধার্ করমি।  

  

েবে আপবর্ এটা বেখম্বি পার্, আপবর্ এটা িম্বি পারম্বির্ 2019—সরকাম্বর বমম্বয়রা (Girls in 

Government)  
  

গভর্নর কুওমমা তার র্তুর্ গােনস ইর্ গভর্নমমন্ট পেমক্ষমপ রাজর্ীবতমত বমময়মের ভূবমকা বর্ময় তামের বশক্ষা 
প্রোমর্র জর্য একটি উপায় ততবর করমত চার্, যা 8 বর্মক 12 বগ্রমডর বমময়মেরমক সরকার এিং সিনজর্ীর্ 

পবেবসমত যুি করমত উৎসাবহত করার জর্য একটি বর্েনেীয় বপ্রাগ্রাম। বপ্রাগ্রামটি বমময়মেরমক ওকােবতর 

বিবভন্ন অ্ংশ এিং সিনজর্ীর্ পবেবসর সামর্ পবরচয় কবরময় বেমি এিং তরুর্ীমের সিনজর্ীর্ িযাপারগুমো এিং 
যা তামের িযবিগতভামি এিং কবমউবর্টিমত প্রময়াজর্ীয় এমর্ বিষয়গুমো বশখামি। তারা রামষ্ট্রর সরকামরর 

অ্ভযন্তরীর্ কাযনক্রম এিং বর্িনাবচত কমনকতন া এিং উচ্চ পমের কমীমের সামর্ সাক্ষাৎ করমি। একটি বিশ্বিযাপী 
েবৃষ্টভবে গম়ে ওোর সুমযাগ তরুর্মের কামে র্াকা ও বযসি র্ীবতসমূমহর উপর বভবি কমর র্াগবরক অ্েীকার 

প্রবতবষ্ঠত বসগুমো বিাঝা এিং তরুর্মেরমক বিশ্ব র্াগবরক হমত সাহাযয করা গুরুত্বপূর্ন। এই কমনসূবচটি শুধুমাে 

তরুর্ীমেরমক িমক্সর িাইমর বচন্তা করমত সক্ষম করমি র্া িরং বসোন্ত বর্ওয়ার প্রবক্রয়ামত তামের অ্ংশগ্রহর্মক 

উৎসাবহত করমি।  
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