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গভর্নর কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 10ম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: স্টগালাবি কর (PINK 
TAX) বর্মমনল  

  
গভর্নর উম্বেখম্ব াগেভাম্বি অর্ুরূি িণ্ে ও িবরম্বেিাবদ্র জর্ে বলঙ্গ-বভবিক মমলে বর্র্নারণ্ বিেমে 

বর্বেদ্ধ করার আইর্ স্টিে করম্বির্  
  

গভর্নম্বরর 2020 র্ারী এম্বজন্ডার মমল উিাদ্ার্, বলঙ্গ বভবিক িাবরশ্রবমক প্রম্বভম্বদ্র, বদ্ম্বক মম্বর্াম্ব াগ 
স্টদ্য়া এিং হ্রাস করার বিেম্বয় গভর্নম্বরর অঙ্গীকারম্বক সামম্বর্ এবগম্বয় স্টর্য়  

  
কুওম্বমা: "র্ারীম্বদ্রম্বক তাম্বদ্র বলম্বঙ্গর কারম্বণ্ সারা জীির্ অর্ন চুম্বে ক্ষয় করার কর্া র্য় - এটি 

বিেমেমমলক ও আমাম্বদ্র মমলেম্বিাম্বর্র িবরিন্থী এিং আমরা এটি স্টেে কম্বর বদ্বি।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট-এর 10ম প্রস্তাব - স্টগালাপি 
কর পর্মমনল প্রকাশ করমলর্। 1990-এর স্টগাডার পদ্মক, স্টবশ কম়েকটি গমবষণা িুরুষ বা মপিলামদ্র 
জর্য বাজারজাত করা িম়েপিল পকর্া তার উির পর্ভন র কমর উমেখম াগযভামব অ্র্ুরূি িণয এবং 
িপরমষবাপদ্র খরমে ববষময থাকার কথা উমেখ কমরপিল। পলঙ্গপভপিক মমলয ববষমযমক পিমর সবনজর্ীর্ 
আমলাের্া বাডমলও সাম্প্রপতক গমবষণা ইপঙ্গত পদ্মে, সমসযাটি এখমর্া অ্বযািত রম়েমি। এই 
ববষমযগুমলা স্টমাকামবলা়ে, গভর্নর উমেখম াগযভামব অ্র্ুরূি বা সদ্শৃ িণয ও িপরমষবাপদ্র জর্য 
পলঙ্গ-পভপিক মমলয ববষমযমক পর্মষধাজ্ঞার আইর্মক উত্থাির্ করমবর্। আইর্টি েযান্ডার্ন  িপরমষবার 
জর্য মমলয তাপলকা স্টিাে করমত পর্পদ্নষ্ট িপরমষবা সরবরািকারীমদ্র উিমর শতন ামরাি করমব; আইর্ 
লঙ্ঘর্কারী বযবসাগুমলামক র্াগপরক দ্মের অ্ধীমর্ আর্া িমব।  
  
"অ্মর্ক পদ্র্ ধমরই র্ারী ও স্টমম়েরা তামদ্র জীবমর্র প্রপতটি স্টেমে সামাপজক এবং অ্থননর্পতক 
ববষমমযর মুমখামুপখ িম়েপিল, পকন্তু পর্উ ই়েমকন  আমরা সতয পলঙ্গ সামমযর লডাইম়ে স্টর্তৃত্ব 
পদ্পে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "গত বির আমরা সমার্ কামজর জর্য সমার্ স্টবতর্ স্টদ়্োমক 
বাস্তবতা়ে রূি পদ্ম়েপি এবং স্টগালািী কর সি আপথনক সাফলয অ্জন মর্ মপিলামদ্র আটকামত িামর 
এমর্ বাধা স্টভমে আমরা স্টসই অ্গ্রগপতমক সামমর্ এপগম়ে পর্ম়ে  ামবা। র্ারীমদ্রমক তামদ্র পলমঙ্গর 
কারমণ সারা জীবর্ অ্থন েুমষ ে়ে করার কথা র়্ে - এটি ববষমযমমলক ও আমামদ্র মমলযমবামধর 
িপরিন্থী এবং আমরা এটি স্টশষ কমর পদ্পে।"  
  



