
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন  কল সেন্টার জিে অোক্ট স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

বর্উ ইয়ম্বকন  কল সেন্টাম্বরর চাকবর েুরক্ষা দার্ করম্বি এই আইর্  
  

গত পাাঁচ িেম্বর প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় অর্ুদার্ পবরম্বোধ করম্বত সদম্বের িাইম্বর কাজ কম্বর যাওয়া কল 
সেন্টারগুম্বলা  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ স্বাক্ষররত আইর্ (S.1826C/A.567C) রর্উ ইয়মকন  কল 
সেন্টামরর চাকরর রক্ষায় রর্উ ইয়কন  কল সেন্টার জবে অ্যাক্ট-এর কাজ কমরমের্।  
  
"প্রযুরি অ্গ্রগরত রিমেমব, আমরা অ্মর্ক কল সেন্টার রবমেমে চাকরর পাঠামে, কমীমের সেম়ে রেময় 
রর্মজমের এবং তামের পররবারমক েমর্নমর্র কাজ স াোঁজার জর্য," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
আইর্ রর্উ ইয়মকন র কল সেন্টার কমীমের রক্ষা করমব যারা রর্উ ইয়কন  সর্মক চাকরর রর্ময় আো 
রর্ময়াগোতামের জর্য গুরুতর আরর্নক অ্প্রম াের্া প্রোর্ কমর।"  
  
র্তুর্ আইর্ শ্রম রবভামগর (Department of Labor) মমযয রর্য়ম স্থাপর্ কমর যামত রর্উ ইয়মকন র 
চাকরর অ্র্য সেমে স্থার্ান্তর করা েব কল সেন্টারমক প্রকামেয ট্র্যাক করা; এমর্ তর্য েময়মত 
জার্ামত বযর্ন িওয়া সকাম্পারর্গুমলার রবরুমে কমঠার োরি আমরাপ করা; গত পাোঁচ বেমর কল 
সেন্টামরর জর্য সয অ্র্ুোর্ বা রর্রিত ঋ  তারা সপময়মে তার মূলয পররমোয করমত রর্উ ইয়কন  
সর্মক অ্র্য সেমে চাকরর স্থার্ান্তর কমর এমর্ রাজয সর্মক কল সেন্টামরর জর্য েুরবযা পাওয়া বারির্ী 
রর্ময়াগকারীরা; আর পাোঁচ বেমরর জর্য েংস্থাগুরলমক ভরবষ্যমতর রাষ্ট্রীয় েুরবযা সপমত রর্মষ্য করা 
িময়মে। রর্উ ইয়মকন  কল সেন্টার এবং কাস্টমার োরভন মের চুরি েম্পাের্ করার জর্য রাষ্ট্রীয় 
েংস্থাগুমলামক েমবনাত্তম উমেযাগ রর্মত িমব।  
  
শ্রম অ্রযেপ্তর একটি রবমেেী সেমে একটি কল সেন্টার অ্র্যত্র েররময় বা তামের কল সেন্টার 
কমনেংস্থার্ অ্ন্তত 30% হ্রাে েব সকন্দ্র রর্ময়াগকারীর একটি বারষ্নক তারলকা কম্পাইল করমব। সেই 
তারলকা পূতন  েফতমরর ওময়বোইমের মাযযমম জর্োযারম র কামে পাওয়া যামব।  
  
বেম্বর্টর টিম সকম্বর্বি িম্বলর্, "রর্উ ইয়কন  কল সেন্টার জবে অ্যাক্ট-এ স্বাক্ষর করার োমর্ োমর্ 
রর্উইয়কন  সস্টে স্পষ্ট কমর রেমে সয আমরা ফলাফল আো করর য র্ অ্র্ননর্রতক েরুবযার উপর 



 

 

সেষ্ িওয়া রাষ্ট্রীয় ডলার। বেমরর পর বের যমর এই রবমলর রলড স্পন্সর রিমেমব, আরম গরবনত 
সয CWA (Communications Workers of America) সর্তৃত্ব এবং আমামের ভাই সবার্মের োমর্ 
রর্উ ইয়মকন র করোতামের রর্রিত করার জর্য এই রবলটি প্রম াের্া সেয়। আরম েরকামরর 
েিকমীমের যর্যবাে রেমত চাই তামের পররশ্রমী কামজর জর্য যামত তারা েংেমের মাযযমম এই 
পেমক্ষপ রর্মত র্া িয়।"  
  
অোম্বেেবল েদেে বলন্ডা বি. সরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "আমার রবল রর্ময় গভর্নমরর স্বাক্ষমর, কমপনামরেরা 
এ র্ জামর্ সয তারা রর্উ ইয়কন  জবে কল সেন্টার সর্মক ভামলা সবতর্ প্রোমর্র রেোন্ত রর্মল তার 
পরর রত িমব। অ্মর্ক েরূ পযনন্ত, সকাম্পারর্গুমলা তামের রর্মচর লাইর্মক কমঠার ভামব র্তুর্ ইয়কন ার 
 রচ কমরমে য র্ তামের রর্ময়াগকারীরা তামের চাকররটি রামষ্ট্রর বাইমর এবং ক্রমে, সেমের 
বাইমর, শেরর্লয কমী েুরক্ষা এবং সবতর্ রবরযমালা সোষ্  করমত র্ামক। এই গুরুত্বপূ ন আইর্ সমমর্ 
রর্উ ইয়কন  কল সেন্টারগুমলামত রর্যুি পররশ্রমী র্ারী ও পুরুষ্মের রক্ষা কমর।"  
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