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আগামীকাল র্তুর্ বিতর্ সমতার আইর্ কার্নকর করার ব াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

র্তুর্ আইর্ বমম্বর্ চলার জর্ে বিতর্ র্ীবতমালার অভেন্তরীণ পর্নাম্বলাচর্া পবরচালর্ার জর্ে 
গভর্নর িেিসাগুবলম্বকআহিার্ কম্বরম্বের্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা দটুি র্তুর্ আইর্ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র ঘদমের ঘর্তৃত্ব 
স্থার্ীয় ঘেতর্ সমতা র্ীনতগুনি আগামীকাি ঘেমক কােনকর হমে। র্তুর্ আইর্ উমেখমোগযভামে 
অ্র্ুরূপ কামের ের্য একটি সংরনিত ঘেনণর নভনিমত অ্সম ঘেতর্ নর্নষদ্ধ কমর এেং 
নর্ময়াগদাতামদর তামদর ঘেতমর্র ইনতহাস সম্পমকন  প্রতযানেত কমীমদর নেজ্ঞাসা করমত নর্মষধ কমর। 
গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মকন  তামদর ঘেতর্ র্ীনতগুনির অ্ভযন্তরীণ পেনামিাচর্া পনরচাির্া এেং এই 
র্তুর্ আইর্ অ্র্ুোয়ী প্রময়াের্ীয় সমন্বয়  টামর্ার ের্য েযেসা প্রনতষ্ঠার্গুনিমক আহ্বার্ োর্ার্।  
  
"আমরা ইনতহামসর একটি গুরুত্বপূণন নেন্দুমত আনে েখর্ এই ঘদে অ্েমেমষ র্ারীর প্রনত দী নমময়ানদ 
বেষমযমক স্বীকৃনত নদমে এেং একটি অ্র্যােয েযেস্থার অ্র্যায়গুনির প্রনতকার করার ঘচষ্টা করমে", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘকার্ ঘেৌনিক কারণ ঘর্ই ঘকর্ র্ারীরা পুরুষমদর সমার্ ঘেতর্ পামের্ 
র্া, এেং এই সাধারণ জ্ঞামর্র পদমিপগুমিা আমামদর সনতযকার সমতার নদমক আমরা এক ধাপ 
এনগময় নর্ময় োমে। এখর্ রােয েমু়ে েযেসাগুনির সময় এমসমে তাাঁমদর ঘেতর্-র্ীনতর নদমকক়ো 
র্ের ঘদওয়া এেং মনহিা কমীরা েনদ উমেখমোগযভামে অ্র্ুরূপ কাে কমরর্ তাাঁমদর পুরুষ 
সহকমীমদর মমতা, তাহমি তামদর একই ঘেতর্ পাওয়া নর্নিত করা।"  
  
ঘে আইর্গুনি কাি, অ্মটাের 8 এ কােনকর হমে, তা সকি নর্ময়াগকতন া োরা নর্উ ইয়মকন  েযেসা 
কমরর্, সরকারী ও ঘেসরকারী উভয়মকই, তামদর সম্ভােয কমনচারীমদর কামে তামদর ঘেতমর্র 
ইনতহাস সম্পমকন  নেজ্ঞাসা করা নর্নষদ্ধ কমরমে এেং "সমার্ কামের ের্য সমার্ ঘেতর্" এর 
েযাখযামক সম্প্রসানরত কমরমে। এই পদমিপগুনি গত েের গভর্নর কতৃন ক ঘেমটর প্রনতষ্ঠার্সমূহমক 
ঘেতমর্র ইনতহামসর উপর নভনি কমর প্রােীমদর মূিযায়র্ করামক নর্নষদ্ধ করার মাধযমম মেনুরর 
েযেধার্ দরূ করার ের্য গভর্নর কতৃন ক স্বািনরত দইুটি নর্েনাহী আমদে এর উপর এই পদমিপসমূহ 
গৃহীত হময়মে এেং ঘেমটর ঠিকাদারমদরমক কমীমদর নিঙ্গ, োনত ও োতীয়তার তেয প্রকাে করার 
নর্মদনে নদময়মে - করদাতামদর ডিারসমূহমক ঘেটেযাপী স্বেতা এেং উন্নত ঘেতর্ সমতামক 
পনরচানিত করার ের্য উপেীেয কমরমে।  
  



 

 

এই েের গভর্নর কতৃন ক অ্গ্রানধকার প্রদি সাধারণ জ্ঞামর্র পদমিপসমূমহর উপর এইসকি পদমিপ 
গৃহীত হময়মে োর মমধয রময়মে নিতীয় ও তৃতীয় নডগ্রীর ধষনমণর সংনেনধর সীমা প্রসানরত করা, 
কমনস্থমির ঘেৌর্ হয়রানর্র আইর্মক েনিোিী করা এেং একটি কনমউনর্টি কমিে ঘপ্রাগ্রামমর অ্েনায়র্ 
করা ো একক মাময়মদরমক দানরদ্র ঘেমক ঘেনরময় আসমত সাহােয করমে।  
  
2017 সামি গভর্নর েম নেভাগমক (Department of Labor) নর্উইয়মকন র নিঙ্গনভনিক ঘেতর্ 
বেষময সম্পনকন ত একটি প্রনতমেদর্ োনর করমত নর্মদনে ঘদর্ এেং বেষমযমূিক, অ্সম িনতপূরণ 
চক্রটি ঘভমে ঘেিার সুপানরে প্রদার্ কমরর্। ঘেটেযাপী র্যােয ঘেতর্ শুর্ানর্র পর, েম নেভাগ গত 
েসন্তকামি তামদর প্রনতমেদর্টি প্রকাে কমরনেি। তার সুপানরমের উপর অ্নেিমে কাে কমর, গভর্নর 
কুওমমা ঘেতর্ সংক্রান্ত ইনতহামস নর্মষধাজ্ঞা োনর কমর তার নর্েনাহী আমদে প্রসানরত করার ের্য 
একটি ঘপ্রাগ্রাম নেি ঘপে কমরর্ ো সরকানর, ঘেসরকানর সকি নর্ময়াগকতন া, োরা নর্উ ইয়মকন  
েযেসা কমরর্, তামদর সম্ভােয কমনচারীমদরমক তামদর ঘেতর্ ইনতহাস এেং িনতপূরণ সম্পমকন  নেজ্ঞাসা 
করমত োধা ঘদয়।  
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