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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল বিবভল িাবভনি এমপলবিজ অোম্বিাবিম্বিের্ (CSEA) এিং পািবলক
এমপলবিজ হেডাম্বরেম্বর্র (PEF) িাম্বি চুক্তি হ াষণা কম্বরম্বের্ যাম্বে র্াি নএিং অর্োর্ে
গুরুের স্বাস্থ্েম্বিিা হপোজীিী এিং হেট ইউবর্ভাবিটট
ন অে বর্উ ইিকন (SUNY)
াস্পােলগুবলর িবপটাল কমীম্বের জর্ে 2.5 গুণ অিবি ওভারটাইম প্রোর্ করা ি

SUNY ডাউর্ম্বেট হ লি অোন্ড িাম্বিম্বেি (SUNY Downstate Health & Sciences),
হোবর্ ব্রুক ইউবর্ভাবিটট
ন
ািপাোল (Stony Brook University Hospital), এিং
আপম্বেট ইউবর্ভাবিটট
ন
ািপাোম্বল (Upstate University Hospital) পাইলট হপ্রাগ্রাম,
র্াি,ন LPN, হমবডম্বকল অোবিেোন্ট এিং অর্োর্ে কমীম্বের জর্ে ওভারটাইম হিের্
িাডাম্বর্ার জর্ে যারা হযাগে
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ র্ার্ এবং
ন
অর্যার্য গুরুতর হরাগীর মুখিামুথি ওয়া স্বাস্থ্যখর্বা
হেশাজীবী এবং ার্োতাখলর ক্মচারীখের
ন
হেট ইউথর্ভাথর্টট
ন অব থর্উ ইয়খক্নর
ার্োতালগুথলখত আডাই গুণ ওভারটাইম হেওয়ার জর্য এক্টট োইলট হরাগ্রাম চালু ক্রার
হ াষণা থেখয়খের্, হেিাখর্ র্াধারণত হেড গুণ ওভারটাইম হবতর্ রোর্ ক্রা য়। SUNY-এর
থতর্টট ার্োতাখলর ক্মীরা অংশগ্র খণর হোগয: র্াথর্ ডাউর্খেট হ লি অযান্ড র্াখয়খের্,
হোথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথর্টট
ন ার্োতাল এবং আেখেট ইউথর্ভাথর্টট
ন ার্োতাল। র্ুথবধাটট 16
হর্খেম্বর হিখক্ ক্ােক্র
ন বখল ধরা খব এবং থর্বথিত র্ার্, ন লাইখর্েরাপ্ত বযব াথরক্ র্ার্, ন
রেুক্তিথবে, হমথডখক্ল অযাথর্েযান্ট, র্ ায়ক্, হক্রাথর্, থির্ার এবং অর্যার্য হরাগীর মুখিামুথি
ওয়া ক্মীখের জর্য অর্ুখমাথেত খত োখর এবং 2021 এর হশখষর থেক্ েেন্ত
ন ক্াজ ক্রখব, হে
র্মখয় এর রভাব মূলযায়র্ ক্রা খব। র্ক্তিথলতভাখব, SUNY 7,637 হমথডখক্ল ক্মী থর্খয়াগ ক্খর
োরা োইলট হরাগ্রাখমর জর্য হোগয।
"থর্উ ইয়ক্ন হেখটর স্বাস্থ্যখর্বা র্ায়ক্রা অিান্ত েথরশ্রম ক্খরখের্ এবং এই ভয়ঙ্কর ম ামারীখত
তাখের জীবর্খক্থবেন্ন ক্খরখের্ এবং তাখের রখচষ্টার জর্য তাখের েিােিভাখব ক্ষথতেূরণ
হেওয়া উথচত," গভর্রন হ াচুল িম্বলর্।"এই গুরুত্বেূণ চ
ন ু ক্তি SUNY ার্োতালগুথলখত আমাখের
অথতথরি েথরশ্রম ক্রা স্বাস্থ্যখর্বা হেশাোরখের ওভারটাইম হবতর্ বৃক্তি ক্রখব এবং তাখের
জর্খর্বার জর্য তাখের স্বীক্ৃথত থেখত র্া ােয ক্রখব। আমরা স্বাস্থ্যখর্বা হেশাজীবী এবং
ার্োতাখলর ক্মচারীখের
ন
ক্াখে ভীষণভাখব ক্ৃতজ্ঞতার ঋখণ ঋণী হে এই ম ামারী চলাক্ালীর্
তারা েরজাগুথল িুখল হরখিখের্ এবং এটট ক্ষথতেূরখণর হক্ষখে র্টিক্ েখি থর্উ ইয়ক্নখক্ এক্টট
হোট েেখক্ষে অগ্রর্র ক্রখব।"

ওভারটাইখমর জর্য ত থবল ার্োতাখলর েথরচালর্ রাজস্ব হিখক্ রোর্ ক্রা খব। থর্উ ইয়ক্ন
