
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
র্োের্াল বিজম্বর্স উইম্বমর্ উইক (NATIONAL BUSINESS WOMEN)-এর সময় গভর্নর কুম্বয়ম্বমা 

আবথনক পবরম্বেিায় র্ারীম্বের নর্তৃম্বের অগ্রগবতর জর্ে কবমটি ন ােণা কম্বরর্  
  

গভর্নম্বরর মবিলা ও িাবলকা বিেয়ক কাউবিম্বলর (Council on Women and Girls) উপ-কবমটি 
গভর্নম্বরর সবিি নমবলসা বিম্বরাসা এিং আবথনক পবরম্বেিা েপ্তর (Department of Financial 

Services, DFS)-এর সুপাবরম্বের্ম্বিে বলন্ডা এ. নলসওম্বয়ল কতৃন ক ন ৌথ-নর্তৃম্বে পবরিাবলত িম্বি  
  
আবথনক পবরম্বেিা নর্তৃম্বের ভূবমকায় অম্বেতাঙ্গ সি র্ারী প্রবতবর্বিে ও অগ্রগবতম্বক উন্নত করার 

উপায় সম্পম্বকন  েক্ষতা প্রোর্ করম্বি  
  
  
ন্যাশন্াল বিজনন্স উইনেন্ উইক চলাকানল গভন্নর অ্যানু্ড্র এে. কুওনো আজ আবথনক পবরনেিা বশনে 
ন্ারীর প্রবিবন্বিত্ব ও অ্গ্রগবির বিেয় মোকানিলায় এিং বিবভন্ন ন্ারীনের প্রচার সহ, মন্িৃনত্বর 
ভূবেকায় ন্ারীর সংখ্যা িাডানন্ার মেনে বিবভন্ন প্রবিিন্ধকিা এিং িািা শন্াক্ত করার উনেনশয 
মেনের প্রথে ন্ারী কবেটি তিবরর ম ােণা বেনয়নেন্। এই কবেটি গভন্ননরর েবহলা ও িাবলকা 
বিেয়ক কাউবিনলর উপ-কবেটি বহনসনি কাজ করনি, এিং গভন্ননরর সবচি মেবলসা বিনরাসা এিং 
আবথনক পবরনেিা েপ্তর-এর সুপাবরনেন্নিে বলন্ডা এ. মলসওনয়ল কিৃন ক সহ-সভাপবিনত্ব পবরচাবলি 
হনি।  
  
"এই কবেটি ন্ারীর সফলিার িািা মভনে ন্িুন্ ও উদ্ভািন্ী উপায় খ্ুুঁনজ মির করার োিযনে 
আবথনক পবরনেিা বশনে ন্ারীর প্রবিবন্বিত্ব ও অ্গ্রগবিনক িৃবি করনি সাহায্য করনি", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আবথনক মন্িৃনত্বর অ্িস্থানন্ মকিলোে ন্ারীনের প্রবিবন্বিনত্বর উনেনশয বন্নিবেি 
একটি কবেটি প্রবিষ্ঠা করনি মপনর প্রথে মেে বহনসনি বন্উ ইয়কন  গবিনি মিাি করনে, এিং আেরা 
এেন্ একটি পবরনিশ তিবর করি য্া এখ্ন্ এিং ভবিেযনি ন্ারীনের পৃষ্ঠনপােকিা ও সহায়িা 
করনি।"  
  
