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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল কর্মীম্বের প্রবিম্বোধ হিম্বক সুরক্ষা বেম্বি বিবধর্মালায় স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

বিবধর্মালা (S.4394-A/A.5144-A) কর্মী এিং প্রাক্তর্ কর্মীম্বের হিআইবর্ িা বিপজ্জর্ক
িেিসা কার্ক্রম্বর্মর
ন
বিরুম্বে অবভম্বর্াগ করার ফম্বল বর্ম্বয়াগকিনা কিত ক
ন প্রবিম্বোধর্মূলক
পেম্বক্ষপ হিম্বক রক্ষা কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিথিমালা স্বাক্ষর ক্করকের্ যা ক্মীকের হিআইথর্ িা থিপজ্জর্ক্
িযিসা ক্াযক্রকমর
ন
থিরুকে অথভকযাগ ক্রার ফকল থর্ক াগক্র্না ক্র্তক্
ন প্রথর্ক ািমূলক্ পেকক্ষপ
হিকক্ রক্ষা ক্কর। হিসরক্াথর খাকর্র ক্মীকের জর্য এই থিক ষ সুরক্ষা সম্প্রসারণ ক্রা ক কে
যারা এই থিল ক্াযক্র
ন
ও ার পূকি ক্ম
ন
সুরথক্ষর্ থেল। ক্মীকের সংজ্ঞা সংক াির্ ক্কর প্রাক্তর্
ক্মীকের হযাগ ক্রা ক কে, যার মািযকম র্াকের সুরক্ষা হেও া কি যারা চাক্থর পরির্ী সমক
প্রথর্ক াি পরা ণর্ার থ ক্ার ক কের্। এই থিথিমালা প্রথর্ক ািমূলক্ পেকক্ষকপর সংজ্ঞা
সম্প্রসাথরর্ ক্করকে, যার মকিয এখর্ পেকক্ষপ িা পেকক্ষপ হর্ও ার হুমথক্ যা এক্জর্ প্রাক্তর্
ক্মীর ির্নমার্ িা ভথিষযৎ চাক্থরর উপর থিরূপ প্রভাি হফলকর্ পাকর এিং অথভিাসর্
ক্র্তপ
ন কক্ষর সাকি হযাগাকযাগ ক্রা িা অথভিাসর্ ক্র্তপ
ন কক্ষর সাকি হযাগাকযাকগর হুমথক্ প্রোর্
অন্তভভক্ত
ন িাক্কি। প্রাক্তর্ ক্মীকের র্র্ভ র্ আইকর্র অিীকর্ ক্ভাকরজ হযাগ ক্রার ফকল,
সীমািের্ার ক্ারকণ সংথিথি েুই িের পযন্ত
ন িতদ্ধে ক্রা ক কে যাকর্ প্রথর্ক াি পরা ণর্ার হক্ষকে
যিাযি পেকক্ষপ হর্ও া থর্দ্ধির্ ক্রা যা ।
"যথে আমরা ম ামারী হিকক্ থক্েভ থ কখ িাথক্, র্া ল, আমাকের সিাঙ্গীণ
ন
অিনর্থর্ক্
ন
পুর্রুোকর
ক্মীকের সুরক্ষা অন্তভভক্ত
ন
কর্ কি," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "এই থিথিমালা থর্দ্ধির্ ক্কর হয,
ক্মীরা থিপজ্জর্ক্ িা হিআইথর্ িযিসা অর্ু ীলর্গুথলর থিপকক্ষ র্াকের ক্ণ্ঠস্বর র্ভ লকর্ পারকি
যা র্াকের স্বাস্থ্য এিং ক্লযাণকক্ ঝুুঁ থক্র মুকখ হফকল। হক্ার্ ক্মীকক্ই থর্ম্নমাকর্র ক্ম পথরকিক
ন
ক্াজ ক্রকর্ িািয ও া উথচৎ র্ , র্াই ক্মকক্ষকে
ন
