
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল মজুবর চুবরর বিরুম্বে লডাইম্ব়ের জর্ে িড ধরম্বর্র পদম্বেপ হর্ও়োর 

কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

মজুবর চুবর টাস্ক হ ার্ ন শ্রবমকম্বদর এিং বর্উ ই়েকন হেম্বটর িম্বক়ো প্রা়ে 3 বমবল়ের্ 

ডলার পুর্রুোর কম্বরম্বে  

  

মজুবর চুবরর বরম্বপাটন করম্বে এিং চুবর  ও়ো মজুবর পুর্রুোর করম্বে র্েুর্  টলাইর্ 

চালু কম্বরম্বে - 833-910-4378 - এিং অর্লাইর্ মজুবর চুবর বরম্বপারটনং এিং ট্র্োবকং টুল 

বিকাে কম্বরম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ মজথুর চুথরর থিরুদ্ধে লডাই ক্রার জর্য এিং ক্দ্ধ ার পথরশ্রমী থর্উ 

ইয়ক্নিাসীদ্ধের হিতদ্ধর্র হচক্ সুরথিত ক্রার জর্য িড পেদ্ধিদ্ধপর হ াষণা ক্দ্ধরদ্ধের্। গভর্ নর 

হ াষণা ক্দ্ধরদ্ধের্ হে ওদ্ধয়জ হিফ্ট টাস্ক হ াস ন (Wage Theft Task Force), ো থর্উ ইয়ক্ন হেট 

থিপাটনদ্ধমন্ট অ  হলিার (New York State Department of Labor, NYSDOL), থর্উ ইয়ক্ন হেট 

অযাটথর্ ন হজর্াদ্ধরল (New York State Attorney General) এিং থিথিক্ট অযাটথর্ নদ্ধের (District 

Attorneys) মদ্ধযয এক্টট সমথিত প্রদ্ধচষ্টা, সম্প্রথত এক্ িজদ্ধর্রও হিথি িযিসা এিং 265 জর্ 

িযক্তির ক্াে হিদ্ধক্ অপরাযমূলক্ হোষী সািযস্তক্রণ এিং চুক্তি সুরথিত ক্দ্ধরদ্ধে COVID-19 

ম ামারী শুরু  ওয়ার পর হিদ্ধক্ প্রায় 3 থমথলয়র্ িলাদ্ধরর মজথুর পুর্রুোর এিং থর্উ ইয়ক্ন 

হেদ্ধটর ক্াদ্ধে িদ্ধক্য়া অিোর্সমূ  পথরদ্ধিায ক্রার জর্য। গভর্ নর টাস্ক হ াদ্ধস নর সা লযদ্ধক্ 

িক্তিিালী ক্রার জর্য র্তুর্ প্রদ্ধচষ্টার ক্িাও হ াষণা ক্দ্ধরদ্ধের্, এক্টট র্তুর্  টলাইর্ চাল ু

ক্দ্ধরদ্ধের্ এিং এক্টট অতযাযুথর্ক্ অর্লাইর্ মজথুর চুথরর থরদ্ধপাটটনং থসদ্ধেম ততথর ক্দ্ধরদ্ধের্ ো 

শ্রথমক্দ্ধের মজথুর চুথরর থরদ্ধপাটন ক্রার এিং তারা ো হপদ্ধত পাদ্ধরর্ তার জর্য আরও সুদ্ধোগ ততথর 

ক্দ্ধর, তাদ্ধের হগাপর্ীয়তা এিং থর্রাপত্তা রিা ক্রার সাদ্ধি।  

  

আজ হিদ্ধক্, থর্উ ইয়ক্নিাসীরা 833-910-4378 র্ম্বদ্ধরর র্তুর্  টলাইদ্ধর্ ক্ল ক্দ্ধর মজথুর চুথরর 

থিষদ্ধয় সরাসথর থর্উ ইয়ক্ন হেট থিপাটনদ্ধমন্ট অ  হলিাদ্ধর থরদ্ধপাটন ক্রদ্ধত পাদ্ধরর্, োর ক্াদ্ধে 

হোভাষী পথরদ্ধষিা উপলব্ধ রদ্ধয়দ্ধে। অর্লাইর্ থরদ্ধপাটটনং থসদ্ধেম থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের থিথভন্ন 

ভাষায় অর্লাইদ্ধর্ মজথুর চুথরর থরদ্ধপাটন ক্রার িমতা হেদ্ধি এিং তার সাদ্ধি অথভদ্ধোগগুথল ট্র্যাক্ 

ক্রার এিং প্রিণতা সর্াি ক্রার জর্য থিভাদ্ধগর িমতাদ্ধক্ উন্নত ক্রদ্ধি।  

  



"েখর্ আমরা থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের ম ামারীর অি ননর্থতক্ ক্ষ্ট হিদ্ধক্ পুর্রুোর হপদ্ধত সা ােয 

ক্রার জর্য ক্াজ ক্থর, তখর্ আমাদ্ধের অিিযই থর্ক্তিত ক্রদ্ধত  দ্ধি হে আমরা ক্মীদ্ধের সুরিা 

প্রোর্ ক্রথে এিং তারা তাদ্ধের পাওর্া হিতর্ পাদ্ধের্ তার গযারাথন্ট থেক্তে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলম্বের্। "মজথুর চুথরর টাস্ক হ াস ন ইথতমদ্ধযযই ক্মীদ্ধের জর্য িড যরদ্ধর্র থিজয় অজনর্ 

