
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/6/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর কোবি হ াচুল বর্উ ইয়কন হ লি এম্বের্বেয়াল রাইটে অোম্বের অধীম্বর্ 

হকাবভড-19 হক একটট িায়িুাব ত েংক্রামক হরাগ আখ্ো বিম্বয় হ াষণা করম্বলর্  

  

হেট বডপাটনম্বমন্ট অফ হ লি প্রিত্ত আখ্ো কম নচারীম্বির হকাবভড-19 হিম্বক েুরক্ষা 

প্রিাম্বর্ ে ায়তা করম্বত েকল বর্ম্বয়াগকতনার জর্ে কম নম্বক্ষম্বে বর্রাপত্তা পবরকল্পর্া 

িাস্তিায়র্ করা িাধেতামূলক কম্বর  

  

বর্ম্বয়াগকতনা এই আইর্ িা গৃ ীত পবরকল্পর্া মার্ে কম্বরবর্ এমর্ অবভম্ব াগ িাবখ্ল করা 

কম নচারীরা আইর্ দ্বারা েুরবক্ষত িাকম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে হ লি ক্থিশর্ার হক্াথভড-19 (COVID-19) 

হক্ থর্উ ইয়ক্ন হ লি একের্থশয়াল রাইটে অ্যাকের (Health and Essential Rights Act, 

HERO) অ্ধীকর্ জর্স্বাকযযর জর্য োাং াথিক্ ঝ ুঁ থক্পূণ ন এক্টট অ্থি োংক্রািক্ হো ুঁয়াকচ হরাগ 

থ কেকে আখ্যা থিকয়কের্, োর ফকল ক্ি নযকল োংক্রিণ প্রথিকরাধ ক্রকি হেকক্াকর্া োয় োথ ি 

োংক্রািক্ হরাকগর েিয় েক্ল থর্কয়াগক্িনাকির জর্য ক্ি নযকল থর্রাপত্তা পথরক্ল্পর্া োস্তোয়র্ 

ক্রা োধযিািূলক্  কে। NY HERO অ্যাে হক্াথভড-19 হিাক্াকেলায় ক্ি নযাকর্র এক্টট 

থেে্িৃি ও র্িুর্ স্বাযয ও থর্রাপত্তা ে রক্ষা েযেযা আেশযক্ ক্কর। এই আইকর্র অ্ধীকর্, েক্ল 

থর্কয়াগক্িনাকক্ আেথশযক্ভাকে ক্ি নযাকর্র জর্য এক্টট থর্রাপত্তা পথরক্ল্পর্া ক্রকি  কে, এোং 

থর্উ ইয়ক্ন হেট থডপাটনকিন্ট অ্ফ হ লি দ্বারা আখ্যাথয়ি েক্ল োয় োথ ি োংক্রািক্ হরাকগর 

জর্য িা োস্তোয়র্ ক্রকি  কে। থর্কয়াগক্িনারা থর্উ ইয়ক্ন হেট থডপাটনকিন্ট অ্ফ হলোর (New 

York State Department of Labor, DOL) দ্বারা তিথর এক্টট িকডল থর্রাপত্তা পথরক্ল্পর্া গ্র ণ 

ক্রকি পারকে ো HERO অ্যাকের িার্িণ্ড অ্র্ োকর থর্কজকির থর্রাপত্তা পথরক্ল্পর্া োথর্কয় 

থর্কি পাকর। 

 

"েথিও আিরা আিাকির টটক্ার োংখ্যা োথিকয় োচ্ছে, হডল্টা ভযাথরকয়কন্টর থেরুকে লিাইটট 

হশষ  কয় োয়থর্, এোং আিাকিরকক্ আিাকির ক্িীকির রক্ষা ক্রার জর্য েেথক্েু ক্রকি  কে," 

গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই উপাথধ আিাকির ক্িীকির থর্রাপি রাখ্ার জর্য ে রক্ষা েযেযা 

গ্র ণ এোং ভাইরাকের োকি লিাইকয় আিাকির প্রকচষ্টার েিি নর্ এোং স্বাযয ও থর্রাপত্তার প্রচার 

থর্চ্ছিি ক্রকে।"  

 

HERO অ্যাকের উকেশয  ল েযেোগুথল োকি হক্াথভকডর হডলটা ভযাথরকয়কন্টর িকিা 

োয় োথ ি োংক্রািক্ হরাকগর থেস্তার হিকক্ িাকির ক্িী ও জর্গণকক্ রক্ষা ক্রকি প্রকটাক্ল ও 

