অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/10/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

যুক্তরাষ্ট্র র্ারী সকার দল (U.S. WOMEN'S SOCCER TEAM)-এর বিশ্ব চ্োবিয়র্বেপ
উদযাপম্বর্র টিকার-টেপ পোম্বরম্বে গভর্ন র কুওম্বমা বলঙ্গবভবিক টিতর্ বিষমে অিসাম্বর্র লম্বযে
সমার্ টিতর্ সংক্রান্ত আইম্বর্ স্বাযর কম্বরম্বের্

গভর্ন র কুওম্বমা: "টকর্ পুরুম্বষর যা টিতর্ টদওয়া হয় তা র্ারীম্বদর টদওয়া উবচ্ত র্য় এর টকাম্বর্া
যুবক্তসঙ্গত িোখ্ো টর্ই। এই র্ারী সকার টখ্ম্বলায়াড়গণ, তারা পুরুষ সকার টখ্ম্বলায়াম্বড়র মম্বতা
একই টখ্লা টখ্ম্বলর্ এিং তারা এটি আরও ভাম্বলাভাম্বি টখ্লম্বত পাম্বরর্ - তাই যবদ টকাম্বর্া
অর্ন নর্বতক যুবক্ত র্াম্বক তাহম্বল পুরুষগণ র্ারীম্বদর টচ্ম্বয় কম টিতর্ পাওয়া উবচ্ৎ।"
যুক্তরাষ্ট্র সকারম্বক র্ারীম্বদর জাতীয় দলম্বক পুরুষম্বদর জাতীয় দম্বলর মম্বতা একই অর্ন প্রদাম্বর্র
জর্ে আহিার্ জার্ার্
প্রণীত আইর্সমূহ বর্ম্বয়াগকারীম্বদরম্বক যুগপৎভাম্বি অর্ুরূপ কাম্বজর জর্ে সমার্ টিতর্ প্রদাম্বর্র
বর্ম্বদন ে টদয়; প্রবতষ্ঠাম্বর্র টিতর্ ইবতহাস বর্বষদ্ধকরণ প্রিতনর্ কম্বর
2019 র্ারী র্োয়বিচ্ার এম্বজন্ডা (2019 Women's Justice Agenda)-এর মূল উপাদার্গুবল
কাযন কর করার প্রবতশ্রুবতম্বক পবরপূণন কম্বর

গভর্নর কুওম ো আজ একটি আইমর্ স্বোক্ষর কমরমের্ যো সকল একই ধরমর্র কোজ
(S5248B/A8093A)-এর জর্য সুরক্ষক্ষত শ্রেক্ষির ক্ষভক্ষিমত বৈষ য ূলক শ্রৈতর্ ক্ষর্ক্ষষদ্ধ করোর জর্য
স োর্ শ্রৈতর্ আইর্মক সম্প্রসোক্ষরত কমর এৈং ক্ষর্ম োগকোরীমেরমক সম্ভোৈয ক চ
ন োরীমের কোমে তোমের
শ্রৈতর্ ইক্ষতহোস সম্পমকন ক্ষজজ্ঞোসো করমত ক্ষর্মষধ কমর (S6549/A5308B)। এেোডোও গভর্নর
কুওম ো জোতী র্োরী েলমক পুরুষমের জোতী েমলর মতো একই অর্ন প্রেোমর্র জর্য যুক্তরোষ্ট্র
সকোরমক আহ্বোর্ জোক্ষর্ম মের্। যুক্তরোষ্ট্র র্োরী সকোর েমলর ক্ষৈশ্ব চযোক্ষম্প র্ক্ষিপ উেযোপমর্র টিকোরশ্রেপ পযোমরমে গভর্নর কুওম ো তোর 2019 র্োরী র্যো ক্ষৈচোর এমজন্ডো-এর একটি ূল উপোেোর্ ক্ষহমসমৈ
এই পেমক্ষপস ূমহ স্বোক্ষর কমরমের্। এই ৈের গভর্নর কততন ক অগ্রোক্ষধকোর প্রেি সোধোরি জ্ঞোমর্র
পেমক্ষপস ূমহর উপর এইসকল পেমক্ষপ গতহীত হম মে যোর মধয রম মে শ্রযৌর্ পোচোমরর ক্ষিকোরমের