ক্দ্ধরদ্ধে, এিং আথম অযাটথর্ ন হজর্াদ্ধরল এিং হজলা অযাটথর্ নদ্ধের যর্যিাে জার্াই শ্রম থিভাদ্ধগর 

সাদ্ধি তাদ্ধের অংিীোথরদ্ধের জর্য েুষৃ্কতীদ্ধের থিরুদ্ধে পেদ্ধিপ হর্ওয়ার জর্য এিং ক্মীদ্ধের 

র্যায়থিচার প্রোদ্ধর্র জর্য৷ আথম গথি নত হে আমরা আরও ক্মীদ্ধের সা ােয ক্রার জর্য আমাদ্ধের 

প্রদ্ধচষ্টা হজারোর ক্রথে এিং এটট স্পষ্ট ক্দ্ধর থেক্তে হে থর্উ ইয়দ্ধক্ন মজথুর চুথর ক্খর্ই স য ক্রা 

 দ্ধি র্া।"  

  

"মজথুর চুথর এক্টট গুরুতর থিষয় এিং আথম গভর্ নর, অযাটথর্ ন হজর্াদ্ধরল এিং শ্রম থিভাদ্ধগর 

সাদ্ধি হোগোর্ ক্দ্ধর িলথে হে থর্উ ইয়ক্ন ক্দ্ধ ার পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের জীথিক্া চুথর স য 

ক্রদ্ধি র্া," হল ম্বটর্োন্ট গভর্ নর আম্বতাবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলম্বের্। "আজদ্ধক্ হ াথষত 

পেদ্ধিপগুথল আমাদ্ধের এই সমসযাটটর থিরুদ্ধে লডাই ক্রদ্ধত এিং এই িথতগ্রস্থদ্ধের িথতপূরণ 

প্রোর্ ক্রদ্ধত স ায়তা ক্রদ্ধি।"  

  

চুথরর থরদ্ধপাটন ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের আরও িমতাথয়ত ক্রার জর্য, NYSDOL এক্টট 

র্তুর্, অতযাযুথর্ক্ ক্মী সুরিা িযিস্থাপর্া থসদ্ধেম ততথর ক্রাও শুরু ক্দ্ধরদ্ধে, হেখাদ্ধর্ থর্উ 

ইয়ক্নিাসীরা এক্াথযক্ ভাষায় অর্লাইদ্ধর্ োথি থরদ্ধপাটন ক্রদ্ধত পাদ্ধরর্ এিং তাদ্ধের োথির থস্থথত 

সম্পদ্ধক্ন থরদ্ধয়ল টাইদ্ধম আপদ্ধিট হপদ্ধত পাদ্ধরর্। 10 থমথলয়র্ িলাদ্ধরর প্রক্ল্প, ো 2023 সাদ্ধল 

সমূ্পণ ন  দ্ধি িদ্ধল থর্য নাথরত, থিপাটনদ্ধমন্টদ্ধক্ থরদ্ধয়ল টাইম হিটা প্রোর্ ক্রদ্ধি, লঙ্ঘদ্ধর্র 

প্রিণতাগুথল থিদ্ধেষণ এিং সর্াি ক্রার িমতা িাডাদ্ধি। এটট রাজয সরক্াদ্ধরর স্বেতা এিং 

োয়িেতা িৃক্তে ক্রদ্ধত গভর্ নদ্ধরর চলমার্ প্রদ্ধচষ্টার উপর থভথত্ত ক্দ্ধর গদ্ধড হতাদ্ধল।  

  

মজুবর চুবরর টাস্ক হ ার্ ন  

মজথুর চুথরর টাস্ক হ াস ন প্রািথমক্ভাদ্ধি মজথুর চুথর, জাথলয়াথত, এিং থর্রাপত্তার ঝুুঁ থক্ জথডত 

মামলায় থর্ম নাণ শ্রথমক্দ্ধের জর্য র্যায়থিচার অজনদ্ধর্র জর্য হ ৌজোথর আইদ্ধর্র সুথিযা হর্য়। 

টাস্ক হ াস ন সম্প্রথত থর্উ ইয়ক্ন হেদ্ধটর অর্যার্য থিল্প ও ক্াউথন্টদ্ধত তার পথরথয প্রসাথরত ক্দ্ধরদ্ধে। 

ওদ্ধয়জ হি ট টাস্ক হ াদ্ধস নর মদ্ধযয রদ্ধয়দ্ধে NYSDOL, থর্উ ইয়ক্ন হেট অযাটথর্ ন হজর্াদ্ধরদ্ধলর 

অথ স (New York State Attorney General's Office), থর্উ ইয়ক্ন হেট ইন্স্ুযদ্ধরন্স্  ান্ড (New 

York State Insurance Fund, NYSIF), রাজয জদু্ধড হজলা অযাটথর্ নদ্ধের অথ স, এিং থর্উ ইয়ক্ন 

থসটট থিপাটনদ্ধমন্ট অ  ইর্দ্ধভথেদ্ধগির্ (New York City Department of Investigation)। টাস্ক 

হ াস ন শ্রথমক্দ্ধের ইউথর্য়র্ এিং সম্প্রোয়-থভথত্তক্ সংস্থাগুথলর সাদ্ধি  থর্ষ্ঠভাদ্ধি ক্াজ ক্দ্ধর 

