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গভর্নর কুওম্বমা অর্ন িছর 2020 বর্িনাহী িাম্বেম্বে (FY 2020 EXECUTIVE BUDGET) বিতর্ 

চুবরর সমাধার্ করার প্রস্তাি র্াকম্বি ব াষণা করম্বলর্  

  

বেসকল বর্ম্ব াগকতন া ইচ্ছাকৃতভাম্বি বিতর্ চুবর সংক্রান্ত বর্ ম লঙ্ঘর্ কম্বর তাম্বের অপরাম্বধর োবস্ত 

িৃবি করা হল  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে তার অ্র্ন বছর 2020 নর্বনাহী বামজমের অ্ংশ নহসামব 

ঘবতর্ চুনর সংক্রান্ত সমসযা সমাধামর্ প্রস্তাবর্া র্ােমব। গভর্নর কুওমমার প্রস্তাবর্া ঘেসেে নর্ম াগেতন া 
ঘজমর্শুমর্ বা ইচ্ছােৃতভামব ঘবতর্ চুনর সংক্রান্ত নর্ ম েঙ্ঘর্ েমর তামের অ্পরামধর শানস্ত বৃনি েরমব এবং  

এমে অ্র্যার্য ধরমর্র চুনরর োছাোনছ নবর্যস্ত েরমব।  

  

"নর্উ ই েন  সবসম  েমীমের পামশ োাঁড়ামব এবং ঘেসেে নবমবেবনজন ত নর্ম াগেতন া তামের েমনচারীমের 

েষ্টসাধয উপাজন র্ চুনরর ঘচষ্টা েমর তামের জর্য আমামের ঘোমর্া সহর্শীেতা ঘর্ই", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ঘেে ইনতমমধযই প্রতানরত েমীমের জর্য নমনে র্ নমনে র্ মানেন র্ ডোর উিার েমরমছ, এবং এই 
প্রস্তাব অ্র্যা ভামব ঘবতর্ আেমে রাখা নর্ম াগেতন ামের ো ী েরমত আমামের ঘচষ্টামে আমরা মজবুত েরমত 

সাহােয েরমব।"  

  

বতন মামর্, ঘেই সেে নর্ম াগেতন া বারবার ঘবতর্ চুনর েমর শুধু তামেরমেই ঘেমোনর্র অ্নভমোমগ প্রনসনেউে 

েরা ো , এবং এধরমর্র প্রনসনেউশর্ খুবই নবরে। নবধার্টি শ্রম আইর্মে (Labor Law) সংমশাধর্ েমর 

ঘসইসেে নর্ম াগেতন ার জর্য অ্পরামধর শানস্ত ঘোগ েরমব োরা ইচ্ছােৃতভামব ঘবতর্ চুনর েমর, অ্পরামধর 

শানস্তর পনরমাণ হমব 1,000 মানেন র্ ডোমরর েম ঘবতর্ চুনরর জর্য ক্লাস নব অ্পেমন (Class B 

misdemeanor) ঘর্মে শুরু েমর 50,000 মানেন র্ ডোমরর ঘবনশ ঘবতর্ চুনরর জর্য ক্লাস নব ঘেমোনর্ 

(Class B Felony)।  

  

প্রস্তাবটি অ্পরাধ প্রনসনেউশমর্র জর্য সুপানরশ েরমত নর্উ ই েন  ঘেমের শ্রম অ্নধেপ্তমরর (Department of 

Labor, DOL) ক্ষমতা বৃনি েরমব ঘেমহতু নডনিক্ট অ্যােনর্নমের োমছ এবং অ্যােনর্ন ঘজর্ামরমের োমছ এখর্ 

প্রনসনেউে েরার জর্য স্পষ্ট, দ্ব্যর্নহীর্ অ্পরাধ র্ােমব। শ্রম অ্নধেপ্তর নবেযমার্ শ্রম আইর্ প্রণ র্ অ্পামরশর্ 

চাোমব, নেন্তু বনধনত অ্পরামধর শানস্তর েমে নডনিক্ট অ্যােনর্ন ঘবতর্ চুনরমে অ্পরাধ নহমসমব প্রনসনেউে েরমত 

পারমবর্, এবং নর্মজ ঘর্মে মামো শুরু েরমত পারমবর্, এর েমে পুমরা ঘেমে ঘবতর্ চুনরর সামর্ েড়াইম  

সংস্থার্ বনৃি ঘপমো। উপরন্তু, অ্পরামধর বনধনত শানস্ত নর্ম াগেতন ামের ভনবষযৎ ঘবতর্ চুনর হ্রামসর  ের্ার 

নর্ণনা ে নহমসমব োজ েরমত পামর।  

  



বর্উ ও াকন  বেম্বের শ্রম কবমের্ার রিােন া বর ার্ন র্ িম্বলর্, "নর্উ ই েন  ঘেমের শ্রম অ্নধেপ্তর েমীমের 

সুরক্ষা প্রোমর্ অ্ঙ্গীোরবি এবং গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমের েেযামণ, শীঘ্রই আমরা ঘবতর্ চুনর ঘগমছ এমর্ 

েমীমের তামের প্রাপয বনুিম  ঘেও া নর্নিত েরমত র্নজরহীর্ পেমক্ষপ নর্মত পারমবা। এই নবধার্টি ঘবতর্ 

চুনরর নবরুমি েড়াইম  ঘেমশর ঘর্তা নহমসমব নর্উ ই মেন র মেনাো বনৃি েরমব।"  

  

নর্উ ই মেন  নর্ম াগেতন ামের দ্ব্ারা প্রতানরত হম মছ এমর্ েমীমের নেনরম  ঘেও া অ্মর্নর পনরমামণ র্ােেী  বৃনি 

ঘেখা ঘগমছ। 2018 সামে, নর্উ ই েন  শ্রম অ্নধেপ্তর প্রা  35 নমনে র্ মানেন র্ ডোর সংগ্ৰহ েমর এবং তা ঘবতর্ 

চুনর ও সরোনর োজ সংক্রান্ত েঙ্ঘমর্র নশোর প্রা  35,000 েমীমে নেনরম  নেম মছ। 2011 সাে ঘর্মে, 

DOL 280 নমনে র্ মানেন র্ ডোমরর ঘবনশ চুনরেৃত ঘবতর্ উিার েমরমছ এবং ঘবতর্ চুনর ও সরোনর োজ 

সংক্রান্ত েঙ্ঘমর্র নশোর 250,000 েমীমে তা নেনরম  নেম মছ।  

  
###  
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