জর্য ধষনি ক্ষৈমরোধী সুরক্ষো প্রক্ষতষ্ঠো করো যো ক স্থ
ন মলর শ্রযৌর্ হ রোক্ষর্র আইর্মক িক্ষক্তিোলী কমর
এৈং একটি কক্ষ উক্ষর্টি কমলজ শ্রপ্রোগ্রোম অর্নো র্ কমর যো একক োম মেরমক েোক্ষরদ্র শ্রর্মক শ্রৈক্ষরম
আসমত সোহোযয করমৈ।

"শ্রকর্ পুরুমষর যো শ্রৈতর্ শ্রেও ো হ তো র্োরীমের শ্রেও ো উক্ষচত র্ এর শ্রকোমর্ো যুক্ষক্তসঙ্গত
ৈযোখ্যো শ্রর্ই। এই র্োরী সকোর শ্রখ্মলো োডগি, তোরো পুরুষ সকোর শ্রখ্মলো োমডর মতো একই শ্রখ্লো
শ্রখ্মলর্ এৈং তোরো এটি আরও ভোলভোমৈ শ্রখ্লমত পোমরর্ - তোই যক্ষে শ্রকোমর্ো অর্ননর্ক্ষতক যুক্ষক্ত
র্োমক তোহমল পুরুষগি র্োরীমের শ্রচম ক শ্রৈতর্ পোও ো উক্ষচৎ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ক্ষর্উ
ই কন এই কোজমক সো মর্ এক্ষগম ক্ষর্মত শ্রর্তত ত্ব প্রেোর্ করো অৈযোহত রোখ্মৈ এৈং শ্রেমের প্রক্ষতটি
প্রোমে অৈস্থোর্রত র্োরী ও শ্র ম মের সোমর্ একোত্মতো প্রকোি করমৈ। এই আইর্টি স্বোক্ষর কমর আ রো
শ্রকৈল সঠিক কোজটি করক্ষে র্ো ৈরং আ রো বর্ক্ষতক কোজও করক্ষে এৈং স োর্ কোমজর জর্য স োর্
শ্রৈতর্ এখ্র্ ক্ষর্উ ই কন শ্রেমের আইর্।"
"অগক্ষিত র্োরী প্রক্ষতক্ষের্ তোমের কোমজর মধয কম োর পক্ষরে কমরর্ এৈং ক্ষেমর্র শ্রিমষ এখ্র্ও
পুরুষমের শ্রচম ক উপোজনর্ কমরর্", টলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ টহাচ্ু ল িম্বলর্। "যক্ষেও ক্ষর্উ
ই মকন শ্রেমির সৈনক্ষর্ম্ন ক্ষলঙ্গ জুক্ষরর ৈযৈধোর্ রম মে, তৈুও এখ্োমর্ এখ্র্ও একটি ৈযৈধোর্
ক্ষৈেয োর্। এেো অগ্রহিমযোগয। যুক্তরোষ্ট্র র্োরী সকোর টি (U.S. Women's Soccer Team) জ
ক্ষেক্ষর্ম এমর্মে এৈং আ োমের শ্রেিমক গক্ষৈনত কমরমে। তোমের ক্ষৈজ এই অসম্মোর্ ূলক ৈোস্তৈতোটিমক
ক্ষৈৈক্ষধনত কমরমে শ্রয যুক্তরোষ্ট্র সকোর র্োরীমের েলমক পুরুষমের মতো একই পক্ষর োি শ্রৈতর্ শ্রে
র্ো। র্োরীর অক্ষধকোর ও সুরক্ষো ক্ষর্ক্ষিত করোর জর্য আ রো অগ্রগক্ষত অজনর্ কমরক্ষে ক্ষকন্তু র্োরীরো
পূিন স তো অজনর্ র্ো হও ো পযনে আ রো ক্ষৈেো শ্রর্ৈ র্ো।"
আজ স্বোক্ষর করো আইর্ ক্ষর্উ ই কন শ্রেমে ৈযৈসো পক্ষরচোলর্োকোরী সকল ক্ষর্ম োগকতন ো, জর্সোধোরি
এৈং ৈযক্ষক্ত োক্ষলকোর্োধীর্ প্রক্ষতষ্ঠোর্মক তোমের সম্ভোৈয ক নচোরীমের কোমে তোমের শ্রৈতর্ ইক্ষতহোস এৈং