িদ্ধক্য়া মজথুর পুর্রুোদ্ধরর প্রদ্ধচষ্টার অংি থ সাদ্ধি।  

  

বর্উ ই়েকন হেট বডপাটনম্বমন্ট অ  হলিার কবমের্ার রিাটনা বর়োডনর্ িম্বলম্বের্, 

"আমাদ্ধের তেন্তক্ারীরা, হজলা অযাটথর্ নরা, এিং রাজয জদু্ধড আইর্ প্রদ্ধয়াগক্ারী সংস্থাগুথল 

েুষৃ্কতক্ারীদ্ধের অর্ুসরণ ক্রদ্ধে োরা ক্দ্ধ ার পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের তাদ্ধের পাওর্া হিদ্ধক্ 

প্রতাথরত ক্রদ্ধত চায়৷ র্ীথত ীর্ থর্দ্ধয়াগক্তনাদ্ধের প্রথত আমার িাতনা স্পষ্ট: শ্রথমক্দ্ধের সদ্ধে 

েুি নযি ার আমরা িরোস্ত ক্রি র্া। আপথর্ েথে আমাদ্ধের শ্রম আইর্ লঙ্ঘর্ ক্দ্ধরর্, আমরা 



আপর্াদ্ধক্ খুুঁদ্ধজ হির ক্রি এিং আপর্াদ্ধক্ োয়িে ক্রি। আমরা ক্খর্ই থর্উ ইয়দ্ধক্নর সক্ল 

ক্মীদ্ধের রিা ক্রার জর্য লডাই ক্রা িন্ধ ক্রি র্া।"  

  

হদও়োবর্ চুক্তি  

এথপ্রল 2022-এ, থলর্দ্ধটক্ ইদ্ধলক্টট্র্ক্ ইর্ক্ (Lintech Electric, Inc.) থর্উ ইয়ক্ন থসটট  াউক্তজং 

অিথরটটর (New York City Housing Authority) সাদ্ধি হিি ক্দ্ধয়ক্টট প্রক্দ্ধল্প সাি-ক্ন্ট্রাক্টর 

থ সাদ্ধি ক্াজ ক্রার সময় প্রচথলত মজথুর থেদ্ধত িযি ন  ওয়ার পদ্ধর এিং থমিযা হিতদ্ধর্র র্থি জমা 

হেওয়ার পদ্ধর 200 টটরও হিথি ক্মীদ্ধক্ 900,000 িলার হ রত থেদ্ধত সম্মত  য়। (থর্উ ইয়ক্ন হেট 

অযাটথর্ ন হজর্াদ্ধরদ্ধলর অথ স)  

  

বর্উ ই়েকন হেম্বটর অোটবর্ ন হজর্াম্বরল হলরটবে়ো হজমর্ িম্বলম্বের্, "প্রথতথের্, ক্দ্ধ ার 

পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নিাসীরা আমাদ্ধের রাজযদ্ধক্ অগ্রসর ক্দ্ধর - তারাই আমাদ্ধের ম ার্ ক্দ্ধর 

হতাদ্ধল। েী ন সময় যদ্ধর এিং প্রায়িই, হলাভী থর্দ্ধয়াগক্তনারা এই এক্ই শ্রথমক্দ্ধের তাদ্ধের থিক্ার 

িাথর্দ্ধয়দ্ধের্, তাদ্ধের েিােিভাদ্ধি অক্তজনত মজথুর হিদ্ধক্ প্রতাথরত ক্দ্ধর। গত েুই িেদ্ধর, আমার 

অথ স রাজযিযাপী মজথুর চুথরর থিক্ার 15,000-এরও হিথি িথতগ্রস্থদ্ধের 15 থমথলয়র্ িলাদ্ধরর 

হিথি হ রত থেদ্ধয়দ্ধে, এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের হিদ্ধক্ চুথর ক্রা েুষৃ্কতীদ্ধের োয়িে ক্রা  য় তা 

থর্ক্তিত ক্রার জর্য আমরা আমাদ্ধের িমতায় ো সম্ভি তার সি থক্েু ক্রদ্ধত িাক্ি। থর্উ 

ইয়দ্ধক্নর শ্রমজীিী মার্ুদ্ধষর জর্য লডাই ক্রার জর্য তাদ্ধের অংিীোথরে এিং থর্রলস প্রথতশ্রুথতর 

জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল, ক্থমির্ার থরয়ািনর্ এিং ওদ্ধয়জ হি ট টাস্ক হ াদ্ধস নর সক্ল 

সেসযদ্ধের ক্াদ্ধে কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অপরাধমূলক হদাষী র্ািেস্তকরণ  

1 জরু্, 2022-এ, িাই থিদ্ধিা এিং ক্ারমা থিদ্ধরার থপয়ামাস থেমাথসদ্ধক্ 5 িেদ্ধরর প্রদ্ধিিদ্ধর্র 

ক্ারােণ্ড হেওয়া  দ্ধয়থেল এিং এক্জর্ অথভিাসীদ্ধক্ তাদ্ধের হরস্টুদ্ধরদ্ধন্ট ক্াজ ক্রদ্ধত হজার 

ক্রার পর NYSDOL এিং থর্উ ইয়ক্ন হেট থিপাটনদ্ধমন্ট অ  টযাদ্ধেির্ অযান্ড  াইর্যান্স্দ্ধক্ 