"আবথনক পবরনেিা বশনে বস-সুযে অ্িস্থানন্ ন্ারী রনয়নে োে 20 শিাংশ মেনে এিং এই 
মকাম্পাবন্গুনলার বন্িনাহী স্তনরর পবরচালকরা- তিবচেয, য্া এম্পায়ার মেনের পরে েূলনিাি িানক 
প্রবিফবলি কনর মসটি বন্বিি করার লনেয বিনের আবথনক রাজিান্ী বহসানি বন্উ ইয়নকন র একটি 
িািযিািকিা রনয়নে," গভর্নম্বরর র্ারী ও িাবলকা বিেয়ক কাউবিম্বলর সভাপবত, গভর্নম্বরর সবিি 
নমবলসা বিম্বরাসা িম্বলর্। "প্রথে িরনণর এই কবেটি িযিসানয়র সিনচনয় সফল ন্ারী মন্িৃনের 
সেন্বনয় গঠিি এিং আবে আত্মবিোসী ময্ িানের সহায়িায় আেরা অ্বভন্ি সোিান্ বন্নয় আসি 



 

 

য্া এই অ্গ্রহণনয্াগয বস্থিািস্থা পবরিিন নন্ এিং সকল বন্উ ইয়কন িাসীর উপকানর প্রবিবন্বিত্ব িবৃিনি 
সহায়িা করনি।"  
  
"মেে জনুড মন্িৃত্ব এিং কেননেনে ন্ারীনের সোন্ সুনয্াগ-সবুিিা বেনি আেরা িিপবরকর," 
নলফম্বের্োে গভর্নর কোবথ নিািুল িম্বলর্। "ন্িুন্ এই ন্ারী কবেটি আবথনক বশনে েবহলানের 
অ্গ্রগবি ও প্রবিবন্বিনত্বর িত্ত্বািিান্ করনি এিং আরও মিবশ কনর ন্ারী েেিায়ন্ হনে িা 
বন্বিনি সাহায্য করনি সেসযা ও সোিান্ বচবিি করনি। কেননেনে এিং িাইনর ন্ারীনের সোন্ 
মিিন্ ও পূণন সেিা প্রবিষ্ঠার উনেনশয এই পেনেপটি আোনের প্রনচষ্টায় গনড উনেনে।"  
  
ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস বিভাম্বগর সুপাবরর্ম্বের্ম্বিে বলন্ডা এ. নলসওম্বয়ল িম্বলর্, "ময্ 
মকাম্পাবন্গুনলানি অ্বিক ন্ারী মন্িৃত্ব রনয়নে িারা মিবশ লাভজন্ক, গ্রাহকনের সম্পনকন  িানের আরও 
ভাল িারণা রনয়নে এিং অ্বিক অ্থনেূলয তিবর কনর। সহজ কথায়, য্খ্ন্ ন্ারীরা সােনন্ এনগায়, 
আেরা সিাই এবগনয় য্াই। এটি অ্নশিাে ন্ারীসহ ন্ারীনেরনক আবথনক পবরনেিা বশনে িানের পুরুে 
সহনয্াগীনের সানথ সেিা অ্জন নন্ সহায়িা করার গুরুত্ব প্রেশনন্ কনর।"  
  
িযাংবকং বন্য়ন্ত্রকনের েনিয ন্ারীরা প্রায় সোন্ভানি প্রবিবন্বিত্ব করনলও োবকন ন্ য্ুক্তরানের োে 12টি 
মেনে ইিুযনরি বন্য়ন্ত্রক ন্ারীরা। 2018-এর একটি গনিেন্া অ্ন্ুয্ায়ী, আবথনক পবরনেিা বশনে, এবি 
পয্নানয়র প্রায় অ্নিনক পবজশনন্ প্রবিবন্বিত্ব করা সনত্ত্বও, বস-সুইনে ন্ারীনের অ্িস্থান্ োে 19%। 
স্তনরর উচ্চিার সানথ সানথ, মন্িৃনত্বর ভূবেকায় ন্ারীনের সংখ্যা অ্সােঞ্জস্তযপণূনভানি কে। অ্নশিাে 
েবহলানের েনিয িযিিান্ আরও িড।  
  
