
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল  ামলার বিরুম্বে পবরি র্ কমীম্বের সুরক্ষা সম্প্রসারণকারী আইম্বর্ 

স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S.9468/A.10491) এমর্ িেক্তিম্বের বিরুম্বে হ ৌজোবর অপরাম্বের অবভম্ব াগ 

প্রসাবরত কম্বর  ারা িতনমার্ আইর্ দ্বারা সুরবক্ষত র্য় এমর্ অবতবরি পবরি র্ কমীম্বের 

আক্রমণ কম্বর  

  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ প্রায় 11,000 হেথি পথরে র্ ক্র্মীদের আক্রর্মণ এেং  য়রাথর্র 

থেরুদে রক্ষা ক্রার জর্য আইদর্ (S.9468/ A.10491) স্বাক্ষর ক্দরদের্৷ থেলটি ের্নর্মার্ আইর্দক্ 

প্রসাথরর্ ক্রদে যা হসই সে েযক্তিদের থির্ীয় থিথির  ার্মলার িারা অথভযুি ক্রদে যারা 

পথরে র্ ক্র্মীদের আক্রর্মণ ক্দর ো  য়রাথর্ ক্দর। এটি এর্মর্ েযক্তিদের থেরুদে হ ৌজোথর 

অথভদযাগ প্রসাথরর্ ক্রদে যারা হেির্ িা ক্ স ক্ারী, টিথক্ি ো রাজস্ব সংি ক্ারী, 

রক্ষণাদেক্ষদণর ক্র্মী, হর্মরার্মর্ক্ারী, পথরচ্ছন্নর্া ক্র্মী এেং র্াদের র্ত্ত্বােধায়ক্দের আক্রর্মণ 

ক্দর, যারা থেেযর্মার্ আইর্ িারা সুরথক্ষর্ র্য়। রাদজযর থসদর্ির হলরয় ক্র্মথর, অযাদসম্বথল হর্মম্বার 

থভথভয়ার্ কু্ক্, হর্মদরাপথলিার্ রান্সদপাদিনির্ অিথরটির (Metropolitan Transportation অিথরটি, 

MTA) হেয়ার এেং থসইও জাদর্া থলোর এেং ATU হলাক্াল 1056-এর হপ্রথসদিন্ট র্মাক্ন হ র্থরর 

সাদি গভর্ নর থেদল স্বাক্ষর ক্দরর্।   

   

"র্ম ার্মারী েলাক্ালীর্, আর্মাদের পথরে র্ ক্র্মীরা র্ায়ক্ থেদলর্, প্রদর্যদক্ যখর্ োথ়িদর্ থেদলর্ 

র্খর্ র্ারা ক্াদজ উপথির্  দর্র্ - শুধু র্াদের স্বািয এেং র্াদের পথরোদরর স্বািযদক্ই ঝুুঁ থক্র 

র্মদধয হ দলই র্য়, েরং পার্াল হরদলর অপরাধ েৃক্তের সাদি র্াদের জীের্দক্ও থেপন্ন ক্দর," 

গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "থর্উ ইয়দক্নর পথরে র্ ক্র্মীরা সে সর্ময় আর্মাদের জর্য আদের্ এেং 

এখর্ র্াদের জর্য িাক্া আর্মাদের ক্াজ। ক্র্ম নদক্ষদে ক্ারও িারীথরক্ সথ ংসর্া ো  য়রাথর্র 

থিক্ার  ওয়া উথের্ র্য় এেং আজ আর্মরা হসই পুরুষ ও র্মথ লাদের সুরক্ষার জর্য এক্টি 

গুরুত্বপূণ ন পেদক্ষপ থর্ক্তচ্ছ যারা আর্মাদের সােওদয় এেং োসগুথলদক্ সেল রাদখর্।"  

  

"সারা র্ম ার্মারী জদু়ি, পথরে র্  ক্র্মীরা আর্মাদের অপথর ায ন ক্র্মীদের ক্াদজ থর্দয় যার্ এেং 

আদসর্, থর্উ ইয়ক্নোসীরা যাদর্ প্রদয়াজর্ীয় স্বািযদসো এেং খাদেযর র্মদর্া অর্যার্য অপথর ায ন 

ক্তজথর্সগুথল হপদর্ সক্ষর্ম  র্ র্া থর্ক্তির্ ক্রার জর্য র্াদের থর্দজর জীের্ এেং র্াদের 

থপ্রয়জদর্র জীের্দক্ ঝুুঁ থক্র র্মদধয হ দল," হল ম্বের্োন্ট গভর্ নর আম্বতাবর্ও হেলগাম্বো 

