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গভর্রন অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্রন কুওম্বমা সরকাবর বর্ম্ব াগকর্নাম্বের ককাবভড-19 সংক্রান্ত অর্ুপবিবর্র কারম্বে
কমচারীম্বের
ন
োস্তি কেও া বর্বিদ্ধ করার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

র্র্ু র্ আইর্ সরকাবর কমচারীম্বের
ন
অসুির্ার েুটি িা ক্ষবর্পূরেকারী সমম্ব র
জর্ে িরখাি হও ার ও অর্োর্ে প্রবর্কূল োস্তিমূলক িেিিার সম্মুখীর্ হও ার
কেম্বক রক্ষা কম্বর
গভর্ম্বরর
ন
স্বাক্ষবরর্ ককাবভড-সংক্রান্ত কমচারী
ন
সুরক্ষাম্বক েস্তিোলী কম্বর
গভর্রন অ্যান্ড্র ু এম. কুওমমা আজ একটি আইমর্ (S.4201-A/A.4063) স্বাক্ষর কমরমের্ যামে
সরকারর রর্ম াগকেনামের কমচারীমেরমক
ন
ককা ার্যান্টাইর্ হও ার, রচরকৎসা চাও ার অ্থবা
ককারভড-19 (COVID-19) করাগরর্র্ ন বা সংস্পর্ নসংক্রান্ত অ্র্যার্য অ্র্ুপরিরের জর্য অ্সুিোর
েুটি বা ক্ষরেপূরমর্র সম বযবহার করার কারমর্ র্াস্তি কেও ার কথমক রবরে কমর।
"এই জােী জর্স্বািয সঙ্কমির শুুর কথমকই আমরা কসই রর্উ ই কনবাসীমের রক্ষা করমে
যথাসম্ভব প্র াস কমররে যামের ককারভমডর সম কার কষ্ট কমাকারবলা করার জর্য েযাগস্বীকার
করমে হম মে," গভর্রন কুওম্বমা িম্বলর্। "ককারভমডর কারমর্ কামরার কামজ কযমে র্া পারার
জর্য র্াস্তি পাও া উরচে র্ এবং এই আইমর্র অ্ধীমর্ আমামের কেমির সকল সরকারর
কমচারী
ন
োমের প্রাপয সুরক্ষা পামবর্ - যামে োমের রর্মজমের ও রর্মজমের রপ্র জর্মের রক্ষা
করার জর্য জুরর কাজ করার জর্য ককার্ও অ্র্যাযয পররর্ামমর সম্মুখীর্ হমে র্া হ ।"
গভর্রন কুওমমার স্বাক্ষর কমর আইমর্ পররর্ে করা এই বযবিাটি ককারভড-সংক্রান্ত কমচারী
ন
সুরক্ষামক র্স্তির্ালী কমর, যার মমধয রম মে ককারভমডর কারমর্ বাধযোমূলক বা সেকনোমূলক
ককা ার্যান্টাইমর্র অ্ধীমর্ রর্উ ই কনবাসীমের সমবের্ েুটি রর্স্তিে করা এবং ভযাকরসর্ কর্ও ার
জর্য কামজর কথমক েুটি পাও া রর্স্তিে করা।
কসম্বর্ির ডাম্ব র্ সোবভম্বর্া(Diane Savino) িম্বলর্, "রকেু কমীর পমক্ষ এমর্রক ককারভড-19
অ্রেমারীর সমম ও েূর কথমক কাজ করার ধারর্াটি অ্সম্ভব। আমামের অ্পররহায নকমীবৃন্দ,
আমামের প্রথম প্ররেস্তক্র া প্রোর্কারীরা -- পুরলর্, েমকল, স্বািয-পররচযান ও সংমর্াধর্াগার -এগুরল রকেুমেই ব্রডবযামন্ড্র মাধযমম করা যা র্া। কসই কারমর্ই এিা জার্া অ্েযন্ত কবের্াো ক
কয রর্উ ই কন রসটির(New York City) সংমর্াধর্ রবভাগ(Department of Corrections) আসমল
টিক এখামর্ রর্উ ই কন কেমি(State of New York) গৃহীে রর্ মাবলী কমমর্ চলার জর্য োমের