(New York State Department of Taxation and Finance) হ রত থেদ্ধত  দ্ধি এিং পথরদ্ধিায র্া 

ক্রা মজথুরর িথতপূরদ্ধণর জর্য 8,000 িলার মজথুর  দ্ধি। (হিদ্ধর্ক্টাথি)  

  

1 জরু্, 2022-এ, থর্উ হরাদ্ধিদ্ধলর  াথল ন'স হেক্ াউস অযান্ড পাদ্ধির (Hurley’s Steakhouse and 

Pub) মাথলক্ পল  াথল ন মজথুর প্রোদ্ধর্ িযি নতার জর্য হোষী সািযস্ত  দ্ধয়দ্ধের্ ো সম্পাথেত ক্াদ্ধজর 

জর্য আটজর্ ক্ম নচারীদ্ধক্ হমাট 23,114 িলার থেদ্ধত িযি ন  ওয়ার জর্য এক্টট অপক্ম ন। তার 

আদ্ধিেদ্ধর্র চুক্তির অংি থ সাদ্ধি  াথল ন িথতগ্রস্তদ্ধের সমূ্পণ ন িথতপূরণ প্রোর্ ক্দ্ধরদ্ধের্ এিং থতথর্ 

14 হসদ্ধেম্বর, 2022-এ থতর্ িেদ্ধরর প্রদ্ধিির্ ক্ারােদ্ধণ্ড েক্তণ্ডত  দ্ধির্। (ওদ্ধয়েদ্ধচোর)  

  

29 এথপ্রল, 2022-এ, APJ হরদ্ধোদ্ধরির্ ইর্ক্দ্ধপ নাদ্ধরদ্ধটি (APJ Restoration Inc.) NYSIF-এর 

থিরুদ্ধে প্রতারণামূলক্ অর্ুিীলদ্ধর্র জর্য হোষী সািযস্ত  দ্ধয়দ্ধে ো শ্রথমক্দ্ধের িথতপূরদ্ধণর 

আইদ্ধর্র লঙ্ঘর্ এিং অযালার্ হজমস NYSIF-এ জমা হেওয়া িকু্দ্ধমদ্ধন্ট িযিসার হমাট 

থিক্রয়দ্ধক্ ক্ম থরদ্ধপাটন ক্রার জর্য 2য় থিগ্রী থমিযা িযিসার হরক্দ্ধিন হোষী সািযস্ত  দ্ধয়দ্ধের্। 

থিিােীরা NYSIF-হক্ িথতপূরদ্ধণর জর্য 32,575 িলাদ্ধরর হিথি অি ন প্রোর্ ক্রদ্ধির্। (সাদ্ধ াক্)  

  



7 এথপ্রল, 2022-এ, হগাল্ডোর ইন্স্টদ্ধলির্ সাথভনদ্ধসস (Goldstar Installation Services) এিং পল 

থগথলদ্ধিা ক্ম নচারীদ্ধের আইর্গত প্রচথলত মজথুরর  ার পথরদ্ধিায ক্রদ্ধত িযি ন  ওয়ার জর্য 

প্রতারণার জর্য 2য় থিগ্রীর থস্কদ্ধমর ক্াদ্ধে হোষী সািযস্ত  দ্ধয়দ্ধের্। আদ্ধিেদ্ধর্র চুক্তির অংি 

থ সাদ্ধি থিিােীরা এক্ িেদ্ধরর হময়াদ্ধে এক্টট অথতথরি 40,000 িলার স  িথতপূরদ্ধণর জর্য 

40,000 িলার প্রোর্ ক্দ্ধরদ্ধে। (সাদ্ধ াক্)  

  

28 মাচন, 2022-এ, NY ক্দ্ধপ নাদ্ধরিদ্ধর্র ট্র্াই-হেট ক্র্িাক্ির্ (Tri-State Construction) "প্রচথলত 

মজথুর এিং পথরপূরক্ প্রোদ্ধর্ ইোকৃ্ত িযি নতার" জর্য হোষী সািযস্ত  দ্ধয়দ্ধে এিং ক্মীদ্ধের 

তাদ্ধের সমূ্পরক্ সুথিযা এিং  াথন্টংটর্ ইউথর্য়র্ থি সু্কল হজলার জর্য মূলযদ্ধর্র উন্নথতর প্রক্দ্ধল্প 

ওভারটাইদ্ধমর মজথুর থেদ্ধত িযি ন  ওয়ার জর্য ক্ম নচারীদ্ধের 121,530 িলাদ্ধরর হিথি থেদ্ধত সম্মত 

 দ্ধয়দ্ধে। (সাদ্ধ াক্)  

  

17 হ ব্রুয়ারী, 2022-এ, থিজাইর্দ্ধক্ার থলথমদ্ধটি (Designcore Limited) এক্টট িতনসাদ্ধপি 

থিসচাজন স  এক্টট ক্দ্ধপ নাদ্ধরট আদ্ধিের্ গ্র ণ ক্দ্ধর োর মদ্ধযয রদ্ধয়দ্ধে ক্মীদ্ধের জর্য মজথুর এিং 

ওভারটাইম থেদ্ধত িযি ন  ওয়ার পদ্ধর েয়জর্ ক্ম নচারীদ্ধক্ 39,400 িলাদ্ধরর িথতপূরণ ক্রা। 

(ব্রুক্থলর্)  

  