িম্বলম্বের্। "আর্মরা আর্মাদের পথরে র্ ক্র্মীদের কৃ্র্জ্ঞর্ার ঋদণ ঋণী এেং এখর্ আর্মাদের 



োথয়ত্ব থর্ক্তির্ ক্রা হয র্ারা র্াদের থর্রাপত্তার হুর্মথক্র হর্মাক্াদেলা র্া ক্দরই র্াদের থের্ 

অথর্োথ র্ ক্রদর্ পাদরর্।"  

  

হেিদর্র িা ক্ স ক্ারী, টিথক্ি ো রাজস্ব সংি ক্ারী, রক্ষণাদেক্ষদণর ক্র্মী এেং পথরে র্ 

সংিা ো ক্রৃ্নপদক্ষর িারা থর্যুি সুপারভাইজাররা জর্সাধারদণর সাদি ক্াজ ক্দরর্ এেং থর্ক্তির্ 

ক্দরর্ হয পথরে র্ সর্ময়সূেী অরু্যায়ী েলদে, িাথর্ম নর্াল এেং হেির্গুথল পথরষ্কার রদয়দে এেং 

যােীরা টিথক্ি এেং র্িয হপদর্ পাদরর্। এই ক্র্ম নোরীরা পথরে র্ ো পথরে র্ সুথেধা েযে ার ক্রা 

হয হক্ার্ েযক্তির িারা  য়রাথর্ ো আক্রর্মদণর ঝুুঁ থক্দর্ িাদক্র্, এেং এই থেলটি অথর্থরি 

পথরে র্ ক্র্মীদের আক্রর্মণ হিদক্ রক্ষা ক্রার জর্য আইর্ ক্দ ার ক্রদে। হয েযক্তিরা পথরে র্  

ক্র্মীদের িারীথরক্ভাদে আ র্ ক্দরর্ র্াদের থেরুদে হসদক্ন্ড-থিথির  ার্মলার অথভদযাগ এদর্, 

আইর্টি পথরে র্ ক্র্মীদের ক্ষথর্ ক্রদর্ োওয়া র্মারু্ষদের থেরুদে এক্টি প্রথর্েন্ধক্ থ সাদে 

ক্াজ ক্রদে।  

  

জাম্বর্া বলিার, MTA হচয়ার এিং বসইও িম্বলম্বের্, "আজদক্র থেদলর স্বাক্ষর MTA-হর্ 

আর্মাদের সক্দলর িারা েযাপক্ভাদে প্রিংথসর্  য়; পথরে র্ ক্র্মীরা  দলর্ র্ায়ক্ যারা এক্টি 

থর্রাপে ক্র্ম নদক্ষে পাওয়ার হযাগয। থক্ন্তু জর্থর্রাপত্তার থেষদয় ক্াজ হিষ  য়থর্। র্রু্র্ আইর্ 

েলেৎ ক্রদর্  দে যাদর্ আর্মাদের ক্র্মীরা হেদির সদে নাত্তর্ম গণপথরে র্ েযেিা োলাদর্ পাদরর্ 

এেং থর্উ ইয়ক্নোসীদের র্াদের হযখাদর্ যাওয়ার প্রদয়াজর্ হসখাদর্ থর্দয় হযদর্ পাদরর্।"  

  

রাজে বসম্বর্ের হলরয় কমবর িম্বলম্বের্, "আজ আথর্ম  াজার  াজার পথরে র্ ক্র্মীদের সাদি 

উেযাপর্ ক্রথে যখর্ গভর্ নর হ াক্ল এই গুরুত্বপূণ ন থেধার্টি স্বাক্ষর ক্দর আইদর্ পথরণর্ 

ক্রদের্। পথরে র্ ক্র্মীরা আর্মাদের ি রদক্ র্ম ার্মারীর সে নাথধক্ প্রদক্াদপর সর্ময় এেং র্ার 

পদরও থর্দজদের এেং র্াদের পথরোরদের থেপন্ন ক্দর েলর্মার্ হরদখথেদলর্। এই র্ায়ক্দের 

থর্রাপে ক্র্ম নদক্ষে প্রাপয এেং যারা পথরে র্ ক্র্মীদের আক্রর্মণ ক্দর র্ারা র্াদের অপরাদধর 

সাদি সার্মঞ্জসযপূণ ন িাক্তির সমু্মখীর্  ওয়ার হযাগয। সাম্প্রথর্ক্ ঘির্াগুথল স্পষ্ট ক্দরদে হয 

পথরে র্ ক্র্মীদের থর্রাপত্তার থেষয়টি আর্মাদের ক্র্িা গুরুদত্বর সাদি থেদেের্া ক্রদর্  দে এেং 

