
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ওয়্োর াউস ওয়্াকনার হপ্রাম্বেকের্ অোম্বে স্বাক্ষর কম্বর আইম্বর্ পবরণত 

কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S.8922A/A.10020A) এর জর্ে কাম্বজর গবতর হেো প্রকাম্বের প্রম্বয়্াজর্ এিং 

অপ্রকাবেত িা হিআইবর্ কাম্বজর গবত হকাো পূরণ করম্বত িেি ন শ্রবিকম্বের জর্ে সুরক্ষা 

অন্তভভ নক্ত কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ওয়্যার াউস ওয়্াক্নার হরাটেক্শর্ অ্যাক্ট (Warehouse Worker 

Protection Act) (S. 8922/A. 10020) এ স্বাক্ষর ক্টর আইটর্ পথরণত ক্টরর্। এই আইর্টে 

ওয়্যার াউস থিতরণ ক্র্মীটের অ্রক্াথশত িা হিআইথর্ ক্াটজর গথত হক্াো হিটক্ রক্ষা ক্রটি 

এিং হিআইথর্ হক্াো পরূটণ িযি ন শ্রথর্মক্টের জর্য সুরক্ষা অ্ন্তভভ নক্ত ক্রটি।  

  

"থর্উ ইয়্ক্ন হেটের রটতযক্ শ্রথর্মটক্র সাটি র্যায্যতা, র্ময্ নাো এিং সম্মাটর্র সাটি আচরণ ক্রা 

উথচত," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হয্ট তভ  আর্মরা উপ ার ও পযাটক্জ থেটয়্ ছভ টের থের্গুথল 

উেয্াপর্ ক্থর, আথর্ম ক্ট ার পথরশ্রর্মী গুোর্ম শ্রথর্মক্টের সুরক্ষা রসাথরত ক্রার জর্য 

ওয়্যার াউস ওয়্াক্নার হরাটেক্শর্ অ্যাটক্ট স্বাক্ষর ক্টর আইটর্ পথরণত ক্রটত হপটর গথি নত।"  

  

ওয়্যার াউস ওয়্াক্নার হরাটেক্শর্ অ্যাক্ট (S. 8922A/A.10020A) এর লক্ষয  টলা গুোর্ম 

শ্রথর্মক্টের অ্টয্ৌক্তক্তক্ভাটি ক্াটজর হক্াো োথি ক্রা হিটক্ রক্ষা ক্রা। এই র্তভর্ আইর্টে 

িতনর্মার্ এিং রাক্তর্ ক্র্মীটের ক্াটছ ক্াটজর গথতর তিয রক্াশ ক্রার জর্য থিতরণ হক্ন্দ্রগুথলর 

জর্য র্তভর্ রটয়্াজর্ীয়্তা রথতষ্ঠা ক্রটি য্াটত শ্রথর্মক্টের ক্র্ম নটক্ষটে তাটের ক্র্ম নক্ষর্মতা ও 

তাটের অ্থিক্ার সম্পটক্ন অ্িথ ত ক্রা য্ায়্। আইর্টে শ্রথর্মক্টের রথতকূ্ল ক্র্ম নসংস্থার্ ক্র্ম ন, 

হয্র্মর্ শাক্তির্মূলক্ িযিস্থা িা িথ স্কার হিটক্ রক্ষা ক্টর, থিটশষ ক্টর অ্রক্াথশত গথতর উে্িথৃত িা 

হক্াো পূরটণ িযি নতার ক্ারটণ য্া য্িায্ি থিরথতর অ্র্ুর্মথত হেয়্ র্া।  

  

হেে বসম্বর্ের হজবসকা রাম্বিাস িম্বলর্, "ওয়্যার াউস ওয়্াক্নার হরাটেক্শর্ অ্যাক্টটক্ সর্মাথি 

হরখা জটুে আর্ার র্মািযটর্ম, আর্মরা থর্ক্তিত ক্টরথছ হয্ অ্যার্মাজজর্ (Amazon) এিং ইউথপএস 

(UPS)-এর র্মটতা ক্টপ নাটরশর্গুথল তাটের ক্র্মীটের ক্াছ হিটক্ সর্মি লাভ ক্রটত পাটর র্া, 

শ্রথর্মক্টের তাটের আঘাত হর্মাক্াটিলা ক্রার জর্য হছটে হেয়্। রথতটে ওয়্যার াউস শ্রথর্মটক্র 

এক্টে ক্থর্মউথর্টে রটয়্টছ য্া তাটের উপর থর্ভনর ক্টর, তাটের ক্াজ হিটক্ িাথে থিটর আসার 

ক্ষর্মতার উপর থর্ভনর ক্টর। আথর্ম অ্যার্মাজর্ হলিার ইউথর্য়্টর্র সাটি সাক্ষাটতর জর্য 



সংখযাগথরষ্ঠ হর্তা আটন্দ্রয়্া স্েভয়্ােন-ক্াক্তজর্টের ির্যিাে জার্াটত চাই ক্ারণ আর্মরা এই আইটর্র 

জর্য সর্মি নর্ ততথর ক্টরথছ, এিং গভর্ নর হ াক্লটক্ শক্তক্তশালী ক্র্মী সুরক্ষার রথত তার অ্ঙ্গীক্ার 

থর্ক্তিত ক্রার জর্য ির্যিাে জার্াটত চাই। এটে এক্টে দ্রুত িি নর্শীল ক্াটজর হক্ষটে িযাপক্ 