প্রথর্ক ািমূলক্ পেকক্ষপ হেক্াকর্ার মািযকম
আথম থর্উ ই কক্নর ক্মীকের আরও সুরক্ষা থেকর্ হপকর গথির্।"
ন
ক্মীরা র্াকের চাক্থরর োথ কে মকিয হিকক্ িা র্া অথর্ক্রম ক্কর অথভকযাকগর হক্ষকেও সুরক্ষা
পাকির্। এই থিথিমালা আরও থর্দ্ধির্ ক্কর হয ক্মীকের হক্িল প্রমাণ ক্রকর্ কি হয র্ারা সঙ্গর্
ক্ারকণ থিশ্বাস ক্করর্ হয আইকর্র লঙ্ঘর্ ক কে অিিা গুরুর্র িা থর্থেনষ্ট থিপে রক কে হযখাকর্ পূকি প্রথর্ক
ন
ািমূলক্ পেকক্ষপ হিকক্ সুরক্ষা হপকর্ র্াকের আইকর্র প্রক্তর্ লঙ্ঘর্ প্রমাণ
ক্রকর্ র্ যা এক্টি গুরুর্র িা থর্থেনষ্ট থিপকের ক্ারণ - র্র্ভ র্ পেকক্ষপ হুইকসল হলাথ ং এর
সুরথক্ষর্ িরণ সম্প্রসারণ ক্কর। এই থিথিমালা ক্মীকের সুরক্ষাকক্ অগ্রাথিক্ার হে এিং র্াকের

আশ্বস্ত ক্কর হয র্ারা র্াকের জীথিক্া ঝুুঁ থক্র মুকখ র্া হফকলই হিআইথর্ এিং থিপজ্জর্ক্
ক্মক্াকের
ন
থিরুকে অথভকযাগ জার্াকর্ পারকির্।
বসম্বর্টর হেবসকা রাম্বর্মাস িম্বলর্, "যখর্ এক্জর্ ক্মী এথগক একস থিপে িা হিআইথর্ ক্ম ন
পথরকি সম্পকক্ন জার্া , র্াকের এিা জার্ার থর্রাপত্তা িাক্া উথচৎ হয এই সা সী পেকক্ষপ
হর্ও া ভথিষযকর্ র্াকের জর্য থিপকের ক্ারণ ক উেকি র্া। S.4394A সরক্াথর ক্মীকের জর্য
উপলভয হুইকসল হলা ার সুরক্ষা হিসরক্াথর ক্মীকের জর্য সম্প্রসারণ ক্কর - যার মকিয স্বর্ন্ত্র
টেক্াোরও অন্তভভক্ত
ন । ম ামারীর চূ ড়ান্ত পযাকন ক্মীকের অথভজ্ঞর্ার মািযকম এিং ক্মীকের
হিটেক্ র্াক্তক্রকণর হে িযাপী িযাপক্ সমসযাজর্ক্ প্রকচষ্টার মুকখ এই থিথিমালার গুরুে
প্রমাথণর্ ক কে। এই থিকল স্বাক্ষর ক্রার মািযকম গভর্রন হ াক্ল ক্মীকের উকেক য এই িার্না
পাোকর্ার জর্য এক্টি গুরুেপূণ পেকক্ষপ
ন
থর্ক কের্ হয আমরা র্াকের পকক্ষ আথে, এিং
ক্মকক্ষকে
ন
র্াকের স্বাস্থ্য, সম্মার্ এিং থর্রাপত্তা খুিই গুরুেপূণ।"
ন
অোম্বসেবলম্বর্মোর র্মাইম্বকল হিম্বর্ম্বেম্বটা িম্বলর্, "আজকক্ থর্উ ই কক্নর ক্মীকের জর্য
এক্টি ভাকলা থের্। র্ারা ক্মকক্ষকে
ন
র্াকের হেখা িা সকে ক্রা অর্যাক র থিরুকে অথভকযাগ
জার্াকর্ মুক্ত, হক্ার্রূপ প্রথর্ক াি পরা ণ পেকক্ষকপর ভ োড়াই। আথম গভর্রন হ াচভলকক্ এই
থিলটিকর্ স্বাক্ষর ক্কর থিচক্ষণর্া প্রে কর্র
ন
জর্য র্াকক্ সািুিাে জার্াই।"
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