14 অদ্ধক্টাির, 2021-এ, থলন্ডা কু্দ্ধর্থগর্ এিং ট্র্াই-ক্াউথন্ট হ াম র্াথস নং সাথভনদ্ধসস (Tri-County 

Home Nursing Services) থর্উ ইয়ক্ন শ্রম আইদ্ধর্র অযীদ্ধর্ মজথুর প্রোদ্ধর্ িযি নতার জর্য হোষী 

সািযস্ত  দ্ধয়দ্ধের্ এিং র্য়জর্ শ্রথমক্দ্ধক্ মজথুর থেদ্ধত িযি ন  ওয়ার পদ্ধর তাদ্ধের মজথুরদ্ধত 61,000 

িলার হ রত হেওয়ার আদ্ধেি হেওয়া  দ্ধয়থেল। (র্াসাউ)  

  

22হি হসদ্ধেম্বর, 2020-এ, জগেীপ হেওল তার হক্াম্পাথর্, হলজার ইদ্ধলক্টট্র্ক্যাল ক্ন্ট্রাথক্টং 

(Laser Electrical Contracting)-এর পদ্ধি প্রচথলত মজথুর থেদ্ধত িযি নতার জর্য হোষী সািযস্ত 

ক্দ্ধরর্। থর্উ ইয়ক্ন থসটট সু্কল ক্র্িাক্ির্ অিথরটট (New York City School Construction 

Authority) এিং থর্উ ইয়ক্ন থসটট থিপাটনদ্ধমন্ট অ  এিুদ্ধক্িদ্ধর্র (New York City Department 

of Education) জর্য প্রক্ল্পগুথলদ্ধত 11 জর্ ক্ম নচারীর হিদ্ধক্ $1.5 থমথলয়র্ িলাদ্ধরর হিথি িতনমার্ 

মজথুর আটদ্ধক্ রাখার জর্য এটট এক্টট অপরাযমূলক্ অথভদ্ধোগ। এক্টট আদ্ধিেদ্ধর্র চুক্তির অংি 

থ সাদ্ধি হেওলদ্ধক্ িথতগ্রস্তদ্ধের সমূ্পণ ন িথতপূরণ থেদ্ধত  দ্ধি এিং থর্উ ইয়ক্ন থসটটদ্ধক্ প্রায় 

160,000 িলাদ্ধরর তেদ্ধন্তর খরচ পথরদ্ধিায ক্রদ্ধত  দ্ধি। হেওল থর্উ ইয়ক্ন রাদ্ধজযর প্রচথলত 

মজথুরর শ্রম আইদ্ধর্র লঙ্ঘদ্ধর্র জর্য হোষী সািযস্ত  দ্ধয়দ্ধের্। (কু্ইন্স্)  

  

26হি আগে, 2021-এ, হিদ্ধগাথস লযান্ডদ্ধস্কথপং (Fregosi Landscaping)-এর হজাদ্ধস  হিদ্ধগাথস 

এক্টট পুটর্াম ক্াউথন্টর থর্ম নাদ্ধণর প্রক্দ্ধল্প েুজর্ ক্মীদ্ধক্ প্রচথলত মজথুর পথরদ্ধিায ক্রদ্ধত িযি ন 

 ওয়ার জর্য 1ম থিথগ্র জাথলয়াথত িযিসার হরক্িন এিং 3য় থিথগ্র থমিযা হপ-হরাল থরদ্ধপাটন প্রোদ্ধর্ 

ইোকৃ্ত িযি নতার জর্য হোষী সািযস্ত  দ্ধয়দ্ধের্। হিদ্ধগাথস িথতগ্রস্থদ্ধের িথতপূরদ্ধণর জর্য 

46,800 িলার প্রোর্ ক্রদ্ধি। (পুটর্াম)  

  

বর্ম্বর্ট হলির কবমরটর (Senate Labor Committee) র্ভাপবে হেট বর্ম্বর্টর হজবর্কা 

রাম্বমার্ িম্বলম্বের্, "এক্টট পুদ্ধরা থেদ্ধর্র ক্াজ পুদ্ধরা থেদ্ধর্র হিতদ্ধর্র োথি রাদ্ধখ। আথম হসদ্ধর্দ্ধট 



হোগোদ্ধর্র পর হিদ্ধক্ আমার প্রথতদ্ধিিীদ্ধের ক্ষ্টাক্তজনত অি ন তাদ্ধের পদ্ধক্দ্ধট হ রত হেয় এমর্ 

আইর্দ্ধক্ আথম অগ্রাথযক্ার থেদ্ধয়থে, SWEAT-এর জর্য লডাই ক্রথে এিং হিসরক্ারী থর্ম নাদ্ধণর 

থিদ্ধল্প মজথুর চুথরর লদ্ধিয আইর্ পাস ক্রথে। আথম কৃ্তজ্ঞ হে থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের চুথর োওয়া 

মজথুর পুর্রুোর ক্রার জর্য তাদ্ধের  াদ্ধত আদ্ধরক্টট সরঞ্জাম িাক্দ্ধি এিং এটটদ্ধক্ হিাষক্ 

ক্তনাদ্ধের  াত হিদ্ধক্ শ্রমজীিী মার্ুষদ্ধক্ রিা ক্রার জর্য আমাদ্ধের রাদ্ধজযর সক্তম্মথলত প্রদ্ধচষ্টার 