থরকোে ন থর্কয় তিথর িাকক্ িা থর্চ্ছিি ক্রা।  



 

 

HERO অ্যাকের অ্ধীকর্, হেট থডপাটনকিন্ট অ্ফ হ লি (State Department of Health, DOH) 

এর োকি আকলাচর্া ক্কর থডপাটনকিন্ট অ্ফ হলোর (Department of Labor, DOL) এক্টট র্িুর্ 

োয় োথ ি োংক্রািক্ হরাকগর এক্সকপাজার প্রথিকরাধ িার্িণ্ড (Airborne Infectious Disease 

Exposure Prevention Standard), এক্টট িকডল োয় োথ ি োংক্রািক্ হরাকগর এক্সকপাজার 

প্রথিকরাধ পথরক্ল্পর্া, এোং োয় োথ ি োংক্রািক্ হরাগ প্রথিকরাকধ থেথভন্ন থশকল্পর জর্য 

থেকশষাথয়ি িকডল পথরক্ল্পর্া গঠর্ ক্করকে। থর্কয়াগক্িনাকির জর্য আকরা িিয ও থশকল্পর জর্য 

থেকশষাথয়ি হটম্পকলট DOL এর ওকয়েোইকট পাওয়া োকে।  

 

বেম্বর্টর মাইম্বকল জজয়ার্াবরে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন HERO অ্যাে োস্তোয়র্ ক্কর জীের্ 

ো ুঁচাকি ও ক্িীকির ে রক্ষা থিকি গভর্ নর হ াচুল হে দ্র ি পিকক্ষপ থর্কয়কের্ িার জর্য আথি 

কৃ্িজ্ঞ। এটট ক্াে নক্র  কি অ্কর্ক্ হেথশ েিয় হলকগ হগকে এোং অ্কর্ক্ ক্িী ইথিিকধয 

আিাকির েম্প্রিাকয়র স্বাকি ন িাকির স্বাযয থেেজনর্ থিকয়কে, থক্ন্তু আিরা ক্িীকির ক্াকজ িাক্া 

অ্েযায় থর্কজকির ে রথক্ষি রাখ্ার উপায় থিকয় িাকির প্রকচষ্টাকক্ িে নািা থিকি পাথর।" 

  

অোম্বেেবল েিেে কোবরম্বর্ে হরম্বয়ে িম্বলর্, "আিাকির হেট প র্রায় খ্ কল হিওয়ার জর্য 

থর্উ ইয়ক্নোেীরা অ্ধীর আগ্রক  অ্কপক্ষা ক্করকে। অ্থি োংক্রািক্ হক্াথভড-19 হডলটা 

ভযাথরকয়কন্টর থেস্তাকরর ফকল, ভাইরােটটকক্ থর্য়ন্ত্রকণ রাখ্কি আিাকির েচ্ছক্রয় েে পিকক্ষপ 

থর্কি  কে। দ্র ি পিকক্ষপ থর্কয় হক্াথভড-19 হক্ “অ্থি োংক্রািক্” থ কেকে থচথিি ক্রার জর্য 

স্বাযয অ্থধিপ্তরকক্ গভর্ নকরর থর্কিনকশর জর্য আথি িাকক্ োধ োি জার্াই। NY HERO অ্যাকের 

পূণ ন োস্তোয়র্ হক্াথভড-19 এর িকিা োয় োথ ি োংক্রািক্ হরাগ হিকক্ িাকির ক্িী ও গ্রা ক্কির 

রক্ষা ক্রার জর্য প করা হেকটর েযেোগুথল োকি থর্রাপত্তা প্রকটাক্ল হর্য় িা থর্চ্ছিি ক্রকে।"  

  

মাবরও বকম্বলর্ম্বতা, বর্উ ইয়কন হেট আম্বমবরকার্ হফডাম্বরের্ অফ হলিার অোন্ড 

কংম্বেে অফ ইন্ডাবিয়াল অরগার্াইম্বজেন্স (American Federation of Labor and 

Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) এর হপ্রবেম্বডন্ট, িম্বলর্, "আথি 

গভর্ নর হ াচুলকক্ িৃঢ় েঙ্কল্প থেোন্ত হর্ওয়ার জর্য ধর্যোি জার্াই, থেকশষ ক্কর হলোর হডকি 

ক্িীকির হক্াথভড-19 ও ভথেষযৎ োংক্রািক্ হরাকগর  টর্া হিকক্ রক্ষা ক্রার জর্য অ্থি জরুথর 

