
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বিদ্যেবিক হেস ব টাম্বরর বর্রাপত্তা মার্দ্ণ্ড উন্নি করার জর্ে 

বিবিমালায় স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবিমালা (S.7863A/A.9181B) বিদ্যেবিক হেস ব টাম্বর িাম্বম নাস্ট্োট, স্বয়ংক্রিয় িন্ধ 

 ওয়ার িেিস্থা, এিং অবিবরক্ত পরীক্ষা ও প্রিেয়র্ িাকা আিবেেক কম্বর  

  

ব টার হিম্বক ব্রঙ্কস টুইর্ পাকনম্বসর প্রাণঘািী আগুর্ লাগার পর বিদ্যেবিক হেস 

ব টাম্বরর বর্রাপত্তা মার্দ্ণ্ড উন্নি করা  ম্বলা  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিথিমালা (S.7863A/A.9181B) স্বাক্ষর ক্রকলর্ যা বিদ্যযথিক্ 

হেস থ টাকর িাকম নাস্ট্যাট, স্বয়ংক্রিয় িন্ধ  ওয়ার িযিস্থা, এিং মাথক্নর্ যযক্তরাকের শ্রম থিভাকগর 

(United States Department of Labor) হেশাদ্াথর থর্রােত্তা ও স্বাস্থয প্ৰসাশকর্র (Occupational 

Safety and Health Administration) স্বীকৃ্ি ও অর্যকমাথদ্ি সত্তা দ্বারা েরীক্ষা ও প্ৰিযয়র্ িাক্া 

আিথশযক্ ক্কর। এই িযিস্থা গ ৃীি  কলা টুইর্ োক্নস অযাোটনকমন্টকসর মম নাথিক্ আগুকর্র এক্ 

িছর োর  ওয়ার আকগ হযখাকর্ 19 জকর্র প্ৰাণ াথর্  কয়কছ। থিলটটর উকেশয  কলা থর্উ 

ইয়ক্নিাসীরা এই শীিক্াকল যখর্ িাকদ্র িাসা গরম ক্রকি িখর্ যাকি আর হক্ার্ও অি ন ীর্ মিুৃয 

ও আঘাি র্া  য়।  

  

"গি িছর টুইর্ োক্নস (Twin Parks) অযাোটনকমন্টস আগুকর্র থশখায় হেকক্ যাওয়ার ের, আমরা 

ক্ষথিগ্রস্ত েথরিারগুথলর েযর্রুদ্ধাকর সা াযয ক্রকি ক্াজ ক্করথছ এিং প্ৰথিজ্ঞা ক্করথছ এই 

মম নাথিক্ ঘটর্া ক্খকর্াই ভুলকিা র্া এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীকদ্র সযরক্ষা প্ৰদ্ার্ ক্রকিা," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "হযক িু আি াওয়া আকরক্িার শীিলির  কে আমরা িাসার থ টটং িাথিকয় 

থদ্ক্রে, এিং এই থিথিমালাটট ভথিষ্যকির থিেয নয় প্ৰথিকরাি ক্রকি এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ থর্রােদ্ 

রাখকি ক্ারণ আমরা আমাকদ্র হস্ট্কট থিক্রিি সক্ল বিদ্যযথিক্ হেস থ টাকরর জর্য উচ্চির 

থর্রােত্তা মার্দ্ণ্ড থর্ক্রিি ক্রথছ।"  

  

থিথিমালা (S.7863A/A.9181B) সািারণ িযিসা আইর্ সংকশাির্ ক্কর বিদ্যযথিক্ হেস থ টাকরর 

খযচরা থিকিিাকদ্র জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্কট এক্টট িাকম নাস্ট্যাট, স্বয়ংক্রিয় িন্ধ  ওয়ার িযিস্থা, এিং 

মাথক্নর্ যযক্তরাকের শ্রম থিভাকগর হেশাদ্াথর থর্রােত্তা ও স্বাস্থয প্ৰসাশকর্র স্বীকৃ্ি ও অর্যকমাথদ্ি 

সত্তা দ্বারা েরীক্ষা ও প্ৰিযয়র্ ছািা বিদ্যযথিক্ হেস থ টার থিক্রি থর্থষ্দ্ধ ক্কর।  

  



 

 

হস্ট্ম্বটর বসম্বর্টর কম্বডনল বিয়ার িম্বলর্, "এই 'থর্রােদ্ হেস থ টার আইর্' আমার 

উেস্থাথেি প্ৰিম থিল এিং আথম এটট স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্ৰশংসা ক্রথছ, ক্ারণ 

এটট থিকশষ্ ক্কর র্ক্শা ক্রা  কয়কছ অথি প্ৰথিকরাি, জীির্ রক্ষা এিং থ টটং হমৌসযকম 

আিাসর্কক্ আকরা থর্রােদ্ ক্রার জর্য। হদ্কশর সকি নাচ্চ থর্রােত্তা মার্দ্ণ্ড থর্উ ইয়ক্নিাসীকদ্র 

প্ৰােয এিং আজকক্ আমরা অিীকি যাকদ্র  াথরকয়থছ িাকদ্র অি নেূণ নভাকি স্মরণ ক্রার এিং 

িিনমাকর্ ও থচরিকর প্ৰথিকরািকযাগয আগুকর্র সমািার্ ক্রার িযিস্থা গ্র ণ ক্করথছ।"  

  

অোম্বসেবল সদ্সে হকবর্ িাম্বগ নাস িম্বলর্, "প্ৰায় এক্ িছর আকগ, এক্টট িহুিল ভিকর্ থিধ্বংসী 

আগুর্ ব্রঙ্ককসর টুইর্ োক্নস অযাোটনকমন্টকক্ ধ্বংস ক্কর। 17 জর্ মারা যায় িাই এটট 30 

িছকরর হিথশ সমকয় থর্উ ইয়কক্নর সিকিকক্ মারাত্মক্ আগুর্। যখর্ এটট থর্ণীি  য় হয এর 

ক্ারণ থছকলা এক্টট ত্রুটটেূণ ন হেস থ টার, আমরা িযক্রি হয েদ্কক্ষে গ্র ণ আিশযক্। আজকক্, 

আথম কৃ্িজ্ঞ হয গভর্ নর হ াক্ল এই জীির্ রক্ষাক্ারী থিল 'থর্রােদ্ হেস থ টার আইর্' স্বাক্ষর 

ক্করকছর্।'' বিদ্যযথিক্ হেস থ টাকরর র্িুর্ থর্রােত্তা িযিস্থা থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ িাকদ্র িাসায় 

থর্রােদ্ রাখকি আসন্ন ঠাণ্ডা শীিক্ালীর্ মাসগুথলকি। এছািাও আথম থসকর্টর থিয়ারকক্ ির্যিাদ্ 

জার্াকি চাই দ্ারুণ অংশীদ্ার  ওয়ার জর্য এিং এই থিথিমালার জর্য চাে প্ৰদ্াকর্র জর্য এিং 

আথম এই আইর্ ক্ায নক্র  কি হদ্খকি উন্মযখ।"  
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