এক্টট গুরুেপূণ ন উদ্ধেযাগ থ দ্ধসদ্ধি হেখদ্ধি।"  

  

অোম্বর্েবল হলিার কবমরটর র্ভাপবে অোম্বর্েবলর র্দর্ো লাম্বো়ো জ়ের্ার িম্বলম্বের্, 

"পথরশ্রমী পথরিারগুথলদ্ধক্ জার্দ্ধত  দ্ধি হে থর্উ ইয়ক্ন তাদ্ধের সাদ্ধি রদ্ধয়দ্ধে এিং হে 

থর্দ্ধয়াগক্তনারা তাদ্ধের ক্ম নচারীদ্ধের খরদ্ধচ তাদ্ধের থর্জস্ব পদ্ধক্ট ভরদ্ধত চাইদ্ধের্ তাদ্ধের 

জিািথেথ  ক্রা  দ্ধি। ওদ্ধয়জ হিফ্ট টাস্ক হ াদ্ধস নর সা লয এিং র্তুর্  টলাইদ্ধর্র আজদ্ধক্র 

হ াষণা এক্টট পথরষ্কার িাতনা হেয় হে থর্উ ইয়ক্ন মজথুরর চুথর স য ক্রদ্ধি র্া এিং আথম গভর্ নর 

হ াক্দ্ধলর শ্রমজীিী মার্ুষদ্ধক্ সমি নর্ ক্রার সি নদ্ধিষ উদ্ধেযাগদ্ধক্ সমি নর্ ক্দ্ধর গথি নত।"  

  

মোর্ াটম্বর্র হজলার অোটবর্ ন অোলবভর্ ব্র্োগ িম্বলম্বের্, "ক্রমাগত েুষ্কম ন ক্রা েুষৃ্কতীরা 

থর্য়মতাথিক্ভাদ্ধি তাদ্ধের ক্মীদ্ধের অপিযি ার ক্দ্ধরদ্ধে এিং তাদ্ধের সাদ্ধি প্রতারণা ক্দ্ধরদ্ধে। 

আমার অথ স এই থর্দ্ধয়াগক্তনাদ্ধের োয়িেতা অিযা ত রাখদ্ধি এিং িথতগ্রস্ত ক্মীদ্ধের রিা 

ক্রদ্ধি। এটট র্যােযতা, অি ননর্থতক্ সুদ্ধোগ এিং জাথতগত র্যায়থিচাদ্ধরর এক্টট সমসযা। থর্উ 

ইয়ক্নিাসীদ্ধের মজথুরর চুথর থরদ্ধপাটন ক্রদ্ধত ভাষার অযাদ্ধেদ্ধসর এক্টট উপায় ততথর ক্রার জর্য 

আথম গভর্ নর হ াক্ল এিং NYSDOL-এর ক্াদ্ধে কৃ্তজ্ঞ।"  

  

ব্রুকবলর্ হজলার অোটবর্ ন এবরক গঞ্জাম্বলজ িম্বলম্বের্, "শ্রথমক্রা তাদ্ধের পাওর্া িাক্া 

প্রথতটট িলাদ্ধরর প্রাপয এিং এই মামলাগুথল অসাযু থর্দ্ধয়াগক্তনাদ্ধের ক্াদ্ধে এক্টট িক্তিিালী িাতনা 

পা ায় হে ক্মীদ্ধের সাদ্ধি প্রতারণা ক্রা অি ন প্রোর্ ক্দ্ধর র্া। মজথুর চুথরর মামলাগুথল আমার 

থর্দ্ধিথেত শ্রম জাথলয়াথতর ইউথর্দ্ধটর জর্য এক্টট িীষ ন অগ্রাথযক্ার এিং আথম গভর্ নর, ইন্স্দ্ধপক্টর 

হজর্াদ্ধরল, ওদ্ধয়জ হিফ্ট টাস্ক হ াস ন এিং শ্রদ্ধম আমাদ্ধের অংিীোরদ্ধের তাদ্ধের স দ্ধোথগতার 

জর্য এিং অতযন্ত এই িযাপক্ অপরায ো ক্দ্ধ ার পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের থিক্ার ক্দ্ধর 

হসটটর হমাক্াথিলায় তাদ্ধের হর্তৃদ্ধের জর্য এই সমস্ত থক্েু গ্র ণ ক্রার জর্য কৃ্তজ্ঞ।"  

  

র্ার্াউ কাউবন্ট হজলার অোটবর্ ন অোর্ রট. ডম্বর্বল িম্বলম্বের্, "আমরা আমাদ্ধের তেদ্ধন্তর 

মাযযদ্ধম জার্দ্ধত হপদ্ধয়থে হে থর্দ্ধয়াগক্তনারা েখর্ তাদ্ধের ক্মীদ্ধের সাদ্ধি প্রতারণা ক্দ্ধর তখর্ তারা 

প্রায়িই অর্যার্য অপরাযমূলক্ ক্ম নক্াদ্ধণ্ড জথডত িাদ্ধক্। এটট শুরু  য় মজথুর চুথর ক্রা হিদ্ধক্ 

তারপদ্ধর হিতদ্ধর্র হরক্িন, টযাে থরটার্ ন, হিক্ারের িীমার োথি থর্দ্ধয় থমিযা িলা হিদ্ধক্ এিং 