আথর্ম পথরে দর্র হর্রৃ্ত্ব, সংগট র্ শ্রর্ম এেং প্রোরক্দের প্রিংসা ক্থর যারা এটিদক্ 

অিাথধক্াদরর থেষয় ক্রার হক্ষদে রূ্মল অংিীোর হিদক্দের্। আথর্ম র্াদের অংিীোথরদত্বর জর্য 

কৃ্র্জ্ঞ এেং আথর্ম আর্মার স ক্র্মীদের র্াদের সর্মি নদর্র জর্য কৃ্র্জ্ঞ, অযাদসম্বথলদর্ এটিদক্ 

সর্মি নর্ ক্রার জর্য অযাদসম্বথল সেসয কু্ক্ এেং সংখযাগথরষ্ঠ হর্র্া স্িুয়ািন-ক্াক্তজর্ এেং স্পস্পক্ার 

হ থের ক্াদে র্াদের হর্রৃ্দত্বর জর্য কৃ্র্জ্ঞ। পথরে র্ ক্র্মীরা যখর্ থর্রাপে, থর্ভনরদযাগয 

পথরদষো প্রোদর্র থেদক্ র্মদর্াথর্দেি ক্রদর্ পাদর র্খর্ আর্মরা সোই উপকৃ্র্  ই।"  

    

বিোর্সভার সেসে বভবভয়ার্ ই. কুক িম্বলম্বের্, "সারা র্ম ার্মারী জদু়ি, থর্উ ইয়দক্নর পথরে র্ 

ক্র্মীরা সার্মদর্র সাথরদর্ হিদক্দের্, আর্মাদের রাজযদক্ প্রথর্থের্ োলু রাখদর্ অক্লান্ত পথরশ্রর্ম 

ক্রদের্। এই ক্ারদণই আথর্ম এই আইদর্র জর্য োপ থেদর্ হপদর গথে নর্, যা পথরে র্ ক্র্মীদের 

থর্রাপত্তা এেং সুরক্ষা থর্ক্তির্ ক্রদে। থর্উ ইয়ক্নোসীদের সুরথক্ষর্ রাখার এেং আর্মাদের 

সােওদয়গুথলদক্ থর্রাপে রাখদর্ র্ার েলর্মার্ প্রদেষ্টার জর্য আথর্ম গভর্ নর হ াক্দলর প্রিংসা 

ক্থর।"  

  



ATU হলাকাল 1056 হপ্রবসম্বেন্ট মাকন হ র্বর িম্বলর্, "যারা পথরে র্ ক্র্মীদক্ আক্রর্মণ ক্রা 

ট ক্ েদল র্মদর্ ক্দরর্ র্াদের জর্য এক্টি প্রথর্দরাধক্ থ সাদে ক্াজ ক্রার জর্য এই আইর্টি 

প্রদয়াজর্। যারা পথরে র্ ক্র্মীদের আক্রর্মণ ক্দর র্াদের সমূ্পণ নরূদপ অথভযুি ক্রার জর্য এটি 

প্রথসথক্উিরদের জর্য এক্টি  াথর্য়ার। আর্মরা এই সুরক্ষাগুথলর সাদি পথরে র্ ক্র্মীদের স্বীকৃ্থর্ 

হেওয়ার জর্য আইর্সভা এেং গভর্ নর হ াক্লদক্ ধর্যোে জার্াই।"  

  

সািওম্বয় সারম্ব স সুপারভাইজার অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Subway Surface Supervisors 

Association) সভাপবত মাইম্বকল কোরুি িম্বলম্বের্, "আর্মরা এই গুরুত্বপূণ ন আইদর্ দ্রুর্ 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লদক্ ধর্যোে জার্াদর্ োই। আর্মাদের সেসয এেং শ্রথর্মক্রা 

সাধারণভাদে েেদরর পর েের ধদর থসদেদর্মর িারা সুথেধােক্তির্  দয়দে। এই আইর্ সর্মর্া থর্দয় 

আসদর্ সা াযয ক্রদে।"  

  

স্মােন হজর্াম্বরম্বলর হচয়ারমোর্ অোন্থবর্ সাইমর্ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্নদক্ েলর্মার্ রাখার 

সাদি আর্মাদের MTA-র অপথর ায ন ক্র্মীদের সুরথক্ষর্ রাখার জর্য আর্মাদের অিদলর পথরে র্ 

ক্র্মীদের সুরক্ষা প্রোর্ এক্টি িীষ ন অিাথধক্ার  দর্  দে। এই থেলটি অেিযই হসই হক্ষদে সা াযয 

ক্রদে। গভর্ নর হ াক্ল, থসদর্ির ক্র্মথর এেং অযাদসম্বথল সেসযা কু্ক্দক্ ধর্যোে আর্মাদের 