NY HERO অ্যাে অ্ভীষ্ট লকক্ষয প্রকয়াগ ক্রার জর্য। প্রিি থির্ হিকক্ই গভর্ নর হ াচুল ক্িী 

জর্োংখ্যার থ কি আইর্ ও শ্রকির (Legislature and Labor) োকি এক্কে ক্াজ ক্রার 

প্রথিশ্রুথি থিকয়কের্, এোং এই পিকক্ষপ হেই প্রথিশ্রুথিকক্ পূরণ ক্কর।"  

  

পোট হকর্, বর্উ ইয়কন র্াে ন অোম্বোবেম্বয়েম্বর্র (New York Nurses Association) 

হরবেম্বডজন্স র্াে ন বর্ি না ী পবরচালক, িম্বলর্, "হলোর হডকি NY HERO অ্যাকের পিকক্ষপ 

থর্কয় ক্ি নযাকর্র স্বাযয ও থর্রাপত্তাকক্ অ্গ্রাথধক্ার হিওয়ায় আথি গভর্ নর হ াচুলকক্ ধর্যোি 

জার্াই। এটট অ্েকশকষ হক্াথভড-19 ি ািারীর েিয় আিাকির র্াে ন ও ক্ি নজীেী িার্ কষর 

থর্রাপি ক্াকজর পথরকেকশর অ্থধক্ার জাথর ও রক্ষা ক্রা থর্চ্ছিি ক্রকে।"  

  

বভর্ম্বেন্ট আলভাম্বরজ, হপ্রবেম্বডন্ট, বর্উ ইয়কন বেটট হেন্ট্রাল হলিার কাউজন্সল (New 

York City Central Labor Council), AFL-CIO িম্বলর্, "আিরা েখ্র্ হক্াথভড ভযাথরকয়কন্টর 

োকি লিাই ক্কর োচ্ছে িখ্র্ িার িৃঢ় হর্িৃত্ব ও ক্িীকির থর্রাপি রাখ্ার জর্য পিকক্ষপ 

গ্র কণর ক্ারকণ আিরা গভর্ নর হ াচুকলর প্রথি কৃ্িজ্ঞ। এই ি ািারীর েিয় ক্িীরা ইথিিকধয 

https://dol.ny.gov/ny-hero-act


 

 

অ্কর্ক্ থেেজনর্ থিকয় হফকলকে, এোং এই উপাথধ থর্চ্ছিি ক্রকে হে আিাকির শ র ও হেকটর 

জর্য অ্িযােশযক্ীয় হেো থিকি িাক্ার েিয় হক্াকর্া ক্িী ো িাকির পথরোরকক্ হেকর্া স্বাযয ও 

থর্রাপত্তা ঝ ুঁ থক্ থর্কি র্া  য়।"  

  

বরম্বটইল, হ ালম্বেল, ও বডপাটনম্বমন্ট হোর ইউবর্য়ম্বর্র (Retail, Wholesale and Department 

Store Union) হপ্রবেম্বডন্ট ে্টুয়াটন অোপলিাম িম্বলর্, "ি ািারীটট হেির্ আিাকির ভাকলা ক্কর 

হিথখ্কয় থিকলা, ক্ি নযকলর থর্রাপত্তাকক্ অ্েশযই অ্গ্রাথধক্ার থিকি  কে। েক্ল ক্ি নরি থর্উ 

ইয়ক্নোেীকক্ থর্রাপি রাখ্ার জর্য এই আইকর্ প্রিত্ত হেট পে নাকয় জাথর ক্রা িার্িণ্ড আিাকির 

প্রকয়াজর্। জীথেক্া অ্জনকর্র জর্য হক্াকর্া ক্িীকক্ িাকির স্বাযয ও থর্রাপত্তা িযাগ ক্রকি োধয ক্রা 

উথচি র্া। হ লি ক্থিশর্ার হে হক্াথভড-19 হক্ NY HERO অ্যাকের অ্ধীকর্ জর্স্বাকযযর জর্য 

োাং াথিক্ ঝ ুঁ থক্ থ কেকে আখ্যা থিকয়কের্ এই হ াষণা হিওয়ার জর্য আিরা গভর্ নর হ াচুলকক্ 

ধর্যোি জার্াই। 2021 োকলর হলোর হড উিোপর্ ক্রার এটট েিােি উপায়।"  

  