ক্ষক্ষতপূরি সম্পমকন ক্ষজজ্ঞোসো করো ক্ষর্ক্ষষদ্ধ কমরমে এৈং "স োর্ কোমজর জর্য স োর্ শ্রৈতর্" এর
সী োমক সম্প্রসোক্ষরত কমরমে। এই পেমক্ষপগুক্ষল গত ৈের গভর্নর কততন ক শ্রেমের প্রক্ষতষ্ঠোর্স ূহমক
প্রোর্ীগিমক শ্রৈতমর্র ইক্ষতহোমসর উপর ক্ষভক্ষি কমর ূলযো র্ করোমক ক্ষর্ক্ষষদ্ধ করোর োধযম
জুক্ষরর
ৈযৈধোর্ েূর করোর জর্য গভর্নর কততন ক স্বোক্ষক্ষরত েুইটি ক্ষর্ৈনোহী আমেি এর উপর এই পেমক্ষপস ূহ
গতহীত হম মে এৈং শ্রেমের ঠিকোেোরমেরমক ক ীমের ক্ষলঙ্গ, জোক্ষত ও জোতী তোর তর্য প্রকোি করোর
ক্ষর্মেন ি ক্ষেম মে - করেোতোমের েলোরস ূহমক শ্রেেৈযোপী স্বচ্ছতো এৈং উন্নত শ্রৈতর্ স তোমক
পক্ষরচোক্ষলত করোর জর্য উপজীৈয কমরমে।
2017 সোমল গভর্নর ে ক্ষৈভোগমক (Department of Labor) ক্ষর্উই মকন র ক্ষলঙ্গক্ষভক্ষিক শ্রৈতর্
বৈষ য সম্পক্ষকনত একটি প্রক্ষতমৈের্ জোক্ষর করমত ক্ষর্মেন ি শ্রের্ এৈং বৈষ য ূলক, অস ক্ষক্ষতপূরি
চক্রটি শ্রভমে শ্রেলোর সুপোক্ষরি প্রেোর্ কমরর্। শ্রেেৈযোপী র্যোযয শ্রৈতর্ ক্ষৈষ ক শুর্োক্ষর্ আম োজমর্র
পর ে ক্ষৈভোগ গত ৈসেকোমল তোমের প্রক্ষতমৈের্টি প্রকোি কমরক্ষেল। তোর সুপোক্ষরমির উপর
অক্ষৈলমে কোজ কমর, গভর্নর কুওম ো শ্রৈতর্ সংক্রোে ইক্ষতহোমস ক্ষর্মষধোজ্ঞো জোক্ষর কমর তোর ক্ষর্ৈনোহী
আমেি প্রসোক্ষরত করোর জর্য একটি শ্রপ্রোগ্রো ক্ষৈল শ্রপি কমরর্ যো সরকোক্ষর, শ্রৈসরকোক্ষর সকল
ক্ষর্ম োগকতন ো, যোরো ক্ষর্উ ই মকন ৈযৈসো কমরর্, তোমের সম্ভোৈয ক চ
ন োরীমেরমক তোমের শ্রৈতর্ ইক্ষতহোস
এৈং ক্ষক্ষতপূরি সম্পমকন ক্ষজজ্ঞোসো করমত ৈোধো শ্রে ।
বসম্বর্ে সংখ্োগবরষ্ঠ টর্তা অোবন্ড্রয়া স্টু য়ােন-কাবজন্স িম্বলর্, "ক্ষৈশ্বকোপ জ ী হও োর জর্য যখ্র্
আ রো যুক্তরোমষ্ট্রর জোতী র্োরী সকোর টি (United States Women's National Soccer

Team)-শ্রক সম্মোর্ জোর্োক্ষচ্ছ, তখ্র্ আ োমের স্মরি কক্ষরম শ্রেও ো হ শ্রয এই চযোক্ষম্প র্রো যুগপৎ
ক্ষৈশ্ব চযোক্ষম্প র্ক্ষিপ অজনর্ করো সমত্বও োক্ষকনর্ যুক্তরোমষ্ট্রর পুরুষ েমলর মতো একই উপোজনর্ কমর
র্ো। ক্ষর্উ ই মকন র জুক্ষরর ৈযৈধোর্টি হমলো পুরুমষর এক েলোর আম র ক্ষৈপরীমত শ্রশ্বতোঙ্গ র্োরীরো
89 শ্রসন্ট আ করমের্, এই ৈযৈধোর্টি ৈিনক্ষভক্ষিক র্োরীমের শ্রক্ষমে আরও শ্রৈক্ষি সুস্পষ্ট শ্রযখ্োমর্ প্রক্ষত
েলোমরর ক্ষৈপরীমত কত ষ্ণোঙ্গ র্োরীরো 63 শ্রসন্ট আ করমের্ এৈং লযোটির্োরো 54 শ্রসন্ট উপোজনর্
