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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্ারী সমতা বিিম্বসর স্বীকৃবত স্বরূপ রাম্বযের লোন্ডমাকনগুম্বলা আম্বলাবকত করার
ঘ াষণা করম্বলর্

ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন ঘেড ঘসন্টার, পারবেিং স্কয়ার ভায়াডাক্ট, কবসয়াসম্বকা বিয, গভর্ন র মাবরও এম.
কুওম্বমা বিয, বমড হাডসর্ বিয, SUNY ঘসন্ট্রাল অোডবমবর্ম্বেের্ বিবর্ল্িং, ঘেট এডু ম্বকের্
বিবর্ল্িং, আলম্বেড ই. বিথ বিবর্ল্িং, র্ায়াগ্রা ফলস এিিং ঘেট ঘফয়ার ঘমইর্ ঘগট আম্বলাবকত করা
হম্বি
র্ারী সমতা বিিস এিিং র্ারীম্বির ঘভাম্বটর অবিকার অযনম্বর্র 100 তম িাবষন কী উিযাপম্বর্র যর্ে
লোন্ডমাকনগুবল সাম্বেম্বযর রম্বে আম্বলাবকত করা হম্বি- ঘিগুবর্, সািা এিিং ঘসার্ালী
গভর্ন র র্ারী সমতা বিিম্বসর ঘ াষণা করম্বলর্, ঘযটি এখাম্বর্ উপলব্ধ
ICYMI: ঘসম্বেটাবর ঘমবলসা বডম্বরাসা অপ-এড: র্ারী সমতা একটি যর্স্বাম্বযের বিষয় – এখাম্বর্
ঘিখুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে রাজয জুমে েযান্ডমাকন গুলে র্ারী সমতা
লিবমসর সম্মামর্ আমোলকত করা হমব, োর মমযয রমেমে ওোর্ ওোর্ল্ন ঘেড ঘসন্টামরর স্পাোর,
পারল িং স্কোর ভাোডাক্ট, কলসেমস্কা লিজ, গভর্নর মালরও এম. কুওমমা লিজ, লমড-হাডসর্ লিজ,
ঘেট ইউলর্ভালসনটি অ্ফ লর্উ ইেকন (State University of New York, SUNY) ঘসন্ট্রাে
অ্যাডলমলর্মে র্ লবলর্ল্িং, ঘেট এডু মক র্ লবলর্ল্িং, আেমেড ই. লিথ লবলর্ল্িং, র্াোগ্রা ফেস এবিং
ঘেট ঘফোর ঘমইর্ ঘগমট LED ঘবাডনগুলে ঘ াভা পামব। র্ারী সমতা লিবস ঘসই লির্টিমক উিোপর্
কমর ঘেলির্ 19তম সিংম াযর্ী সিংলবযামর্ প্রতযলেত হে। এই বের র্ারীমির ঘভামটর অ্লযকার
লর্লিত করার 100 তম বালষনকী উিোপর্ করা হমে।
"লর্উ ইেকন এই প্রগলত ীে আমদােমর্র জন্মস্থার্, োর মমযয রমেমে 1848 সামে ঘসমর্কা ফেমস
শুরু হওো র্ারীমির ঘভামটর অ্লযকামরর জর্য েোই," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "লর্উ ইেকন
এলগমে চোর পথ ঘিখামর্ার মাযযমম ঘসই উত্তরালযকার অ্বযাহত ঘরমখমে - োর মমযয রমেমে ঘবতর্
সমতার ঘেমে বৃহত্তর সুরো প্রলতষ্ঠা করা, ঘগাোপী কর লর্মমে
ন করা এবিং গাহন স্থয লর্পীের্কারীমির
কাে ঘথমক বদুক অ্পসারণ করা। এই বালষনকীমত উিোপর্ করা হমে ঘে র্ারীরা ঘভামটর অ্লযকার
অ্জনর্ করার পর ঘথমক আমরা কতিমর এমসলে, লকন্তু একইসামথ এটি আমামির এই লবষমে লচন্তা