গভন্নর কুওনোর মন্িৃনত্ব, আবথনক পবরনেিা েপ্তর এিং ন্ারী ও িাবলকা বিেয়ক গভন্ননরর কাউবিল 
ইবিেনিয উনেযাগ এিং ন্ীবি বিকানশ কাজ কনরনে য্া েবহলানের অ্গ্রগবি সেথনন্ কনর এিং অ্িযন্ত 
গুরুত্বপুণন পবরনেিাগুনলানি িানের প্রনিশাবিকার বন্বিি কনর।  
  
DFS এিং গভন্ননরর ন্ারী ও িাবলকা বিেয়ক গভন্ননরর কাউবিল বন্উ ইয়নকন র মপইি ফযাবেবল 
বলভ মপ্রাগ্রাে পাস ও প্রণয়নন্র কাজ কনরবেল, য্া মেনশর েনিয সিনচনয় শবক্তশালী। কেনচারীরা 
একটি ন্িুন্ সন্তানন্র সানথ িন্ধন্ গনড িুলনি, গুরুির স্বাস্থয পবরবস্থবিনি বপ্রয়জনন্র য্ত্ন বন্নি 
বকংিা বপ্রয়জন্নক বিনেনশ সবিয় সােবরক চাকবরনি ময্নি হনল পাবরিাবরক চাপ মথনক েুবক্ত বেনি 
সহায়িা করনি 10 সপ্তানহর সনিিনন্র েুটি বন্নি পানর। পবলবসটি 2021 সানল সমূ্পণন িাস্তিায়ন্ 
হনল, সনিিনন্ েুটির এই সংখ্যা 10 মথনক 12 সপ্তাহ পয্নন্ত িাডনি।  
  
অ্ন্যান্য অ্গ্রগবির েনিয রনয়নে:  

• স্বাস্থয িীোকারীনের স্পষ্টভানি েনন্ কবরনয় বেনি হনি ময্ িানের অ্িশযই ন্িুন্ োনয়নের 
(2019) জন্য সমূ্পণন স্তন্যোন্ সহায়িা পবরনেিা সরিরাহ করনি হনি।  

• বিেযোন্ িন্ধযাত্ব কভানরজ েযানন্ডে (2018)-এর েনিয IVF-এর জন্য ইিুযনরি কভানরজ 
অ্ন্তভুন ক্ত করার উপায়গুবল পয্নানলাচন্া করা।  

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Closing%20the%20gap%20Leadership%20perspectives%20on%20promoting%20women%20in%20financial%20services/Leadership-perspectives-on-promoting-women-in-financial-services.ashx


 

 

• মেনে জাবর করা সকল স্বাস্থয ইিুযনরি ন্ীবিোলার েনিয োিৃ হিাশার পরীো এিং 
অ্ন্যান্য সংবিষ্ট পবরনেিাবের কভানরজ অ্ন্তভুন ক্ত থাকা িািযিােূলক করা।  
  

কবেটিনি বন্িনাবচি করা হল িযাংবকং, ইিুযনরি, বন্য়ন্ত্রক এিং আবথনক উদ্ভািন্ী বশে, পাশাপাবশ 
গ্রাহক মগাষ্ঠীগুবল: খ্াি মথনক আসা বন্ম্নবলবখ্ি েলা বন্িনাহীবহরা:  

• বলন্ডা এ. মলসওনয়ল (সহ-সভাপবি), বন্উ ইয়কন  মেনের আবথনক পবরনেিা েপ্তনরর 
সুপাবরনেনন্ডে।  

• মেবললসা বিনরাসা (সহ-সভাপবি) গভন্ননরর সবচি, ন্ারী ও িাবলকা বিেয়ক গভন্ননরর 
কাউবিনলর সভাপবি  

• শীলা িাইর, পবরচালক, েযা মভালকার অ্যালানয়ি (The Volcker Alliance)  
• ওনয়বন্ড কাই-বল, প্রিান্ বন্িনাহী কেনকিন া এিং মপ্রবসনিে, বপয়ারেে িযাংক  
• মেফাবন্ মকানহন্, বচফ স্ট্র্যানেবজ অ্বফসার, মগাল্ডেযান্ সযাকস (Goldman Sachs)  
• বশবরন্ ইোবে, এবিবকউটিভ বন্উ ইয়কন  মেনের আবথনক পবরনেিা েপ্তনরর এবিবকউটিভ 

