
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল কাম্বল নাম্বের আইর্ প্রবিষ্ঠার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

   

আইর্ S.621B/A.4947B একজর্ কর্ নচারীর রৃ্িয ে িা গুরুির োরীবরক আঘাম্বির হক্ষম্বে 

হ ৌজদাবর কম্ব্ নাম্বরট দায়িদ্ধিা যুক্ত করার জর্ে োস্তিরূ্লক আইর্ েংম্বোধর্ কম্বর  

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ক্ারল নারের আইর্ প্রথিষ্ঠার আইরর্ স্বাক্ষর ক্রররের্। 

আইর্টি (S.621B/A.4947B) থর্উ ইয়ক্ন হেি শাস্তিমূলক্ আইর্রক্ েংরশাধর্ ক্রর যারি হক্ারর্া 

ক্ম নচারীর মৃিয য বা গুরুির শারীথরক্ আঘারির ঘির্া ঘিরল িা হ ৌজদাথর ক্র্ নাররি দায়বদ্ধিা 

অর্ুযায়ী শাস্তি, হক্ারর্া অ্রাধ বা অ্ক্ম ন এবং হেরক্ষরে 500,000 মাথক্নর্ ডলার ্য নন্ত 

জথরমার্া  রব।  

  

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্, "থর্ম নাণ শ্রথমক্গণ  রলা হেই ইস্তির্ যা আমারদর অি নর্ীথিরক্ েচল রারে 

এবং িারা আইর্ অর্ুযায়ী শস্তিশালী েুরক্ষা ্াওয়ার হযাগয। এই আইর্টি থর্রা্ত্তা হপ্রারিাক্রলর 

হক্ষরে জবাবথদথ িার এক্টি র্িযর্ ধারা যুি ক্ররব এবং যারা এই গুরুত্ব্ূণ ন, ক্টির্ ও প্রায়ই 

থব্জ্জর্ক্ ক্াজ ক্রর িারদর জর্য গুরুত্ব্ূণ ন েুরক্ষা বযবস্থা থর্স্তিি ক্ররব। থবল স্পর্েররদর 

এই ক্াজটি েম্পন্ন ক্রার জর্য আথম িারদর অংশীদাথররত্বর জর্য ধর্যবাদ জার্াই এবং আথম 

আশা ক্থর এটি ক্ারল নারের ্থরবার এবং থপ্রয়জর্রদর থক্েয িা োন্ত্বর্া প্রদার্ ক্ররব।"  

   

কাম্বল নাম্বের আইর্ (S.621B/A.4947B) থর্উ ইয়রক্নর থর্ম নাণ োইিগুরলারি শ্রথমক্রদর জর্য 

মম নাথন্তক্ ও এড়ারর্া যায় এমর্ আঘারির হক্ষরে আররা হবথশ দায়বদ্ধিা থর্স্তিি ক্রর৷ র্িযর্ 

আইর্ অর্ুযায়ী, এক্টি ক্র্ নাররশর্ ক্মীর মৃিয য বা আঘারির হক্ষরে হ ৌজদাথর ক্র্ নাররি 

দায়বদ্ধিার অধীরর্ হদাষী োববিয  রবর্ যের্ ক্ম নচারীবৃন্দ ক্ম নরক্ষরে িাক্াক্ালীর্ এটি 

অবর লা, হব্ররায়া, ইচ্ছাকৃ্িভারব বা জ্ঞািোরর িারদর মৃিয য বা গুরুির শারীথরক্ আঘাি 

ঘিায়। আইর্টির র্ামক্রণ 22 বের বয়েী থর্ম নাণ শ্রথমক্ ক্ারল নাে মর্ক্ারয়াররর র্াম অর্ুোরর 

ক্রা  রয়রে থযথর্ 2015 োরল থর্উ ইয়ক্ন থেটির এক্টি থর্ম নাণ োইরি মম নাথন্তক্ভারব মারা 

থগরয়থেরলর্।  

  

হেট বেম্বর্টর হজর্ে েোন্ডাে ন িম্বলর্, "2015 োরল, 22 বের বয়েী ক্ারল নাে মর্ক্ারয়া, 