পর্উ ই়েকন  পসটি কর্পজউমার অ্যামফ়োসন 2015 সামল একটি সমীো োপলম়েপিল  া স্টখলর্া, স্টিাশাক, 
বযপিগত  ত্ন িণয এবং বাপডর স্বাস্থ্য িণযগুমলার দ্ামমর পবমেষণ কমর  া উমেখম াগযভামব অ্র্ুরূি 
পিল এবং স্টদ্খা স্টগমি স্ট  শতকরা 42 সম়ে, মপিলামদ্র িণযগুমলা িুরুষমদ্র তুলর্া়ে স্টবপশ 
বয়েবহুল। সংগৃিীত তথয অ্র্ু া়েী, মপিলামদ্র িণয মমলয িুরুষমদ্র জর্য অ্র্ুরূি আইমটমমর স্টেম়ে 
গমড 7 শতাংশ স্টবপশ, র্ারীমদ্র বযপিগত  মত্নর িমণযর দ্াম িুরুষমদ্র োইমত 13 শতাংশ স্টবপশ। 
এই িণযগুমলা প্রা়েই স্টকর্া িও়ো়ে, সমীোটি অ্র্ুমার্ কমর স্ট  এই পিমসবগত পভন্নতা র্ারীমদ্র জর্য 
তামদ্র সারা জীবমর্র বযম়ে একটি উমেখম াগয আপথনক স্টবাঝা পিমসমব আপবভুন ত ি়ে।  
  
এই খরমের িাথনকযগুমলার দ্ীিনস্থ্া়েী িপরণপত স্টিম়েমি। মপিলারা একই ধরমর্র িণয স্টিমত িুরুষমদ্র 
স্টেম়ে তামদ্র লাইফটাইমমসর স্টকাসন সবনে আমরা িাজার বয়ে করমব, এবং এই উচ্চতর খরে 
পর্সমিামজবল আ়ে এবং সঞ্চম়ের উির প্রভাব স্টফলমব। এিাডাও, পলঙ্গ মজপুরর বযবধার্,  া র্ারী 
অ্থননর্পতক পবকামশর িমথ বাধা সৃপষ্ট কমর এবং রমের মপিলামদ্র উির স্টবপশ ভারী িম়ে িমড, 
স্টকবলমাে এই দ্ামমর ববষমযই আরও বাপডম়ে স্টতামল।  
  
অ্পফমস বমস তার থাকাকালীর্ গভর্নর কুম়েমমা পলঙ্গ মজপুরর বযবধার্ কমামর্ার প্রপতশ্রুপত প্রদ্শনর্ 
কমরমির্। 2016 সামল গভর্নর মাপসমকর িমণযর উির টযাক্স পর্পষদ্ধ কমর আইমর্ স্বাের কমরর্  া 
পর্উই়েকন মক তথাকপথত "টযাম্পর্ টযাক্স" পর্পষদ্ধ করার জর্য প্রথম স্টেটগুমলার মমধয অ্র্যতম 
কমর।" 2019 সামল, গভর্নর পর্ম়োগকতন ামদ্রমক পর্ম়োগ ও িমদ্ান্নপতর পসদ্ধান্ত স্টর্ও়োর সম়ে স্টকার্ও 
আমবদ্র্কারীর স্টবতমর্র ইপতিাস সম্পমকন  পজজ্ঞাসা বা পবমবের্া করা পর্মষধ কমর একটি র্তুর্ আইর্ 
স্বাের কমরর্, িাশািাপশ একই আইর্ অ্র্ুসামর সমার্ স্টবতমর্রও বাধযতামমলক আইর্।  
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