কমরর্। আজ স্বোক্ষর করোর োধযম আইমর্ রূপোেক্ষরত ক্ষৈলস ূহ শ্রৈতর্ বৈষ য শ্রর্মক ক চ
ন োরীমের
রক্ষো করো এৈং শ্রৈতর্ ইক্ষতহোস অর্ুমরোধ অর্ুিীলমর্র অৈসোর্ করোর োধযম এই ভু লমক সংমিোধর্
করমৈ। আ রো সুেঢ়ত ও ক্ষর্রমপক্ষ ক্ষর্উ ই কন ক্ষর্ নোমির লমক্ষয স োর্ কোমজর জর্য স োর্ শ্রৈতমর্র
লডোইম শ্রর্তত ত্ব শ্রেও োর জর্য গক্ষৈনত।"
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "আইর্সভোর সংখ্যোগক্ষরষ্ঠ সেসযগি পক্ষরৈোরৈগনমক সৈনোমগ্র
রোখ্োর জর্য অঙ্গীকোরৈদ্ধ এৈং আ রো জোক্ষর্ শ্রয এর অর্ন হমলো ক্ষর্উ ই মকন র প্রমতযক কম োর
পক্ষরে ী অক্ষধৈোসীর জর্য র্যোযয জুক্ষর ক্ষর্ক্ষিত করো। শ্রসই কোরমি আ রো ক্ষর্উ ই মকন র
র্োগক্ষরকমেরমক জুক্ষর ৈোমজ োপ্তকোরী ক্ষৈমৈকৈক্ষজনত অর্ুিীলর্স ূহ শ্রর্মক রক্ষো করো এৈং র্োরী ও
স স্ত সুরক্ষক্ষত ক্লোসগুক্ষলমক তোমের কোমজর জর্য র্োযযভোমৈ অর্ন প্রেোর্ করো ক্ষর্ক্ষিত করোর জর্য
আইর্ পোস করমত ৈহু ৈের ধমর লডোই করক্ষে। এই ক্ষৈলগুক্ষল অৈযোহত জুক্ষর বৈষম যর ূল
কোরিগুক্ষলমক ির্োক্ত কমর এৈং জুক্ষর স তো সম্পক্ষকনত ক্ষৈেয োর্ আইর্গুক্ষল কোযনকর করোর জর্য
গুরুত্বপূিন। শ্রসগুমলো ক্ষর্উ ই মকন র ক্ষর্জস্ব আইর্ হম ও ো এখ্র্ সুের
ূ অতীত।"
বসম্বর্ের আম্বলসান্দ্রা বিয়াবগ িম্বলর্, "সকোর ো শ্রর্মক শ্রৈোেন রু পযনে ক মন ক্ষে জুমড
আম ক্ষরকোর্রো তোমের স োর্ ক্ষক্ষতপূরি পোও োর অক্ষধকোমরর পমক্ষ শ্রসোচ্চোর হম মে এৈং আজ ক্ষর্উ
ই কন এই আহ্বোমর্র উির ক্ষেমচ্ছ। ক্ষর্উ ই মকন র প্রমতযক অক্ষধৈোসী তোমের জোক্ষত, শ্রযৌর্ অক্ষভমযোজর্,
অক্ষ তো ৈো তোমেরমক শ্রযভোমৈই ির্োক্ত করো শ্রহোক তো ক্ষৈমৈচর্ো ৈযক্ষতমরমকই স োর্ কোমজর জর্য
স োর্ শ্রৈতর্ প্রোপয। আ োর ক্ষৈল শ্রকোমর্ো সুরক্ষক্ষত-শ্রেক্ষির েযোেোমসর উপর ক্ষভক্ষি কমর শ্রৈতর্বৈষ যমক ক্ষর্ক্ষষদ্ধ করোর জর্য আ োমের স োর্ শ্রৈতর্ আইর্ সম্প্রসোক্ষরত কমর প্রোক্ষেক সম্প্রেো গুক্ষলমক
ক্ষৈভক্তকোরী শ্রৈতর্-বৈষ য ূলক পদ্ধক্ষতগত স সযোর স োধোর্ করমত সহো তো কমর। আক্ষ ক্ষসমর্মের
সংখ্যোগক্ষরষ্ঠ শ্রর্তো আমে ো েু োেন-কোক্ষজন্স এৈং গভর্নর অযোন্ড্রু এ . কুওম োমক এই ক্ষৈষম তোমের
শ্রজোরোমলো স র্নমর্র জর্য ধর্যৈোে জোর্োই - ক্ষর্উ ই কন শ্রেমের ক্ষচরের্ জুক্ষরর ৈযৈধোর্মক ৈন্ধ