ক্র্মীদের যারা ঝুুঁ থক্র র্মদধয হ দল র্াদের িাক্তি থর্ক্তির্ ক্দর আর্মাদের ক্র্মীদের থর্রাপে রাখার 

এই প্রদেষ্টায় হর্রৃ্ত্ব হেওয়ার জর্য।"   

  

DC37 হলাকাল 372 (DC37 Local 372)-এর হপ্রবসম্বেন্ট ের্ বে. ফ্রাম্বকাইস I িম্বলম্বের্, 

“জর্সাধারদণর িারা পথরে র্ ক্র্মীদের সাদি ক্রা আেরদণর সর্মাধার্ ক্রা প্রদয়াজর্, র্ারা 

সক্দলই আইদর্র অধীদর্ সুরক্ষা পাওয়ার হযাগয। আথর্ম খুেই খুথি হয গভর্ নর হ াক্ল আজ এই 

েীরত্বপূণ ন ফ্রন্টলাইদর্র ক্র্মীদের প্রথর্ সর্মি নর্ হেথখদয় এই আইদর্ স্বাক্ষর ক্রদের্। পথরে র্ 

ক্র্মীরা যখর্ থর্উ ইয়ক্নদক্ েলর্মার্ রাদখর্, র্খর্ র্াদের গাদয় র্া  ার্ হেওয়ার এক্টি পথরষ্কার 

োর্না পা ায় এটি। আর্মরা আরও জর্সাধারদণর সমু্মখীর্  ওয়া সেসযদের সুরক্ষা থর্ক্তির্ ক্রদর্ 

আইর্সভার সাদি ক্াজ ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

ট্রার্ক্তজে সুপারভাইজারস অগ নার্াইম্বজের্ TWU হলাকাল 106 (Transit Supervisors 

Organization TWU Local 106)-এর হপ্রবসম্বেন্ট ব বলপ ভোম্বলবন্ট িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন 

হেদি অপরাদধর  ার েৃক্তের ক্ারদণ, থেদিষ ক্দর পথরে র্ ক্র্মীদের উপর আক্রর্মদণর ক্ারদণ 

এখর্ আদগর হেদয় অদর্ক্ হেথি ক্দর এটি েুেনান্ত হয গভর্ নর এেং আলদেথর্দর্ যারা এই প্রেণর্া 

অেযা র্ িাক্া থেরর্ রাখদর্ থক্েু ক্রার জর্য ক্াজ ক্দরদের্।"  

  

TWU হলাকাল 100 (TWU Local 100)-এর সভাপবত হোবর্ উতাম্বর্া িম্বলম্বের্, "পথরে র্ 

ক্র্মীরা এক্টি ক্াজ ক্রার জর্য ক্াদজ আদসর্, এর্মাদজনক্তন্স রুদর্ম হপৌৌঁোর্র জর্য র্য়। আর্মরা 

যােীদের হিদক্ এেং আইদর্র হিদক্ সম্মার্ পাওয়ার হযাগয। গভর্ নর হ াক্ল এেং হেি 

আইর্সভার সেসযদের ধর্যোে এিা স্বীক্ার ক্রার জর্য হয পথরে র্ ক্র্মীদের থেরুদে আক্রর্মণ 

এক্টি েলর্মার্ সর্মসযা যার সর্মাধার্ ক্রা েরক্ার৷ এই সট ক্ থেদক্ এক্টি পেদক্ষপ। প্রথসথক্উির 

এেং থেোরক্দের এখর্ র্াদের ক্াজ ক্রদর্  দে এেং র্মারু্ষদের র্াদের ক্াদজর জর্য োয়েে 

ক্রদর্  দে।"  



  

অোম্বসাবসম্বয়ের্ অ  কবমউোর হরল এমপ্লবয়জ (Association of Commuter Rail 

Employees)-এর সাোরণ হচয়ারমোর্ এেওয়ােন ভোম্বলম্বন্ট িম্বলর্, "ACRE আর্মাদের 

সেসযদের সুরথক্ষর্ রাখার উদেদিয র্ীথর্ তর্থর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল, থসদর্ির ক্র্মথর এেং 

অযাদসম্বথলর সেসযা কু্ক্দক্ সাধুোে জার্ায়৷ প্রথর্থের্ আর্মাদের সেসযরা র্াদের োথয়ত্ব পালদর্র 

সর্ময় আক্রান্ত  র্। এই আইর্টি এক্টি েৃঢ় োর্না পা ায় হয এক্জর্ হর্মদরা-র্ি ন ক্র্মীদক্ 

আক্রর্মণ ক্রা স য ক্রা  দে র্া।"  

  

  

  

###  
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