কু্ইরের বাথেন্দা এবং এক্জর্ ইকু্রয়ডরীয় অথভবােী, ক্ম নরক্ষরে থর্ ি  র্ ক্ারণ িার 

থর্রয়াগক্িনাগণ থব্জ্জর্ক্ ্থরথস্থথির েিক্নিা বারবার উর্ক্ষা ক্রার ক্াররণ জর্াব 

মর্ক্ারয়ারক্ হেোরর্ রাো  রয়থেল৷ িার োরি, র্যায়থবচার ক্রা  য়থর্ এবং িার থর্রয়াগক্িনাগণ 



হ ৌজদাথরমূলক্ ক্রম নর জর্য যিাযি শাস্তি হিরক্ রক্ষা হ্রয়রের্। িের্ হিরক্, থর্উ ইয়রক্নর 

অরর্ক্ ক্মী িারদর ক্রম নর েমূ্পণ ন ্থরণথির েম্মুেীর্ র্া  রয় িারদর েু্ারভাইজাররদর এরূ্ 

আচররণর ক্াররণ ক্ম নরক্ষরে গুরুির আঘাি এবং এমর্থক্ মৃিয যও হভাগ ক্রররের্। অবরশরষ 

ক্ারল নারের আইর্টি থর্রয়াগক্ারীরদর যিাযিভারব জবাবথদথ িা থর্স্তিি ক্রার জর্য আইর্ 

বযবস্থারক্ শস্তিশালী ক্রার ্াশা্াথশ ভথবষযরি অ্রাধমূলক্ আচরণ ও শ্রথমক্রদর আঘাি ও 

মৃিয য হরাধ ক্ররি ে ায়িা ক্ররব।"  

  

অোম্বেেবলম্বর্োর রডবর্ে বিম্বচাম্বট  ারম্বর্বলর্ িম্বলর্, "আমার স্পর্েরকৃ্ি থবরলর জর্য 

বেররর ্র বের লড়াই ক্রার ্রর, আমরা স্বস্তি হ্রয়থে হয গভর্ নর হ াক্ল আমার থডথিরের 

ক্ম নজীবী, থবরশষ ক্রর অথভবােী শ্রথমক্রদর েুথবধা হর্ওয়া হিরক্ অোধু থর্ম নাণ েংস্থাগুরলারক্ 

প্রথি ি ক্রার জর্য ক্ারল নারের আইরর্ স্বাক্ষর ক্রররের্৷ হবশ থক্েয  ্ুর্রাবৃথত্তর ্র, অবরশরষ 

ক্ম নরক্ষে েংথিষ্ট যিাযি প্রথশক্ষণ এবং থর্রা্ত্তা প্রদারর্র জর্য থর্ম নাণ েংস্থাগুরলারক্ 

জবাবথদথ  ক্ররি হ্রর আথম উচ্ছথেি। বযবোথয়ক্ বযয় থ রেরব ক্ম নরক্ষরে গুরুির আঘাি 

্াওয়াগুরলা থর্স্তিহ্ন ক্রার ্থরবরিন ক্ারল নারের আইর্টি থর্ম নাণ েংস্থাগুরলারক্ এের্ শ্রথমক্রদর 

মঙ্গলরক্ মূলযায়র্ ক্ররি বাধয ক্ররব। এোড়াও েংরশাথধি আইর্টি 'ক্ম নচারীরদর' েংজ্ঞা এবং 

েুরক্ষারক্ েম্প্রোথরি ক্রর যারি োবক্ন্ট্রাের, থদর্মজরু এবং অর্যার্য শ্রথমক্ যারা এই 

অথধক্ারগুরলা ্াওয়ার হযাগয িারদর থর্রয়াগক্িনারদর হদাষী থ রেরব থচথহ্নি ক্রার জর্য যুি 

ক্রর। যথদও এরক্ষরে বলবৎরযাগয এক্টি জথরমার্া ররয়রে যা লঙ্ঘর্ক্ারীরদর প্রথি ি ক্ররব, 

