
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

কর্ নম্বেম্বে িুম্বকর দধু খাওয়াম্বর্ার জর্ে গভর্ নর হ াকল আিাসর্ সুবিধা িাড়াম্বর্ার 

আইম্বর্ স্বাের কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S.4844-B/A.1236-A) অর্ুযায়ী বর্উ ইয়ম্বকনর সকল বর্ম্বয়াগকর্নাম্বক 

সুবিধাজর্ক, িেক্তিগর্ পাম্পিং হেস িেিস্থা বর্ক্তির্ করম্বর্ হযগুম্বলাম্বর্ িসার জায়গা, 

চলর্ার্ জলধারা এিিং বিদেুর্ সুবিধা ও একটি কাম্বজর জায়গা অন্তভভ নি রম্বয়ম্বে  

  

এোড়াও কর্ নম্বেম্বে িুম্বকর দধু খাওয়াম্বর্ার সর্য় কর্ নচারীর অবধকার সিংক্রান্ত একটি 

বলবখর্ র্ীবর্র্ালা বর্ম্বয়াগকর্নাম্বদর তর্বর ও িাস্তিায়র্ করম্বর্  ম্বি  

  

  

কর্ মক্ষেক্ষে বুক্ষকর দুধ খাওয়াক্ষ ার জ য আজ গভ মর কযাথি হ াকল আবাস  সুথবধা বাড়াক্ষ ার 

আইক্ষ  স্বাের কক্ষরক্ষে । আই  (S.4844-B/A.1236-A) অ ুযায়ী থ উ ইয়ক্ষকমর সকল 

থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষক থ শ্চির্ করক্ষর্  ক্ষব হয পাম্পিং স্থা গুক্ষলা সুথবধাজ ক ও বযশ্চিগর্  ওয়ার 

পাশাপাথশ হসগুক্ষলাক্ষর্ বসার জায়গা, চলর্া  জলধারা এবিং থবদুযর্ সুথবধা ও একটি কাক্ষজর 

জায়গা অন্তভভ মি রক্ষয়ক্ষে। এোড়াও কর্ মক্ষেক্ষে বুক্ষকর দুধ খাওয়াক্ষ ার সর্য় কর্ মচারীর অথধকার 

সিংক্রান্ত একটি থলথখর্  ীথর্র্ালা থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষদর তর্থর ও বাস্তবায়  করক্ষর্  ক্ষব।  র্ভ  আই  

থ শ্চির্ করক্ষব হয হেি জকু্ষড় সকল কর্ মচারী একই হর্ৌথলক আবাস  সুথবধা পাক্ষব  যা সরকাথর 

কর্ মচারীগণ বর্মর্াক্ষ  পা ।  

  

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্, "বুক্ষকর দুধ খাওয়াক্ষ া প্রক্ষর্যক র্া কর্ মক্ষেক্ষে পাপ করার জ য একটি 

থ রাপদ, স্বাস্থযকর ও সুথবধাজ ক স্থাক্ষ র অযাক্ষেস পাওয়ার হযাগয।" "থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষদর 

র্া সপন্ন আবাস  বযবস্থা প্রদাক্ষ র প্রক্ষয়াজ  অ ুযায়ী, এই আই টি কর্ মচারীক্ষদর বুক্ষকর দুধ 

খাওয়াক্ষ ার সর্য় আরার্দায়ক এবিং সম্মাথ র্ হবাধ করক্ষর্ সা াযয করক্ষব।"  

  

আই  (S.4844-B/A.1236-A) অ ুযায়ী থ উ ইয়ক্ষকমর সকল থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষক কর্ মক্ষেক্ষে 

সুথবধাজ ক, বযশ্চিগর্ পাম্পিং হেস বযবস্থা থ শ্চির্ করক্ষর্ হযগুক্ষলাক্ষর্ বসার জায়গা, চলর্া  

জলধারা এবিং থবদুযর্ সুথবধা ও একটি কাক্ষজর জায়গা অন্তভভ মি রক্ষয়ক্ষে। বর্মর্াক্ষ , 

থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষদর অবশযই যুশ্চিসঙ্গর্ থবরথর্র সর্য় থদক্ষর্  ক্ষব এবিং কর্ীক্ষদর বুক্ষকর দুধ পাপ 

করার জ য একটি স্থা  সরবরা  করার জ য যুশ্চিসঙ্গর্ প্রক্ষচষ্টা করক্ষর্  ক্ষব, র্ক্ষব এই র্া টি 