হেট ভথবষযখত স্বাস্থ্যখর্বা ক্মীখের র্ ায়তার জর্য আরও েেখক্ষে হর্খব এই চুক্তির ের োখত
আমরা আমাখের স্বাস্থ্যখর্বা হেশাজীবীখের গুরুত্বেূণ ক্াজগুথলখক্
ন
স্বীক্ৃথত রোর্ ক্রথে র্ব
হেথর্থলটটগুথলখত।
SUNY চোম্বেলর ক্তজম মালাট্রাি িম্বলর্, “আমাখের SUNY হমথডখক্ল এবং ার্োতাখলর
ক্মীরা শুরু হিখক্ই র্া থর্ক্তার র্াখি হক্াথভড র্ঙ্কখটর থবরুখি লডাই ক্রখের্ র্িুি র্াথরখত
এবং এির্ও তারা তাখের হর্বা ক্রা হরাগীখের জর্য রথতথের্ তাখের অিান্ত এবং বীরত্বেূণ ন
লডাই চাথলখয় োখের্ এবং আমাখের ক্মীবল ধখর রািখত আমাখের েখক্ষ ো থক্েু ক্রা র্ম্ভব তা
ক্রখত খব। আমাখের ার্োতাখলর স্বাস্থ্যখর্বা র্ায়ক্রা SUNY-এর হর্রার রথতথর্থধত্ব ক্খর
এবং এই ওভারটাইম বৃক্তির র্াখি র্াখি, আমরা আমাখের স্বাস্থ্যখর্বা ক্মীখের রথত আমাখের
গভীর অঙ্গীক্ারবিতার এক্টট শক্তিশালী বাতনা োিাখত িাক্ব। আমাখের অিান্ত এবং থর্খবথেত
স্বাস্থ্যখর্বা ক্মীখের রথত টার র্মিখর্র
ন
জর্য গভর্রন হ াচুলখক্ এবং তার র্াখি রাজয ক্মচারী
ন
ৃ
র্ম্পখক্নর েল, আমাখের ইউথর্য়খর্র রথতথর্থধগণ এবং আমাখের ার্োতাখলর হর্তত্বখক্ এটট
র্ম্ভব ক্খর হতালার জর্য ধর্যবাে।"
CSEA িভাপবে হমবর ই. িুবলভার্ িম্বলর্, "এই চুক্তিটট এই ম ামারী জুখড এই অেথর াে ন
ক্মীখের চলমার্ আত্মথর্খয়াজর্খক্ স্বীক্ৃথত হেয় এবং টটক্া হেওয়ার রখয়াজর্ীয়তার ক্ারখণ
অথবলখম্ব তাখের হে অথতথরি র্ময় হেওয়ার রখয়াজর্ খব, তার জর্যও। অথতথরি ওভারটাইম
ক্ষথতেূরণ হর্ই র্ব ক্মীখের জর্য র্ব হচখয় হবথশ স্বাগত োাঁরা ক্টির্ র্মখয় রখয়াজর্ীয় েথরখষবা
রোর্ ক্খর চখলখের্ এবং থর্উ ইয়খক্নর মার্ুখষর রথত তাখের রথতশ্রুথত েূরণ ক্খর চখলখের্।
আমরা ক্ৃতজ্ঞ হে গভর্রন হ াচুল এই ক্টির্ র্মখয়র স্বীক্ৃথতস্বরূে এই েথরবতনখর্র র্ূচর্া
ক্খরখের্ এবং আমাখের রাজযখক্ ট্র্যাখক্ থেথরখয় আর্খত হর্তৃত্ব থেখের্। েথেও অখর্ক্ থক্েু
ক্রা বাথক্ আখে আমরা আত্মথবশ্বার্ী হে থর্বা ন ীর র্াখি এক্ র্াখি ক্াজ ক্রখল আরও অখর্ক্
থক্েু র্ম্পন্ন ক্রা োখব। এটট অবশযই র্টিক্ থেখক্ এক্টট েেখক্ষে।"
PEF এর িভাপবে ওম্বিইর্ হস্পে িম্বলর্, "PEF র্ার্ এবং
ন
অর্যার্য স্বাস্থ্যখর্বা হেশাোররা
রথতথের্ হক্াথভড-19 র্ হরাগীখের থচথক্ৎর্ার জর্য তাখের জীবখর্র ঝুাঁ থক্ হর্র্। তাখের
ওভারটাইখমর ার বাডাখর্া এক্টট হোট েেখক্ষে ো আমরা থর্খত োথর তাখের তযাখগর জর্য
তাখের েুরস্কৃত ক্রার জর্য। আথম গভর্রন হ াচুল এবং SUNY চযাখেলর মালাট্র্ার্খক্ ধর্যবাে
জার্খত চাই PEF এর র্াখি অংশীোথরত্ব ক্রার জর্য এই চুক্তিখত হে ৌঁেখর্ার জর্য। আমাখের এই
র্মস্ত আত্মথর্খবথেত জর্ হর্বক্খের এক্টট ম ামারীর মখধয েিােিভাখব ক্ষথতেূরণ থেখত এবং
ধখর রািার জর্য আমাখের েিার্াধয হচষ্টা ক্রখত খব েির্ তাখের েক্ষতা অতযন্ত মূলযবার্।"
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