
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সরকাবর কাম্বের প্রকল্পসমূম্ব র র্োয়পরায়ণতা রক্ষা করম্বত বিবিমালায় 

স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবিমালা (S.5994C/A.1338C) সরকাবর কাম্বে বর্যুক্ত  ম্বত ঠিকাদার এিং 

উপঠিকাদারম্বদর ের্ে বর্িন্ধর্ িেিস্থা স্থাপর্ কম্বর এিং শ্রম আইর্ ও প্রবিিার্ আম্বরা 

ভাম্বলাভাম্বি প্রবতষ্ঠা করম্বত হিসরকাবর প্রকল্পম্বক এর আওতািীর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ (S.5994C/A.1338C) থিথিমালাকক্ আইর্ থ কেকি স্বাক্ষর 

ক্রকলর্, যা েরক্াথর ক্াকজ থর্যুক্ত  কে ঠিক্াদার এিং উপঠিক্াদারকদর জর্য থর্িন্ধর্ িযিস্থা 

স্থাপর্ ক্কর এিং অথেথরক্ত স্বচ্ছো প্রদার্ ক্রকে এিং থিদযমার্ শ্রম আইর্ ও প্রথিিার্ আকরা 

ভাকলাভাকি প্রথেষ্ঠা ক্রকে হিেরক্াথর প্রক্ল্পকক্ এর আওোিীর্ ক্কর।  

  

"এই থিথিমালাঠি স্বচ্ছো থর্শ্চিে ক্রকে, প্রোরণা হ্রাে ক্রকে এিং ক্রদাোকদর অি ন যাকে 

ক্মীকদর ময নাদা ও েম্মার্ প্রদার্ ক্কর এমর্ ঠিক্াদারকদর ক্াকে যায় ো থর্শ্চিে ক্রকে ো াযয 

ক্রকি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমাকদর ক্মীরা আমাকদর অি নর্ীথের ইশ্চির্ এিং োকদর 

অথিক্ার রক্ষা ক্রকে আমাকদরকক্ েম্ভািয েিথক্েু ক্রকে  কি।"  

   

থিথিমালা (S.5994C/A.1338C) েরক্াথর ক্াকজর প্রক্ল্পেমূক  এিং থর্উ ইয়কক্ন েরক্াথর ভেুনথক্ 

পাওয়া আওোিীর্ থিকেষ থক্েু হিেরক্াথর প্রক্কল্পর ক্াজ শুরু ক্রার চুশ্চক্তর জর্য আকিদর্ ক্রা 

ঠিক্াদার ও উপঠিক্াদারকদর জর্য এক্ঠি থর্িন্ধর্ িযিস্থা প্রথেষ্ঠা ক্কর। র্েুর্ এই আইর্ঠি 

ঠিক্াদার ও উপঠিক্াদারকদর জর্য দইু িের পরপর োকদর িযিোর িযাপাকর এক্াথিক্ েিয 

প্রদার্ ক্কর শ্রম থিভাকগ (Department of Labor) থর্িন্ধর্ ক্রা আিথেযক্ ক্কর। শ্রম থিভাগ 

প্রচথলে হিেকর্র আিথেযক্োে  পূকি নর শ্রম আইর্ ও ক্মীকদর ক্ষথেপূরণ আইকর্র লঙ্ঘকর্র 

উপর থভথি ক্কর এক্জর্ ঠিক্াদার ও উপঠিক্াদার থর্িন্ধর্ ক্রার হযাগয থক্র্া ো থর্ণ নয় ক্রকি 

এিং এক্ঠি েক্কলর জর্য উন্মুক্ত অর্লাইর্ হেিাকিজ তেথর ক্রকি। হেি ও স্থার্ীয় েিাগুথল 

যাকে থর্উ ইয়কক্নর শ্রম আইর্ ও প্রথিিার্ অর্ুেরণ ক্রা ঠিক্াদার ও উপঠিক্াদারকদর োকিই 

ক্াজ ক্কর, এই আইর্ঠি ো থর্শ্চিে ক্রকি।  

  

হেম্বের বসম্বর্ের ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "আথম এই গুরুত্বপূণ ন থিথিমালাঠি স্বাক্ষর ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াশ্চচ্ছ, যা ঠিক্াদাকররা থর্কজকদর ক্মীকদর োকি র্যাযয আচরণ 

ক্কর এমর্ প্রক্ল্পেমূক  থর্উ ইয়ক্নিােীকদর ক্করর অি ন িযয় ক্রা থর্শ্চিে ক্কর োকদর েুরক্ষা 



প্রদার্ ক্কর। এই আইর্ঠি খারাপ পক্ষকদর েরক্াথর ক্াকজর প্রক্ল্প পাওয়া হিক্াকি, এিং এঠি 

থর্শ্চিে ক্রকি যাকে আইর্ হমথর্ ক্রা হক্াম্পাথর্গুথল থর্লাম প্রশ্চিয়ার প্রথেকযাথগোয় হপেকর্ 

র্া পকে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে উইবলয়াম বি. মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "র্েুর্ এই থর্িন্ধর্ িযিস্থাঠি থর্শ্চিে 

