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গভর্নর কুউম্বমা সীমািদ্ধ দায় সংস্থার মজবুর চুবর থেম্বক শ্রবমকম্বদর রক্ষা করার জর্ে আইর্ সই 

কম্বরম্বের্  
  

র্তুর্ আইর্ বর্বিত কম্বর থে বিম্বদবে ও থদেীয় সীমািদ্ধ দায় সংস্থা (LLC) কমীম্বদর পাওর্া 
অর্াদায়ী মজবুরর জর্ে দায়ী  

  
2017 সাম্বলর থেট অফ দো থেট এোম্বেম্বসর অংে বিম্বসম্বি গভর্নম্বরর এই আইর্ প্রস্তাি কম্বরম্বের্  

  
কুওম্বমা: "একটি ফাাঁক োম্বক থে অম্বর্ক সময় বর্বদন ষ্ট বকেু থকাম্পাবর্ তাম্বদর জটিল কম্বপনাম্বরট 

কাঠাম্বমার থপেম্বর্ লুবকম্বয় মজবুর চুরী থক এড়াম্বত চায় ো এই পদম্বক্ষপ এর ফম্বল আইম্বর্র অন্তভুন বি 
থপম্বলা।"  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুউমমা আজ আইর্ (S.2734/A.453) সংম াধর্ কমর স্বাক্ষর কমরমের্ যা 
সীমাবদ্ধ দায় সংস্থা দ্বারা কমী এবং তামদর পাওর্া মজরুর কক সুরক্ষা কদমব। এই রবমে স্পষ্ট করা 
হময়মে কয এই আইমর্র মাধযমম কযমকামর্া কদ ী বা রবমদ ী সীমাবদ্ধ দায় সংস্থার, সবনারধক 
মারেকার্াধারী দ  বযরি অ্র্াদায়ী মজরুরর বযাপামরর দায়বদ্ধ থাকমবর্। 2017 সামের কেট অ্ফ 
দযা কেট এযামেমসর অ্ং  রহমসমব গভর্নমরর এই আইর্ প্রস্তাব কমরমের্।  
  
"শ্ররমকমদর ক াষণ কমর এবং এর কমীমদর কম ার পররশ্রমমর মাধযমম অ্রজন ত মজরুর চুরর করার 
কচষ্টা কমর এমর্ ককার্ও সংস্থার জর্য আমামদর সহর্ ীেতা  ূর্য," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একটি 
ফাাঁক থামক কয অ্মর্ক সময় রর্রদনষ্ট রকেু ককাম্পারর্ তামদর জটিে কমপনামরট কা ামমার কপেমর্ 
েুরকময় মজরুর চুরী কক এড়ামত চায় যা এই পদমক্ষপ এর ফমে আইমর্র অ্ন্তভুন রি কপমো।"  
  
থসম্বর্টর থজমস স্কাউবফস িম্বলর্, "রর্উ ইয়কন  রামজযর কম ার পররশ্রমী কমনচারীমদর আর রর্রদনষ্ট 
সংস্থাগুরের দ্বারা ক ারষত হমত হমব র্া যারা সঠিকভামব অ্রজন ত অ্থন মজরুর কদওয়ার জর্য তামদর 
দারয়ত্ব সীরমত কমর। সকে এেএেরস কক একই মার্দমের আওতায় রর্ময়, আমরা রর্উ ইয়মকন র 
কমনচারীমদর সুরক্ষায় একটি উমেখমযাগয পদমক্ষপ গ্রহণ কমররে এবং এই আইমর্ স্বাক্ষমরর জর্য আরম 
গভর্নরমক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
পবরষদ সদসে বফল পাম্বমসাম্বর্া িম্বলর্, "বযবসা প্ররতষ্ঠার্গুরে তামদর কমীমদর কামজর জর্য তামদর 
কবতর্ প্রদামর্ বাধয এবং রর্উ ইয়কন বাসীমদর সামথ অ্সাধু সংস্থাগুরের ককমেঙ্কারী সহয করা হমব র্া। 



 

 

রর্উ ইয়কন বাসী তামদর অ্মথনর জর্য কম ার পররশ্রম কমর, এবং এই আইর্ তামদর অ্রজন ত প্ররতটি 
অ্থন পররম াধ করা রর্রিত করমব। কসই জর্যই রবধার্সভায় এই আইর্ স্পর্সর করমত কপমর আরম 
গরবনত।"  
  
রর্উ ইয়কন  কেট রর্রিত কমর চমেমে কয কেমটর সকে শ্ররমকমদরমক র্যাযযভামব মুেযায়র্ করা হয় 
এবং তামদর প্রাপয মজরুরর সবটাই তারা পার্। 2011 সামে গভর্নর কুউমমা দপ্তর  গ্রহমণর পর 
কথমক, কেট চুররকৃত মজরুরর প্রায় 300 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোর উদ্ধার কমরমে এবং 280,000 
এরও কবর  শ্ররমমকর কামে তা কফরত রদময়মে।  
  
এই আইর্ 60 রদমর্র মমধয কাযনকর হমব।  
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