করোর শ্রক্ষমে এটি প্রর্ পেমক্ষপ এৈং সকমলর স োর্ সুমযোমগর র্ীক্ষতমক আইর্গতভোমৈ েতঢ় কমর
তু লমে।"
বসম্বর্ের টেবভে কালুনবচ্ িম্বলর্, "একই কোমজর জর্য পুরুষমক প্রেি প্রমতযক েলোমরর ক্ষৈপরীমত
র্োরীমের 80 শ্রসন্ট ৈো তোর ক অর্ন উপোজনর্ করো উক্ষচত র্ । ক্ষলঙ্গক্ষভক্ষিক শ্রৈতর্ বৈষ য ৈন্ধ
করোর প্রর্ পেমক্ষপ হমলো শ্রৈতর্ ইক্ষতহোমসর ৈযোপোমর প্রশ্ন করোর অৈসোর্ ঘেোমর্ো যোমত ক্ষর্ম্ন শ্রৈতর্
র্োরীমেরমক তোমের ক নজীৈর্ জুমড অর্ুসরি র্ো কমর। শ্রযসকল র্োরী স োর্ শ্রৈতমর্র জর্য শ্রসোচ্চোর
হম ক্ষেমলর্ তোমের সৈোইমক এৈং ক্ষলঙ্গক্ষভক্ষিক শ্রৈতর্ বৈষম যর অৈসোর্ ঘেোমত পেমক্ষপ গ্রহমির জর্য
গভর্নরমক ধর্যৈোে।"

অোম্বসেবল সদসে, শ্রম বিষয়ক অোম্বসেবল কবমটির টচ্য়ারমোর্ মাম্বকনাস টক্রসম্বপা িম্বলর্,
"ৈেমরর পর ৈের ধমর আক্ষ শ্রৈতর্ ইক্ষতহোস জোর্মত চোও োর প্রর্ো শ্রিষ করোর জর্য আইর্
অর্ুম োের্ কমরক্ষে কোরি এটি শ্রকৈল োে ক নচোরীমেরমক শ্রৈতর্ কক্ষ ম ক্ষেমত এৈং র্োরী ও
ৈিনক্ষভক্ষিক শ্রলোকমের ক্ষৈরুমদ্ধ জুক্ষরর বৈষ য ৈজো রোখ্মত কোজ কমরক্ষেল। আক্ষ গভর্নর কুওম ো,
ক্ষস্পকোর ক্ষহক্ষে এৈং ক্ষলেোর েু োেন-কোক্ষজন্স এর শ্রর্তত মত্বর প্রক্ষত কত তজ্ঞ, আ রো 'স োর্ শ্রৈতর্' -শ্রক
অগ্রোক্ষধকোর ক্ষেম ক্ষে এৈং আৈোরও সুেীঘনকোল ৈযোপী র্োযয সুমযোগসুক্ষৈধো শ্রর্মক ৈক্ষিত হও ো শ্রলোকমের
জর্য অর্নপূিন পক্ষরৈতন র্ ও র্যোযয জুক্ষর অজনমর্ অগ্রগক্ষতিীল শ্রর্তো হম উম ক্ষে।"
অোম্বসেবল সদসে কাম্বরর্ মোকমাহর্ িম্বলর্, "আ োমের ক্ষৈেয োর্ ক নসংস্থোর্ বৈষ য আইর্ সমেও
ক্ষলঙ্গ এৈং অর্যোর্য সুরক্ষক্ষত শ্রেক্ষির উপর ক্ষভক্ষি কমর বৈষ য ূলকভোমৈ পক্ষরমিোধ করো এখ্র্ও ক্ষর্উ
ই মকন র একটি স সযো। র্োযয শ্রৈতর্ আইমর্র (Equal Pay Act) এই সম্প্রসোরি ক ীমের আরও
অমর্ক শ্রেক্ষিমক রক্ষো কমর, একই রক কোমজর জর্য বৈষ য ূলক শ্রৈতর্ ক্ষর্ক্ষষদ্ধ কমর এৈং োর্ুমষর
জীৈমর্ পক্ষরৈতন র্ ক্ষর্ম আসমৈ। আক্ষ গভর্নর অযোন্ড্রু কুওম ো, ক্ষস্পকোর কোলন ক্ষহক্ষে এৈং আ োর
অযোমসেক্ষল সহক ীমের এই স সযো এৈং এই ঐক্ষতহোক্ষসক ক্ষৈমলর ৈযোপোমর তোমের কম োর পক্ষরেম র
জর্য ধর্যৈোে জোর্োই।"
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