টটমোে ন জম্বয়ন্ট কাউজন্সল 16 (Teamsters Joint Council 16) এর হপ্রবেম্বডন্ট টমাে 

হজেুয়ালবড িম্বলর্, "ি ািারীর চূিান্ত েিকয়ও আিাকির হেটকক্ েঙ্কট পার ক্থরকয় থিকি 

টটিোে ন এোং অ্র্যার্য অ্িযােশযক্ীয় ক্িীরা ক্াজ ক্কর হগকে, অ্কর্ক্ েিয় থর্কজকির থর্রাপি 

রাখ্কি ো ে রক্ষা িরক্ার িা োিাই। েখ্র্ হডলটা ভাইরাে েথিকয়ই োকে এোং থর্উ ইয়ক্নোেীরা 

ক্াকজ থফকর োকে, এই আখ্যা থর্চ্ছিি ক্রকে হে থর্রাপকি িাকির ক্াজ ক্কর পথরোকরর ক্াকে 

োথি থফকর হেকি িাকির ো প্রকয়াজর্ হেই িার্িণ্ড জাথর ক্রা  কে। আিরা আিাকির 

অ্িযােশযক্ীয় ক্িীকির ে রক্ষা থিকি গভর্ নর হ াচুকলর এই পিকক্ষকপর জর্য োধ োি জার্াচ্ছে।"  

  

হিভারবল হেকমোর্, আঞ্চবলক পবরচালক, ইউর্াইম্বটড অম্বটা ওয়াকনাে ন বরজজয়র্ 9A 

(United Auto Workers Region 9A) িম্বলর্, "আজকক্র হলোর হডর েম্মাকর্, এোং হক্াথভড-19 

ি ািারীর েিয় হেেে ক্িী ক্াজ ক্কর োকে িাকির জর্য NY HERO অ্যাে েমূ্পণ নভাকে োস্তোয়র্ 

ক্রার হিকক্ ভাকলা শ্রো জ্ঞাপর্  কি পারকিা র্া। আিরা গভর্ নর হ াচুলকক্ থর্কয়াগক্িনাকির িাকির 

েযেোর প্রাণশচ্ছি ক্িীকির জর্য এক্টট থর্রাপি ক্াকজর পথরকেশ তিথর আেশযক্ ক্কর হেই হর্িৃত্ব 

হিথখ্কয়কের্ িার জর্য ধর্যোি জার্াই। শ্রথিক্ ও েম্প্রিাকয়র গ্রুপেিূ  এক্কে ক্াজ ক্কর হে NY 

HERO অ্যাে অ্জনর্ ক্করকে, িার পূণ ন োস্তোয়র্ এক্টট িারুণ প্রিি ধাপ।" 

 

থর্কয়াগক্িনাকির গ্র ণ ক্রা পথরক্ল্পর্ায় হেশ থক্েু থর্রাপত্তা েযেযা অ্েশযই িাক্কি  কে, োর িকধয 

ক্িীকির স্বাযয পরীক্ষা, িাস্ক পথরধার্ ক্রা এোং োিাচ্ছজক্ িরূকত্বর আেশযক্িা, ক্ি নযকল পথরষ্কার 

 ওয়ার হেশর্, পথরষ্কাকরর প্রকটাক্ল, হক্ায়াকরন্টাইকর্র প্রকটাক্ল, োিাে প্রোক র প্রে চ্ছি গঠর্ 

অ্ন্তভুনি থক্ন্তু ো শুধ  এগুথলকি েীিােে িাক্কে র্া।  

 

থর্কয়াগক্িনাকির অ্েশযই িাকির ক্াকজর থর্রাপত্তা পথরক্ল্পর্া েক্ল ক্িীকির িকধয থেিরণ 

ক্রকি  কে এোং প্রকিযক্ ক্ি নযকল িৃশযিার্ ও গুরুত্বপূণ ন এক্টট যাকর্ টাঙ্গাকি  কে।  

 

পাশাপাথশ, HERO অ্যাকে ক্িীকির জর্য এক্টট প্রথিকশাধ-থেকরাধী ে রক্ষা িাক্কে ো হেেে 

ক্িী এইেে পথরক্ল্পর্ার আেশযক্িা হিকর্ চকল, পথরক্ল্পর্ার োস্তোয়র্ থর্কয় ি চ্ছিন্তা থরকপাটন 

অ্থভকোগ ক্কর, ো ক্াজ ক্রকি অ্পারগিা জার্ায় িাকির থেরুকে তেষিয প্রিশ নর্ ো হক্াকর্া 

থেরূপ েযেযা হর্ওয়া হিকক্ ে রক্ষা প্রিার্ ক্কর।  
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