শ্রথমক্দ্ধের িথতপূরদ্ধণর িীমার সট ক্ পথরমাদ্ধণ িযি ন  ওয়া হিদ্ধক্। আমার অথ স এটট থর্ক্তিত 

ক্রদ্ধত প্রথতশ্রুথতিে হে হে থর্দ্ধয়াগক্তনারা তাদ্ধের ক্ম নচারীদ্ধের ক্ষ্টাক্তজনত মজথুর থেদ্ধয় তাদ্ধের 

পদ্ধক্ট ভরদ্ধে তাদ্ধের োয়িে ক্রা  য়। আমাদ্ধের সম্প্রোয়গুথলদ্ধত মজথুর চুথরর থিরুদ্ধে লডাই 

ক্রার জর্য আমাদ্ধের র্তুর্ সরঞ্জাম হেওয়ার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লদ্ধক্ যর্যিাে জার্াই।"  

  

পুটর্াম হজলার অোটবর্ ন রিাটন হটক্তি িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়দ্ধক্ন মজথুর চুথর, থিদ্ধিষ ক্দ্ধর 

সরক্াথর প্রক্দ্ধল্প, এক্টট িড সমসযা এিং এটট তাদ্ধের ক্াে হিদ্ধক্ ক্ষ্টাক্তজনত অি ন হক্দ্ধড হর্য় োরা 



এটটর সিদ্ধচদ্ধয় হিথি প্রাপয। আমরা এটা স য ক্রি র্া। এই তেন্তটট এক্টট টটদ্ধপর  লা ল থেল, 

এিং আমরা আমাদ্ধের ক্াউথন্টদ্ধত মজথুর চুথর সম্পদ্ধক্ন হে ক্াউদ্ধক্ আমাদ্ধের সাদ্ধি হোগাদ্ধোগ 

ক্রদ্ধত িথল। সি থক্েু হগাপর্ রাখা  দ্ধয়দ্ধে, এিং আমরা এটটদ্ধক্ খুি গুরুে স ক্াদ্ধর থর্দ্ধয়থে।"  

  

কুইন্স হজলার অোটবর্ ন হমবলিা কাটজ িম্বলম্বের্, "অসাযু থর্দ্ধয়াগক্তনা এিং ট ক্াোর োরা 

থর্উ ইয়দ্ধক্ন িযিসা ক্রদ্ধত পেন্দ ক্দ্ধরর্ তাদ্ধের হর্াটটি হেওয়া  দ্ধয়দ্ধে হে আমরা আমাদ্ধের ি র 

এিং রাদ্ধজয চুথর, জাথলয়াথত িা অথর্রাপে ক্াদ্ধজর পথরথস্থথত স য ক্রি র্া৷ মজথুর চুথর শুযু এক্টট 

থিস্তৃত সমসযাই র্য়, এটট আমাদ্ধের সম্প্রোদ্ধয়র সি হচদ্ধয় েুি নল সেসযদ্ধের উপর 

অসামঞ্জসযপূণ নভাদ্ধি প্রভাি হ দ্ধল এিং আমাদ্ধের অি নর্ীথতদ্ধক্ হর্থতিাচক্ভাদ্ধি প্রভাথিত ক্দ্ধর। 

এই ক্ারদ্ধণই আথম পদ্ধে আসীর্  ওয়ার পদ্ধর  াউক্তজং অযান্ড ওয়াক্নার হপ্রাদ্ধটক্ির্ িুযদ্ধরা 

(Housing & Worker Protection Bureau) ততথর ক্দ্ধরথে, োদ্ধত ক্ম নচারীরা (এিং িাথডর 

মাথলক্রা) হিআইথর্ পেদ্ধিপ হিদ্ধক্ সুরথিত িাদ্ধক্। আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, অযাটথর্ ন 

হজর্াদ্ধরল হলটটথিয়া হজমস এিং সমস্ত সরক্াথর ক্ম নক্তনাদ্ধের যর্যিাে জার্াই থর্উ ইয়দ্ধক্নর 

ক্মীিাথ র্ীদ্ধক্ সুরথিত ক্রার উদ্ধেদ্ধিয তাদ্ধের ক্দ্ধ ার পথরশ্রদ্ধমর জর্য।"  

  

র্াম্ব াক বডবিক্ট অোটবর্ ন হর রট়োরবর্ িম্বলম্বের্, "আথম মজথুর চুথর প্রথতদ্ধরায টাস্ক হ াদ্ধস নর 

সেসয থ সাদ্ধি আমাদ্ধের পথরশ্রমী র্াগথরক্দ্ধের রিা ক্রার লডাইদ্ধয়র জর্য প্রথতশ্রুথতিে। আথম 

েৃঢ়ভাদ্ধি থিশ্বাস ক্থর হে এই থিষদ্ধয় সম্প্রোদ্ধয়র সতক্নতা এিং সরক্াদ্ধরর প্রথতক্তক্রয়ািীলতা 

িাডাদ্ধর্া গুরুেপূণ ন, এিং োরা আমাদ্ধের ক্মীদ্ধের ক্াে হিদ্ধক্ চুথর ক্দ্ধর তাদ্ধের থিচাদ্ধরর আওতায় 

আর্ার জর্য এই সমথিত প্রদ্ধচষ্টাদ্ধক্ আথম সাযুিাে জার্াই।"  

  