িরব জীবর্ থ থররয় আর্ার মরিা ্য নাপ্ত অি ন হক্ারর্াথদর্ই  রব র্া।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট বড্াটনম্বর্ন্ট অি হলিার কবর্ের্ার রিাটনা হরয়াডনর্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন 

হেি গরড় হিালা মথ লা ও ্ুরুষগণ েরব নাচ্চ থর্রা্ত্তা ও স্বাস্থয েংথিষ্ট মার্দণ্ড ্ূরণ ক্রর এমর্ 

ক্ারজর ্থররবশ ্াওয়ার হযাগয দাথবদার এবং আথম অোধু টিক্াদাররদর জবাবথদথ িা থর্স্তিি 

ক্রার জর্য ক্ারল নারের আইর্ প্রণয়র্ক্ারী গভর্ নর হ াক্লরক্ োধুবাদ জার্াই৷ আমরা হযাগয 

বযবোগুরলারক্ িারদর ক্ম নরক্ষেগুরলা িারদর ক্মীরদর জর্য থর্রা্দ িা থর্স্তিি ক্ররি 

থড্ািনরমন্ট অব হলবার (Department of Labor, DOL)-এর থবর্ামূরলযর অর্-োইি ্রামশ ন 

ক্ম নেূথচর েুথবধা হর্ওয়ার আহ্বার্ জার্াই।"  

  

LIUNA ইোর্ ন বরস্তজওম্বর্র ভাইে হপ্রবেম্বডন্ট র্াইক হ লস্ট্রর্ িম্বলর্, "ক্ারল নারের আইরর্ 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য আমরা গভর্ নররক্ োধুবাদ জার্াই৷ থর্উ ইয়রক্ন প্রথি 5 হিরক্ 6 থদরর্ 

ক্ম নরক্ষরে এক্জর্ থর্ম নাণ শ্রথমক্রক্  িযা ক্রা  য়। এই থবলটি ক্ারল নারের থর্রয়াগক্িনার হচরয় 

্ঞ্চাশ গুণ হবথশ জথরমার্ার েুরযাগ প্রদার্ ক্রার ্াশা্াথশ প্রািথমক্ এবং েব নরক্ষরে প্রারয়াথগক্ 

এক্টি প্রথিবন্ধক্ থ রেরব ক্াজ ক্ররব। আইর্েভা এবং গভর্ নর হ াক্ল স্বীক্ার ক্রররের্ হয মৃি 

থর্ম নাণ শ্রথমক্রদর ভাচয নয়াল ম ামারীর েমাথপ্ত ঘিারি  রব। আইরর্র এই অংরশ, আমরা হেই 

লক্ষয ্ূররণর থদরক্ এক্টি বড় অজনর্ থর্রয় এথগরয় যাস্তচ্ছ। থর্উ ইয়রক্নর শ্রমজীবী মার্ুরষর প্রথি 

িারদর েমি নরর্র জর্য আমরা িারদর ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

হর্ের্ হটন্ডার বডবস্ট্রক্ট কাউস্তিম্বলর বিজম্বর্ে র্োম্বর্জার র্াইক হপ্রা াস্কা িম্বলর্, "থর্ম নাণ 

ক্ায নক্রম এক্টি ে জাি থব্জ্জর্ক্ বযবো৷ িরব এটি মারাত্মক্ এক্টি  রি ্ারর র্া। দুষ্টয  

থর্ম নািাগণ িারদর ক্ম নরক্ষেগুরলা থর্ম নাণ ক্রার জর্য েবরচরয় হশাথষি ক্মীরদর েন্ধার্ ক্রর 



িারক্। প্রথি ্াাঁচজরর্র মরধয চারজর্ মৃিয যর থশক্ার  ওয়া বযস্তি ইউথর্য়র্ প্রথিথর্থধরত্বর বাইররর 

হক্ারর্া অথভবােী। আমারদর ক্ম নরক্ষরে, আমরা শ্রথমক্রদর েুরক্ষা প্রদার্ ক্থর। ইউথর্য়র্ ক্রার 

মরিা হেৌভাগযবার্ র্য় এমর্ শ্রথমক্রদর ্ারশ দা াঁড়ারর্ার জর্য আমরা আজ গভর্ নর হ াক্লরক্ 

ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

###  
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