মিপুটি সুপাবরনেন্নিে অ্ফ িযাবকং  
• ওনয়বন্ড আিন বল, বন্উ ইয়কন  মেনের আবথনক পবরনেিা েপ্তনরর প্রিান্ কেনকিন া  
• লরা ইভানঞ্জবলস্তা, বন্উ ইয়কন  মেে বিপােন নেে অ্ফ ইিুযনরি-এর এবিবকউটিভ মিপুটি 

সুপাবরনেন্নিে  
• োবরয়া বফবলপাবকজ, পােন ন্ার, েপসাইি গ্রুপ (The Topside Group)  
• মিথ বফনকল, অ্িসরপ্রাপ্ত িযবক্তনের আনেবরকান্ সবেবির (American Association of 

Retired Persons, AARP) বন্উ ইয়কন  মেনের পবরচালক  
• মরনচল মহওে, বন্িনাহী পবরচালক, ট্রান্বজে ইনন্ানভশন্ পােন ন্ারবশপ (Transit Innovation 

Partnership)  
• কযানরন্ ইগন্াগবন্, প্রিান্ বন্িনাহী কেনকিন া, এেব্ল্রেনহলথ (EmblemHealth)  
• আনেয়া ইয়ুং, গ্রােীণ আনেবরকার (Grameen America) মপ্রবসনিে ও প্রিান্ বন্িনাহী 

কেনকিন া  
• কযাথবরন্ মলবের, বন্উ ইয়কন  মেে বিপােন নেে অ্ফ বফন্াবিয়াল সাবভন নসস-এর কন্বজউোর 

মপ্রানেকশন্ অ্যান্ড বফন্াবিয়াল এন্নফাসননেে বিবভশনন্র এবিবকউটিভ মিপুটি সুপাবরনেন্নিে  
• বিনয়ন্া েুবলগান্, প্রিান্ বন্িনাহী কেনকিন া, গাবিন য়ান্ লাইফ ইিুযনরি (Guardian Life 

Insurance)  
• রানকল ওনিন্, েযানন্বজং বিনরক্টর, ন্থনইে বিবভশন্, মজবপেগনযান্ মচজ (JPMorgan 

Chase)  
• িন্া মরনিল, প্রনফসর, মফারহযাে ল সু্কল (Fordham Law School)  
• োিন া এল. মেলানিা, মপ্রবসনিে ও প্রিান্ বন্িনাহী কেনকিন া, মভাক্তা বরনপােন  (Consumer 

Reports)  
• পযাবট্রবসয়া ওয়যাং, প্রিান্ বন্িনাহী কেনকিন া, মহলথফােন  (HealthFirst)  
• কযাথবরন্ ওয়াইল্ড, পােন ন্ারবশপ ফর বন্উ ইয়কন  বসটির (Partnership for New York 

City) মপ্রবসনিে এিং প্রিান্ বন্িনাহী কেনকিন া  
  



 

 

2017 সানল গভন্নর কুওনো কিৃন ক প্রবিবষ্ঠি ন্ারী ও িাবলকা বিেয়ক বন্উ ইয়কন  মেে কাউবিল,  
ন্ারী ও িাবলকানের জীিনন্র উপর প্রভাি বিস্তার কনর এেন্ বিেয়গুনলানক মেনের োিযনে 
সেবন্বিভানি মোকানিলা করায়, য্া ন্য়টি মেনে গুরুত্ব মেয়: বশো, অ্থননন্বিক সম্ভািন্া, জন্শবক্ত 
সােযিা, মন্িৃত্ব, স্বাস্থয মসিা, বশশু মসিা, বন্রাপত্তা, STEM এিং ইোরনসকশন্াবলটি।  
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