আঘাটতর হর্মাক্াটিলার রির্ম পেটক্ষপ, এিং আথর্ম পরিতী অ্থিটিশটর্ শ্রর্ম আটদালটর্ আর্মার 

অ্ংশীোরটের সাটি ক্াজ চাথলটয়্ য্াওয়্ার অ্টপক্ষায়্ রটয়্থছ।"  

  

অোম্বসেবলম্বিোর লাম্বতায়্া জয়্র্ার িম্বলর্, "ওয়্যার াউস ওয়্াক্নার হরাটেক্শর্ অ্যাক্ট 

গুরুত্বপূণ ন ক্র্ম নটক্ষটের থর্রাপত্তা িযিস্থা রণয়্র্ ক্টর এিং অ্যার্মাজটর্র র্মটতা ই-ক্র্মাস ন 

জায়্ান্টটের অ্থর্রাপে ক্র্ম নটক্ষটের অ্র্ুশীলটর্ জথেত িাক্ার জর্য রটণাের্া সথরটয়্ হেয়্। এই 

আইর্টে হিাঝায্ুক্ত হক্াো িযি াটরর জর্য রটয়্াজর্ীয়্ স্বচ্ছতা থর্টয়্ আটস এিং শ্রথর্মক্টের 

সুরক্ষা িাোয়্। আথর্ম সথতযই রশংসা ক্থর হয্ গভর্ নর হ াক্ল এটেটত স্বাক্ষর ক্টর আইটর্ পথরণত 

ক্টরটছর্। "  

  

খুচরা, পাইকাবর ও বেপােনম্বিন্টাল হোর ইউবর্য়্ম্বর্র সভাপবত স্েভয়্ােন অোম্বপলিাউি 

িম্বলর্, "RWDSU েীঘ নথের্ িটর ওয়্যার াউজ শ্রথর্মক্টের সীর্মা ীর্ ক্াটজর পথরর্মাণ হিটক্ 

চাপজথর্ত আঘাত এিং অ্সুস্থতা হিটক্ রক্ষা ক্রার অ্গ্রাথিক্ার থেটয়্টছ এিং এই ক্ারটণই 

আর্মরা ওয়্যার াউস ওয়্াক্নার হরাটেক্শর্ অ্যাক্ট (WWPA - A10020/S8922) রিতনটর্র জর্য 

চাপ থেটয়্থছ। ওয়্যার াউটজর িযাথসথলটে থর্উ ইয়্ক্ন জটুে থিস্ময়্ক্র সংখযায়্ িকৃ্তি পাটচ্ছ; 

অ্যার্মাজর্ এক্াই হেটে 70টেরও হিথশ িযাথসথলটে চালু ক্টরটছ এিং 2021 সাটলর জার্ুয়্ারী 

হিটক্ এই িযাথসথলটেগুটলার অ্টি নটক্রও হিথশ থর্থর্ম নত  টয়্টছ। এক্ই সর্মটয়্, আর্মরা 

ওয়্যার াউটজর শ্রথর্মক্টের আঘাটতর  ার িকৃ্তি হেটখথছ। চরর্ম ক্াটজর পথরর্মাটণর ক্ারটণ, গুোর্ম 

শ্রথর্মক্রা  ােন অ্যাোক্, হরাক্, পুর্রািথৃত্তর্মূলক্ গথতর আঘাত এিং অ্পূরণীয়্ আজীির্ জটয়্ন্ট 

ও থপট  িযিা থপট  িযিার থশক্ার  টয়্টছ। আজ, আর্মরা শ্রথর্মক্টের থর্রাপত্তার জর্য এক্টে িে 

জয়্ অ্জনর্ ক্টরথছ। এই থিলটে আইটর্ পথরণত ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লটক্ ির্যিাে। 

WWPA এর্মর্ ক্র্মীটের সা ায্য ক্রা শুরু ক্রটত পাটর য্াটের এখর্ আটগর হচটয়্ হিথশ 

রটয়্াজর্।"  

  

টেিোরস জম্বয়্ন্ট কাউন্সিল 16 সভাপবত েিাস হগসুয়্ালবে িম্বলর্, "টের্মোর সেসযরা 

গুোর্ম থশটে শক্তক্তশালী থর্রাপত্তা র্মার্গুথলর জর্য ক্টয়্ক্ েশক্ িটর লোই ক্রটছ, তটি 

অ্যার্মাজটর্র িকৃ্তি আিার শ্রথর্মক্টের থিপটে হিলটছ। আর্মরা গভর্ নর হ াক্ল, থিল স্পর্সর 

থসটর্ের রাটর্মাস এিং অ্যাটসম্বথল সেসয জয়্র্ার, এিং ওয়্যার াউস ওয়্াক্নার হরাটেক্শর্ 

অ্যাটক্টর সাটি সক্ল গুোর্ম হক্াম্পাথর্র জর্য এক্টে থর্রাপত্তা হিসলাইর্ হসে ক্রার জর্য আইর্ 

রণয়্র্ক্ারী হর্তাটের ির্যিাে জার্াই। সি ওয়্যার াউজ শ্রথর্মক্টের জর্য অ্থিক্ার এিং 

সক্তম্মথলত ের ক্ষাক্থষর জর্য আর্মাটের অ্িযা ত লোইটয়্ এটে এক্টে সথতযক্াটরর থিজয়্ য্াটত 

তাটের ক্াটজর উপর এক্টে র্মতার্মত তভ টল িরটত পাটর এিং তারা থর্টজটের রক্ষা ক্রটত পাটর।"  

  

###  
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