করার সুমোগ কমর ঘিে ঘে প্রকৃ ত অ্মথন লেঙ্গ সমতা অ্জন মর্র জর্য আমামির আমরা কতিমর ঘেমত
হমব।"
"আমরা র্ারীমির ঘভামটর অ্লযকার লর্লিত করা 19তম সিংম াযর্ীটি পাস করার উিোপর্ করলে,
র্ারী সমতা লিবমস আমামির রামজযর েযান্ডমাকন গুলে সামেমজর রমে আমোলকত কমর," িম্বলর্
ঘলফম্বটর্োন্ট ভর্ন র কোবথ ঘহাচু ল, বর্উ ইয়কন ঘেট উওম্বমন্স সােম্বরয কবমেম্বর্র (NYS Women's
Suffrage Commission) সভাপবত। "আমরা আজ ঘেখামর্ আলে ঘসখামর্ ঘপ ৌঁোমত অ্গলণত
সামেলজেমির কমেক ি ক যমর অ্পলরসীম পলরতযাগ এবিং কম ার পলরশ্রম করমত হমেমে। এবিং
ঘেখামর্ ঘেতবণন র্ারীরা ঘভামটর অ্লযকার োভ কমরলেমের্, কৃ ষ্ণবণন র্ারীরা, অ্র্যার্য বমণনর বযলি
এবিং আলিবাসী জর্মগাষ্ঠীর মার্ুষ কমেক ি ক পমরও সমার্ সুলবযা পার্লর্। এই অ্লবচার এখর্ও
আমরা আমামির সমামজ ঘে সব সমসযার সম্মুখীর্ হই তার প্রলতফের্ টাে। র্ারী সমতা লিবমস
এবিং প্রলতলির্, আমরা লর্উ ইেকন বাসীমির উৎসালহত কলর র্ারী এবিং সকে বযলির সমার্ অ্লযকার
এবিং সুরোর জর্য েোই চালেমে ঘেমত। আমামির সমে এখর্ই।"
"র্ারীমির ঘভামটর অ্লযকার োমভর 100 তম বালষনকীমত আমরা ঘিখলে লকভামব COVID-19 অ্মর্ক
র্ারীমির ভেিংকর কষ্টমক আমরা বালেমে তু মেমে, লবম ষ কমর বমণনর র্ারীরা, োমির কাৌঁময হেমতা
ইমতামমযয ল শুমির েত্ন ঘর্ওোর লব াে িালেত্ব রমেমে, কমনমেমে ববষমমযর ঘমাকামবো করমত হে,
গাহন স্থয লর্েনাতমর্র ল কার হমত হে অ্থবা অ্ন্তঃসত্ত্বা বা র্বজাতমকর মা লহমসমব অ্লর্লিত
স্বাস্থযজলর্ত সমসযার সম্মুখীর্ হমত হে," গভর্ন ম্বরর সবচি এিিং বর্উ ইয়কন ঘেট কাউবন্সল অর্
উইম্বমর্ অোন্ড গালন স (New York State Council on Women and Girls)-এর ঘচয়ারমোর্ ঘমবলসা
বডম্বরাযা িম্বলর্, "র্ারীরা ঘবল রভাব অ্পলরহােন কমী, ফােন ঘরস্পন্ডার, পলরচেনাকারী এবিং
ল েকমির প্রলতলর্লযত্ব কমরর্ োরা বীরমত্বর সামথ এই সিংকমটর সম্মুমখ এলগমে এমসমের্। লর্উ ইেকন
লেঙ্গ সমতার পমথ ঘর্তৃ ত্ব লিমেমে, এবিং আমামির পথ লর্যনারণ করার সামথ এটি লর্লিত করমত
আমরা প্রলতশ্রুলতবদ্ধ ঘে র্ারীমির ঘের্ লপলেমে র্া োর্।"
প্রোত লর্উ ইেকন েুিরামের প্রলতলর্লয ঘবো অ্যাবজাগ দ্বারা প্রস্তালবত, র্ারী সমতা লিবস সিংলবযামর্
1920 সামের র্ারীমির স্বাযীর্তা প্রিার্ করা 19তম সিংম াযর্ীর প্রতযের্মক িরণ কমর। র্ারীমির
সামেমজর আমদােমর্র আর্ুষ্ঠালর্ক সমচর্া 1848 সামে লর্উ ইেমকন র ঘসমর্কা ফেমসর র্ারীমির
অ্লযকামরর কর্মভর্ মর্ শুরু হে।
গভর্নর কুওমমা তার সমগ্র াসর্কামে, র্ারী সমতার লবষমে একজর্ জাতীে ঘর্তা হমে রমেমের্।
গত বের গভর্নর কুওমমা লেঙ্গ লভলত্তক মজুরী সুরো সম্প্রসারমণ ঘবতর্ সমতার আইমর্ স্বাের
কমরর্, এবিং 2016 সামে গভর্নর ঘিম র সবমচমে লি ােী এবিং সবনালযক বযাপক সমবতর্
পালরবালরক েু টির র্ীলতমত স্বাের কমরর্। লর্উ ইেকন রামজয র্ারীমির সামেমজর 100 বের পমলতন
উপেমে গভর্নর কুওমমা 2017 সামে লর্উ ইেকন রামজযর কাউলিে অ্র্ উইমমর্ এন্ড গােনস (New
York State Council on Women and Girls) প্রলতষ্ঠা কমরর্। লর্উ ইেকন রামজযর র্ারী এবিং
ঘমমেমির ঘেমে 2020 সামের সাফমেযর মমযয রমেমে: কমনরত লর্উ ইেকন বাসীমির জর্য অ্সুস্থতার
েু টি; লেঙ্গ লভলত্তক মমেয ববষময িমরীকরণ; গভন যারর্ সামরামগলসর ববযতা; পলরবার পলরকল্পর্া ও

প্রজর্র্ স্বাস্থয পলরমষবাে সুরো; রাজয এবিং স্থার্ীে কতৃন পমের ঘবতর্ সমতা; গাহন স্থয লহিংসা পলরমষবা
বযবস্থার জর্য একটি উদ্ভাবর্ী ভু িমভাগী-ঘকলিক মমডে বতলর করা; লববাহ লবমেি প্রলিোে
সম্পমির র্যােয বন্টর্ প্রলতষ্ঠা; এবিং র্ারী কমপনামরট লেডারল প একামডমী (Women's Corporate
Leadership Academy) গ র্ করা।
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