
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/19/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব াম্বমা 30 বিম্বর্র সংম্বোধর্ীর অংে বিম্বসম্বি র্াবসনং হিাম্বমর িোপক সংস্কার আইর্ 
হ াষণা কম্বরম্বের্  

  
আইম্বর্র লক্ষ্ে স্বচ্ছতা িৃবি, অসিাচরম্বণর জর্ে র্াবসনং হিাম অপাম্বরটরম্বির জিািবিবি করা এিং 

মুর্াফার উপর হরাগীর যম্বের অগ্রাবধকার সুবিধা বর্বিত করা  
  

সংস্কার র্াবসনং হিাম্বমর িাবসন্দাম্বির স্বাস্থ্ে ও বর্রাপত্তা, র্াবসনং হিাম সুবিধা  পবরম্বষিার মার্ 
উন্নত করম্বি  

  
হরাগী পবরচযনার সাম্বে জব়িত র্  এমর্ মোম্বর্জার িা বর্িনািীম্বির হিতম্বর্র জর্ে সীমা প্রিার্ 

কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্বচ্ছতা বাডামত, র্ার্নিং হ াম অ্পামরটরমের অ্্োচরমের জর্য 
োয়ী এবিং ্রুবধাগুম া মুর্াফার উপর হরাগ়ীমের যত্নমে অ্গ্রারধোর রেমচ্ছ তা রর্রিত েরমত 30 
রেমর্র ্িংম াধর়্ীর অ্িং  র ম্মব বযাপে র্ার্নিং হ াম ্িংস্কার আইর্ হ াষো েমরমের্। COVID-19 
ম ামার়ী রবেযমার্ স্বাস্থ্য ্মতা এবিং ্ে  ্ম্প্রোমযর মমধয যত্ন হর্ওযার হেমে প্রমব ারধোর ্ম্যা 
বারডময রেমযমে, যরেও, রামের ্িংখ্যা  ু ্ম্প্রোয এবিং বযস্ক প্রাপ্তবযস্করা অ্র্ার্ুপারতেভামব 
প্রভারবত  মযমে। এই ্িংস্কার গুম া COVID-19 ম ামার়ী হেমে হ খ্া র োমে র্ার্নিং হ ামমর 
বার্ন্দামের স্বাস্থ্য ও রর্রাপত্তার উন্নরতর পা াপার  র্ার্নিং হ ামমর ্ুরবধাগুম ামত হ্বার মার্ 
উন্নযমর্র জর্য স্থ্ায়ী র োয পররেত েরমব।  
  
"প্ররতরের্, ্ারা রাজযজমুড পররবারগুম া তামের রপ্রযজর্মের রর্রাপত্তা এবিং স্বাস্থ্যমে র্ার্নিং হ ামম 
 স্তান্তর েমর এবিং এই অ্ভূতপূবন জর্স্বাস্থ্য ্িংেমট হযমর্ হেখ্া হগমে, হেউ হেউ প্র িং্র়্ীযভামব 
োজ েমরমে, রেন্তু হেউ হেউ তা েমররর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "্ুরবধাগুম া অ্মর্ে রের্ 
ধমর যমত্নর উপর মুর্াফার প্রাধার্য হরমখ্মে এবিং আমরা যখ্র্ ্ামমর্ তাোরচ্ছ, আমামের অ্ব যই 
অ্ত়ীত হেমে র খ্মত  মব এবিং ভরবষযমতর জর্য প্রস্তুত  মত  মব। এই ্ুরবধাগুর  অ্ব যই স্বচ্ছ  মত 
 মব এবিং খ্ারাপ উমে য ্াধেমের জবাবরের  েরার জর্য আমামের প্রমযাজর়্ীয ্রঞ্জাম োেমত 
 মব- এটাই এেমাে উপায যামত পররবারগুম া মমর্র  ারন্ত পামব এবিং আরম এমর্ হোর্ বামজমট 
স্বাের েরব র্া যা এই ্াধারে জ্ঞামর্র ্িংস্কার অ্ন্তভুন ক্ত েমর র্া।"  
  



 

 

1199SEIU ইউর্াইম্বটড হিল্েম্বক ার ও াকন াসন ইস্ট (1199SEIU United Healthcare Workers 
East) হপ্রবসম্বডন্ট জজন  বগ্রোম িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এেটি  রক্ত া ়ী প্রস্তাব এমর্মের্ যা র্ার্নিং 
হ ামমর মার েমের জবাবরের তা উমেখ্মযাগযভামব বৃরি েরমব এবিং েরোতামের ড ার যার মমধয 
অ্ন্তভুন ক্ত ্ম্পরেন ত েমপনামর মর্র ্ামে হগাপর্ রবরর্ময, অ্রতররক্ত মুর্াফার রেমে  ুররময হেওযার 
পররবমতন  তামের রাজস্ব বার্ন্দামের উন্নত মামর্র হ্বা প্রোমর্র জর্য রবরর্মযাগ েরমত  মব। আমরা 
অ্তযন্ত আর্রন্দত হয র্ার্নিং হ াম ্িংস্কার আ্ন্ন বামজট আম াচর্ার অ্িং   মব এবিং এটি প্রে়ীত  মত 
হেখ্মত গভর্নর এবিং আইর্্ভার ্ামে োজ েরমত উেগ্র়ীব।"  
  