ওম্ব়েেম্বচোর হজলা অোটবর্ ন মবর়েম হরাকা  িম্বলম্বের্, "োরা ইথতমদ্ধযযই ক্ম মজথুর 

পাদ্ধের্ তাদ্ধের মজথুর র্া হেওয়া এিং অথভিাসী ক্মীদ্ধের প্রতাথরত ক্রা, ক্দ্ধ ার পথরশ্রমী 

মার্ুদ্ধষর হিাষণ এিং এটট এক্টট অপরায। ওদ্ধয়জ হিফ্ট টাস্ক হ াদ্ধস নর আমাদ্ধের অংিীোর এিং 

স ক্মীদ্ধের সাদ্ধি স দ্ধোথগতার জর্য আথম কৃ্তজ্ঞ, আমরা সমস্ত থিদ্ধল্প, থিদ্ধিষ ক্দ্ধর োরা এই 

অপরাদ্ধযর হিদ্ধে সি হচদ্ধয় ঝুুঁ থক্পূণ ন শ্রথমক্, তাদ্ধের জর্য র্যায়থিচার হপদ্ধত সিম  দ্ধয়থে।"  

  

বর্উ ়েকন হেট ইন্সুেম্বরন্স  াম্বির বর্ি না ী পবরচালক ও বর্ইও হগৌরি িবেষ্ঠ িম্বলম্বের্, 

"থর্উ ইয়দ্ধক্নর থর্দ্ধয়াগক্তনারা সি নথর্ম্ন সম্ভািয ক্মীদ্ধের িথতপূরণ এিং অিমতার িীমা পার্ তা 

থর্ক্তিত ক্রার জর্য জাথলয়াথতর থিরুদ্ধে লডাই ক্রা এক্টট মূল উপাোর্। আথম NYSDOL, 

অযাটথর্ ন হজর্াদ্ধরদ্ধলর অথ স এিং সমস্ত আইর্ প্রদ্ধয়াগক্ারী ক্তৃনপিদ্ধক্ যর্যিাে জার্াদ্ধত চাই 

েুষৃ্কতীদ্ধের োয়িে ক্রদ্ধত এিং রাদ্ধজযর ক্মীদ্ধের সুরিায় তাদ্ধের অংিীোথরদ্ধের জর্য।"  

  

NYSDOL মজুবর চুবরর রু্রো  

গত এক্ েিদ্ধক্, NYSDOL চুথর ক্রা মজথুর িািে 360 থমথলয়র্ িলাদ্ধররও হিথি পুর্রুোর 

ক্দ্ধরদ্ধে এিং থিতরণ ক্দ্ধরদ্ধে, এক্ থমথলয়দ্ধর্রও হিথি ভুলভাদ্ধি হশ্রথণিে ক্মীদ্ধক্ থচথিত ক্দ্ধরদ্ধে, 

এিং হ ৌজোথর এিং হেওয়ার্ী িলিতক্রদ্ধণর মাযযদ্ধম হিক্ারে িীমার অিোদ্ধর্র িািে িদ্ধক্য়া 

400 থমথলয়র্ িলাদ্ধররও হিথি মূলযায়র্ ক্দ্ধরদ্ধে।  

  



থর্উ ইয়ক্ন হেদ্ধটর সমস্ত িযক্তিগত িযিসাগুথলদ্ধক্ র্ূযর্তম মজথুর এিং ওভারটাইম প্রোর্ ক্রা 

িাযযতামূলক্ এিং রাজয ও হ িাদ্ধরল শ্রম আইর্ হমদ্ধর্ চলদ্ধত  দ্ধি। NYSDOL র্ূযর্তম মজথুর 

পার্থর্ এমর্ শ্রথমক্দ্ধের জর্য ক্ম-ি নপ্রোর্ সংগ্র  ক্রদ্ধত সা ােয ক্দ্ধর। হে থর্উ ইয়ক্নিাসীদ্ধের 

স ায়তা প্রদ্ধয়াজর্ িা এক্টট অথভদ্ধোগ োথখল ক্রদ্ধত চার্ তারা labor.sm.ls.ask@labor.ny.gov 

এ ইদ্ধমল ক্রদ্ধত পাদ্ধরর্ অিিা ক্ল ক্রদ্ধত পাদ্ধরর্: 1-888-4-NYSDOL (1-888-469-7365) 

র্ম্বদ্ধর।  

  

প্রচথলত মজথুর  ল হসই মজথুরর  ার ো সরক্ারী ক্াদ্ধজর প্রক্দ্ধল্প ক্াদ্ধজর জর্য আইর্ দ্বারা থস্থর 

ক্রা  য়। থর্উ ইয়ক্ন হেদ্ধটর শ্রম আইর্ অর্ুোয়ী, সক্ল ট ক্াোর ও উপ-ট ক্াোরদ্ধের অিিযই 

এক্টট সরক্ারী ক্াদ্ধজর চুক্তির অযীদ্ধর্ হেখাদ্ধর্ ক্াজটট সম্পাের্ ক্রা  য় হসই স্থাদ্ধর্র উপর 

থভথত্ত ক্দ্ধর সক্ল ক্মীদ্ধের প্রচথলত মজথুরর  াদ্ধর মজথুর এিং সমূ্পরক্সম ূ প্রোর্ ক্রদ্ধত  দ্ধি। 

প্রচথলত ক্াদ্ধজর লঙ্ঘদ্ধর্র জর্য, labor.sm.pwask@labor.ny.gov এ ইদ্ধমল ক্রুর্।  

  

###  
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