রর্মজমের কমচারীমের
ন
র্াস্তি রেমে। পস্তজটিভ পরীক্ষা হও া এবং স্বািয রবভামগর(Department
of Health) ক ারিে প্রম াজর্ী ো কমমর্ চলার জর্য োমের অ্সুিোর েুটিমক বযবহার করমে
বাধয হও া আির্ রেরার্ব্বই সংমর্াধর্ আরধকাররকমক েী রের্
ন
ধমর অ্র্ুপরিে ক াির্া করা
হ । এই রর্ধারর্
ন এমর্ এক প্ররেকূল র্াস্তিমূলক পেমক্ষপ বমল রবমবচর্া করা হ যা ককার্ও
আরধকাররক 11 রের্ কামজ র্া এমল কাযকর
ন করা হ - এটি এমর্ এক রর্ধারর্
ন যা োমের কবের্,
পমোন্নরে, কামজর ণ্টামক প্রভারবে করমে পামর এবং োমেরমক সম্ভাবয োাঁিাই-প্রবর্ কমর
কোমল। আরম গভর্রন কুওমমামক এই রবলটিমে স্বাক্ষর কমর আইমর্ পররর্ে করার জর্য এবং
সকল সরকারর রর্ম াগকেনামক এই স্পষ্ট বােনা কেও ার জর্য ধর্যবাে জার্াই কয আমরা কসই
কমচারীমের
ন
রবুমে এই ধরমর্র পেমক্ষপ কর্ও া বরোি করমবা র্া যারা উপরিে হর্ এবং
আমামের ররচে আইর্ ও রর্ মাবলী কমমর্ চমলর্।"
অোম্বসেবল সেসে বপিার অোম্বিি(Peter Abbate) িম্বলর্, "গভর্রন আমার কসই রবমল স্বাক্ষর
কমরমের্ শুমর্ খুরর্ হলাম যা কসই সরকারর কমচারীমের
ন
রক্ষা করমব যারা কমরার্াভাইরাস
অ্রেমারীর সম অ্সুি হম মের্ অ্থবা ককারভড-19-গ্রি ককার্ও বযস্তির সংস্পমর্ নএমসমের্।
এই কমচারীরা
ন
এখর্ প্ররেমর্ামধর ভীরে োড়াই রর্মজমের স্বািয রক্ষা করার, োমের পররবামরর
স্বািয রক্ষা করার এবং োমের সহকমীমের স্বািয রক্ষা করার সম রর্রাপে কবাধ করমে পামরর্।"
COBA কপ্রবসম্বডন্ট কিবর্ কিাবসও জুবর্ র(Benny Boscio Jr.) িম্বলর্, "আমামের সেসযমের
বযাপক ক্ষরে করা ককারভড-19 অ্রেমারী জুমড় আমামের র্হমর সাহমসর সমে কাজ করা
আমামের কসই অ্পররহায নরর্উ ই কন রসটি সংমর্াধর্ আরধকাররকমের(Correction Officers)
সকমলর হম আরম গভর্রন অ্যান্ড্র ু এম. কুওমমামক এই অ্গ্রগরে সূচক আইমর্ স্বাক্ষর করার
জর্য ধর্যবাে জার্াই যা রর্উ ই কন রসটি সংমর্াধর্ রবভামগর মমো সরকারর রর্ম াগকেনামেরমক
সরকারর কমচারীমের
ন
ককারভড-19-সংক্রান্ত অ্র্ুপরিরের জর্য র্াস্তিমূলক ও প্ররেমর্াধমূলক
পেমক্ষপ কর্ও ার কথমক রবরে কমর। এই আইর্টি আমামের 800'র কবরর্ সেসযমের প্ররে োমের
ককারভড-19-সংক্রান্ত উপসমগরন কারমর্ অ্সুিোর েুটি কর্ও ার জর্য হও া অ্রবচামরর
সংমর্াধর্ করমব। আরম কসমর্ির ডাম র্ সযারভমর্া ও অ্যামসম্বরল সেসয রপিার অ্যামবি এর
প্ররেও আমামের সমে এই লড়াইম থাকার জর্য এবং কসমর্ি ও অ্যামসম্বরলমে এই আইর্ দ্রুে
আর্ার জর্য আমামের গভীর কৃেজ্ঞো বযি কররে।"
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