এই আইমর্র উমে য  মচ্ছ হব  রেেু ্িংস্কামরর মাধযমম রর্উ ইযমেন র র্ার্নিং হ ামগুর র রর্রাপত্তা 
এবিং মার্ উন্নত েরা যা র্ার্নিং হ ামমর েমী, বযয এবিং মার োর্া ্ম্পমেন  স্বচ্ছতা বৃরি েমর; 
জর্স্বাস্থ্য আইর্  ঙ্ঘর্ এবিং অ্র্যার্য অ্্োচরমের জর্য অ্পামরটরমের োয়ী েমর; এবিং র্ার্নিং হ াম 
্ুরবধাগুর  মরু্াফার উপর হরাগ়ীর যত্ন এবিং রর্রাপত্তামে অ্গ্রারধোর রেমচ্ছ এবিং ্রা্রর হরাগ়ী 
হ্বা এবিং আবার্ে েমনচার়ীমের জর্য পযনাপ্ত ত রব  বযয েরা  য তা রর্রিত েমর।  
  
স্বচ্ছতা িৃবি  
এই ্িংস্কামরর উমে য  মচ্ছ স্বচ্ছতা বৃরি েরা:  

• র্ার্নিং হ ামমে প্ররতটি োতা উৎম্র জর্য তামের  ার এেটি পাবর ে ওমযব্াইমট হপাস্ট 
েরমত  মব, যা প্ররত বের আপমডট েরা  মব;  

• ্ে  ্ুরবধা মার েমের রর্মযাগ েরা;  
• হয ্ে  চুরক্তর পেয বা হ্বা প্রোমর্র জর্য হমরডমেইড বা হমরডমেযার ত রবম র হয 

হোর্ অ্িং  বযব ার েরা  য এমর্ চুরক্ত বাস্তবাযমর্র 30 রেমর্র মমধয ্ুরবধামে ্ে  
চুরক্তর তার ো হপাস্ট েরমত  মব; এবিং  

• এেটি র্ার্নিং হ াম প্ররতষ্ঠার জর্য এেটি আমবেমর্ েমী ্ম্পরেন ত তেয অ্ন্তভুন ক্ত েরা 
আব যে।  

অসিাচরম্বণর জর্ে িা ী অপাম্বরটরম্বির জিািবিবিতা  
এই ্িংস্কামরর উমে য  মচ্ছ অ্পামরটরমের অ্্োচরমের জর্য োয়ী েরা:  

• জর্স্বাস্থ্য আইর্  ঙ্ঘমর্র জর্য র্াগররে আরেনে জররমার্া 25,000 মারেন র্ ড ামর বৃরি 
েরা, যার মমধয রমযমে জর্স্বাস্থ্য আইর্ বা প্ররবধার্ ইচ্ছােৃতভামব  ঙ্ঘমর্র জর্য জররমার্া 
বৃরি;  

• জররমার্া আমরামপর আমগ  ঙ্ঘর্ ্িংম াধমর্র জর্য প্রাপ্তবযস্কমের যত্ন হর্ওযার ্ুরবধামে 30 
রের্ ্ময প্রোমর্র প্রমযাজর়্ীযতা অ্প্ারে েরা; এবিং  

• 2019 ্াম  গভর্নর দ্বারা স্বােররত আইমর্র উপর রভরত্ত েমর, হয হোর্ র্ার্নিং হ াম যামের 
্িংক্রমে রর্যন্ত্রে  াটরত এোরধেবার প্রমারেত  মযমে তামের এেটি গুেমার্ উন্নযর্ ্িংস্থ্ার 
্ামে োজ েরার প্রমযাজর়্ীযতা রর্ধনারে, অ্েবা এেটি রাজয মমর্ার়্ীত স্বাধ়ীর্ হোযার টি 



 

 

মরর্টরমে, র্ার্নিং হ ামমর রর্জস্ব খ্রমচ, এই ্ুরবধার ্িংক্রমে রর্যন্ত্রে  াটরত ্ম্যা খ্রতময 
হেখ্া এবিং ্মাধার্ েরমত রর্মযাগ েরমত  মব।  

• হরাগ়ীর স্বাস্থ্য এবিং রর্রাপত্তা রোর জর্য এেজর্ প্রাপে রর্মযামগর প্ররক্রযা রিম াইরর্িং 
েরা।  

মুর্াফার উপর হরাগীর যেম্বক অগ্রাবধকার হিও া  
এই ্িংস্কামরর  েয  মচ্ছ রর্রিত েরা যামত র্ার্নিং হ াম ্ুরবধায মুর্াফার হচময হরাগ়ীমের যত্নমে 
অ্গ্রারধোর হেযা  য:  

• র্ার্নিং হ ামগুম ামে ্রা্রর হরাগ়ীর যমত্ন রাজমস্বর র্ূযর্তম 70  তািং  এবিং আবার্ে 
েমনচার়ীমের রাজমস্বর র্যূর্তম 40  তািং  বযয েরমত  মব; এবিং  

• এেটি র্ার্নিং হ াম প্ররফট েযাপ স্থ্াপর্ এবিং রেেু অ্্াধু হ র্মের্ ়্ীরমত েরা, যার মমধয 
রমযমে র্যাযয বাজার মূম যর উপর ্িংরিষ্ট ে ়ীয হ র্মের্ এবিং র্ার্নিং হ ামম ্রক্রযভামব 
রর্মযারজত র্য অ্েবা হ্বা প্রোর্ েরমে র্া এমর্ েমনচার়ীমের েরতপূরে প্রোর্।  

• ্ুরবধার আোমরর উপর রর্ভন র েমর, মযামর্জার এবিং রর্বনা ়ীমের জর্য বযবস্থ্াপর্া হবতমর্র 
্ামরগ্রে অ্র্পুাত ়্ীরমত েরা এবিং হরগুম  র্ দ্বারা এেটি ়্ীমা রর্ধনারে।  
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