ক্রকি হয েরক্াথর ক্াকজর প্রক্কল্পর চুশ্চক্ত পাওয়ার জর্য আকিদর্ ক্রা ঠিক্াদার ও 

উপঠিক্াদারগণ ভাকলা পক্ষ এিং োরা ক্মীকদর োকি যিাযি আচরণ ক্কর।এই থিলঠির িুশ্চি 

েরােথর ক্মীকদর ক্াে হিকক্ একেকে। আথম খুথে হয মািপয নাকয়র মার্ুকষরা আমার ক্াকে হযই 

িুশ্চির প্রস্তাি ক্করথেকলা ো আইকর্ পথরণে  কয়কে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের শ্রম বিভাম্বগর কবমের্ার রিােনা বরয়ারডর্ িম্বলর্, "ক্রদাোকদর অকি ন 

েম্পন্ন  ওয়া আমাকদর েরক্াথর প্রক্ল্পেমূক র ক্াজ থর্উ ইয়কক্নর শ্রম আইর্ হমকর্ চলা 

ঠিক্াদার ও উপঠিক্াদারকদর দ্বারা  কচ্ছ ো থর্শ্চিে ক্রার জর্য এই থর্িন্ধর্ িযিস্থা এিং 

হেিাকিজ প্রথেষ্ঠা ক্রা এক্ঠি অেযািেযক্ীয় পদকক্ষপ। এই আইর্গুকলাই ক্মীকদর থর্রাপিা 

রক্ষা ক্কর এিং এক্ঠি র্যাযয থদকর্র ক্াকজর জর্য এক্ঠি র্যাযয থদকর্র মজথুর থর্শ্চিে ক্কর, 

এিং েরক্াথর প্রক্ল্প প্রদার্ ক্রার েময় হেি ও স্থার্ীয়কদরকক্ এক্জর্ ঠিক্াদাকরর ইথে াে 

যাচাই ক্রার েুকযাগ প্রদার্ক্ারী এই থিথিমালায় স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্কলর 

প্রেংো ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে ভির্ ও বর্ম নাণ িাবণেে পবরষম্বদর (New York State Building and 

Construction Trades Council) হপ্রবসম্বডন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "থর্ম নাণ খাকে প্রায়েই 

র্ীথে ীর্ ঠিক্াদাকররা স্বচ্ছো ও দায়িিোর ঘািথের ক্ারকণ ক্মীকদর িক্াকে পাকর। এই 

থিথিমালাঠি এই িারা িদকল হদওয়ার হক্ষকে এক্ঠি িে ভূথমক্া পালর্ ক্রকি এিং থর্কজকদর 

প্রক্কল্প ক্রদাোকদর রাজস্ব ও েরক্াথর ে থিল প্রাপ্ত ঠিক্াদারগণ যাকে থর্কজকদর িযিোকক্ েৎ 

প্রমাণ ক্রার এক্দম হমৌথলক্ আিথেযক্ো পূরণ ক্কর ো থর্শ্চিে ক্রার মািযকম থর্উ ইয়ক্নকক্ 

আমাকদর পথরশ্রমী হেেেকমর্ ও হেেেউইকমর্কক্ েুরক্ষা প্রদার্ ক্রকে থদকি। শ্রম থিভাকগর 

দাথয়ত্ব  কলা  াজার  াজার েরক্াথর প্রক্কল্পর েত্ত্বািিার্ ক্রা, এই থর্িন্ধর্ োথলক্াঠি োকদর 

প্রচথলে হিেকর্র আইর্ প্রকয়াগ ক্রা এিং থর্ম নাণ ক্মীকদর োকি যাকে ক্াকজর স্থাকর্ র্যাযয 

আচরণ ক্রা  য় ো থর্শ্চিে ক্রার আকরক্ঠি  াথেয়ার প্রদার্ ক্রকি। আমরা এই গুরুত্বপূণ ন 

থিথিমালায় স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্, এিং হেই োকি আইর্েভার হর্েৃিনৃ্দ, থিলঠির 

স্পন্সর থেকর্ির রায়ার্ এিং অযাকেম্বথল েদেয মযাগর্াকরথলকক্, যারা এই অথে গুরুত্বপূণ ন 

উকদযাগকক্ অগ্রের ক্করকের্, োকদর ির্যিাদ জার্াশ্চচ্ছ।"  

  

উত্তর আেলাবন্টক হেেসমূম্ব র আঞ্চবলক কািবমবি পবরষম্বদর (North Atlantic States 

Regional Council of Carpenters) স কারী বর্ি না ী সবিি-হকাষািেক্ষ বিল হির্বিল্ড 

িম্বলর্, "ক্ািথমথিরা ঠিক্াদার থর্িন্ধর্কক্ আইর্ থ কেকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর 

প্রেংো ক্রকে। হযেি ঠিক্াদার ইচ্ছাকৃ্েভাকি প্রচথলে হিেকর্র আইর্ অগ্রা য ক্কর, োরা 

ক্মী, ক্রদাো, এিং থর্ম নাণ খাকের র্যায়পরায়ণোকক্ প্রোরণা ক্রকে। গভর্ নকরর আজকক্ 

স্বাক্ষর ক্রা ঠিক্াদার থর্িন্ধর্ (Contractor Registration) আইর্ঠি থর্শ্চিে ক্রকি হয েরক্াথর 



অি ন িযয় ক্রা  কল হেই থর্ম নাণক্াজ আইর্ হমকর্ চলা ঠিক্াদাররাই ক্রকি। থর্ম নাণ খাকে 

র্যাযযো শুরু  য় দায়িিো দ্বারা।"  

  

  

###  
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