সরকাথর কর্ মচারীক্ষদর জ য প্রক্ষয়াজ ীয়র্ার হচক্ষয় কর্। এই আই টি থ শ্চির্ করক্ষব হয হেি 



 

 

জকু্ষড় সর্স্ত কর্ মক্ষেক্ষে থ রাপদ, পথরচ্ছন্ন পাম্পিং হেস সুথবধা রক্ষয়ক্ষে যাক্ষর্ বুক্ষকর দুধ 

খাওয়াক্ষ ার জ য থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষদর আবাস  সুথবধা বাড়াক্ষর্  য়।  

  

 র্ভ  আই  অ ুযায়ী, কর্ মক্ষেক্ষে বুক্ষকর দুধ খাওয়াক্ষ ার সর্য় কর্ মচারীক্ষদর অথধকার সপথকমর্ 

থ উ ইয়কম হেি থিপািমক্ষর্ন্ট অব হলবার (New York State Department of Labor) কর্ত মক 

প্রস্তুর্কত র্ একটি  ীথর্র্ালা থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষদর গ্র ণ করক্ষর্  ক্ষব। থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষদর অবশযই 

প্রক্ষর্যক কর্ মচারীক্ষক থ ক্ষয়াক্ষগর সর্য় এবিং র্ার পক্ষর বাথষ মক থলথখর্  ীথর্ প্রদা  করক্ষর্  ক্ষব, 

এর্ থক একটি সন্তা  জন্মদাক্ষ র পক্ষর কর্ মক্ষেক্ষে থিক্ষর আসা কর্ মচারীক্ষদরও।  

  

হেি বসম্বর্ির আম্বলসান্দ্রা বিয়াবগ িম্বলর্, "থশশু লাল পাল কারী র্াক্ষয়রা হযখাক্ষ ই কাজ 

করুক  া হক , একই স্বাস্থযক্ষসবা সুরো ও আবাস  সুথবধা পাওয়ার হযাগয। আথর্ গথব মর্ হয 

গভ মর হ াকল S4844B আই টি স্বাের কক্ষরক্ষে , থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষদর আর্ার থবক্ষল কর্ীক্ষদর 

বযশ্চিগর্ দুধ খাওয়াক্ষ ার কক্ষে অযাক্ষেস প্রদা  করক্ষর্ চা । কাউক্ষক কখক্ষ াই র্াক্ষদর থশশু এবিং 

র্াক্ষদর চাকথরর র্ক্ষধয একটিক্ষক হবক্ষে থ ক্ষর্  ক্ষব  া এবিং আর্াক্ষদর অবশযই থ শ্চির্ করক্ষর্  ক্ষব 

হয থ উ ইয়কম জকু্ষড় কর্ মক্ষেে সকক্ষলর জ য অযাক্ষেসক্ষযাগয এবিং  যায়সঙ্গর্।"  

  

অোম্বসেবল হর্োর অোবর্ পবলর্ িম্বলর্, "বুক্ষকর দুক্ষধর উপকাথরর্া বযাপকভাক্ষব স্বীকত র্ এবিং 

হয র্থ লাগণ পাপ করক্ষর্ ইচ্ছভক র্াক্ষদরক্ষক কর্ মক্ষেক্ষে বযশ্চিগর্, পথরষ্কার, থ রাপদ এবিং জক্ষলর 

অযাক্ষেস ও আউিক্ষলি সুথবধা যুি কক্ষর র্াক্ষদর উৎসাথ র্ করা উথচর্৷ এটিও বলার অক্ষপো 

রাক্ষখ  া হয থ ক্ষয়াগকর্মাক্ষদর এর্  হেক্ষে থলথখর্  ীথর্র্ালা িাকা উথচর্ যা কর্ মক্ষেক্ষে একজ  

র্থ লার বুক্ষকর দুধ খাওয়াক্ষ ার সের্র্াক্ষক সর্ি ম  কক্ষর এবিং র্থ লাক্ষদরক্ষক বুক্ষকর দুধ 

খাওয়াক্ষ ার অথধকার বা উপযুি স্থা  সপক্ষকম বলার সুক্ষযাগ প্রদা  কক্ষর  া। কর্ মজীবী র্াক্ষয়ক্ষদর 

এইভাক্ষব স ায়র্া থ শ্চির্ কক্ষর এই পদক্ষেপ গ্র ক্ষণর জ য আথর্ গভ মর হ াকলক্ষক ধ যবাদ 

জা াক্ষর্ চাই।"  

  

###  
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