অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিবিধ বেল্পম্বেত্র জুম্ব়ে সিন বর্ম্বের চেম্বেও কম মজুবরর সমাবি চ াষণা কম্বরর্

70,000 এরও চিবে চলাম্বকর উপর এই আম্বেম্বের প্রভাি পম্ব়ে, যার মম্বধে রম্বেম্বে: র্ম্বের চসলুম্বর্র
কমীরা, চেোরম্বেসাম্বররা, চসৌন্দযন ম্বিত্তারা, গাব়ে চধাোর শ্রবমম্বকরা, ভোম্বল পাবকনিং পবরোরক,
োম্বরাোম্বর্রা, এিিং চ া ট্রাক োলম্বকরা
সকল শিল্পক্ষেত্র জুক্ষ়ে প্রভাশিত িযশিক্ষের থেক্ষক সােযগ্রহণ এিং শিশি়ে অধ্যয়ক্ষির পক্ষর শ্রম

বিভাম্বগর (Department of Labor, DOL) সিন বর্ম্বের চেম্বেও কম মজুবরর বরম্বপা ন এিিং
সুপাবরেসমূে প্রকাে করল

গভিনর অযান্ড্রু এম. কুওক্ষমা আজ থ াষণা করক্ষলি থে, রাজয শ্রম েপ্তর (State Department of
Labor) রাজয জুক্ষ়ে ‘শিশিধ্’ শিল্পক্ষেক্ষত্রর জিয সিনশিক্ষের থেক্ষয়ও কম মজুশর েূর করার শিক্ষেনি
জাশর করক্ষে। এই আক্ষেক্ষির প্রভাি 70,000 এরও থিশি িকশিি পাওয়া কমীক্ষের উপর পক্ষ়েক্ষে
এিং এটি শিভ্রাশি থিষ করক্ষি এিং থসই সরাসশর মজুরী েু শর থিষ করক্ষি ো তাক্ষের অজন ি করা
িকশিক্ষির আয় থেক্ষক িশিত করক্ষত প্রমাশণত। িতু ি িযিস্থায় থে শ্রশমক্ষকরা প্রভাশিত হক্ষি তাক্ষের
মক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষে: িক্ষের থসলুক্ষির কমীরা, থহয়ারক্ষেসাক্ষররা, থসৌন্দেনক্ষিত্তারা, গাশ়ে থধ্ায়া শ্রশমক্ষকরা,
ভযাক্ষলট পাশকন ং পশরোরক্ষকরা, োক্ষরায়াক্ষিরা, থটা ট্রাক োলক্ষকরা, কুকুরক্ষের গ্রুমার এিং ভ্রমণ
প্রেিনক্ষকরা।
"শিউ ইয়ক্ষকন, একটি িযােয শেক্ষির কাক্ষজর জিয আমরা িযােয শেক্ষির থিতক্ষি শিশ্বাস
কশর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "শকন্তু শ্রম অশধ্েপ্তর দ্বারা পশরোশলত একটি সম্পূণন তেক্ষির পর,
এটা পশরষ্কার থে অক্ষিক পশরশস্থশতক্ষত িকশিি পদ্ধশত অেো জটিল, এিং থসটি অসৎ িযিসাক্ষের
আমাক্ষের জাশত-থিতৃ স্থািীয় সিনশিক্ষের থেক্ষয়ও কম মজুরী আইক্ষির অমািয করক্ষত এিং শ্রশমকক্ষের
অশজনত পাওিা হরণ করার অিুমশত থেয়। থসটা এেি থিষ হক্ষে। আজ আশম শ্রম শিভাগক্ষক
শিক্ষেনি শেশে, শ্রশমকক্ষের প্রশত সুশিোর শিশরক্ষয় আিক্ষত সাহােয করার জিয, মজুরী েু শরর সক্ষিান চ্চ
ঝুুঁ শকপূণন শিল্পক্ষেক্ষত্র টিপ থেশিক্ষটর অিসাি টাক্ষত, োক্ষের মক্ষধ্য অক্ষিকগুশল আমাক্ষের অেনিীশতক্ষক
এশগক্ষয় শিক্ষয় োয় থে সি পশরক্ষষিা শিল্প, তার জিয গুরুত্বপূণন।"

শিশিধ্ শিল্পক্ষেক্ষত্রর জিয িকশিি মজুশর িজন ি এক িের সমক্ষয়র পেনায়েক্ষম হক্ষি, একটি
আেমণাত্মক সময়সূশে ো কমীক্ষের ত্রাণ প্রোি করক্ষি এিং এই পশরিতন িগুশলর সাক্ষে সামঞ্জসয
রাোর জিয িযিসাক্ষের সময় থেওয়া হক্ষি োক্ষত অসািধ্ািতািিত কাক্ষজর েশত িা হয়।
এই সূশের মক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষে:
•
•

12/31/2019

6/30/2020

12/31/2020

জুি 30, 2020-থত িূযিতম মজুশর ও িতন মাি িকশিি মজুশরর মক্ষধ্য িারাক
অক্ষধ্নক কক্ষর থেওয়া হক্ষি।
শিক্ষসম্বর 31, 2020-থত িকশিি মজুশর সম্পূণনরূক্ষপ শিমূনল করা হক্ষি এিং এই সমস্ত
শিল্পক্ষেক্ষত্র শ্রশমকরা স্বাভাশিক িূযিতম মজুরী অজন ি করক্ষি।
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শিশিধ্ শিল্পক্ষেক্ষত্রর জিয রাক্ষজযর টিপ থেশিট থিষ হওয়া -- থসই কমীক্ষের িতন মাি িূযিতম মজুশর
পেনি শিক্ষয় আসা — সম্ভি হয় েেি শ্রম েপ্তর শিশভন্ন িকশিি পাওয়া শিল্পক্ষেক্ষত্র িযশিক্ষের কাে
থেক্ষক সােযগ্রহণ এিং শুিাশি পশরোলিার পর একটি প্রশতক্ষিেি ও প্রস্তািিা প্রকাি কক্ষর।
DOL প্রবতম্বিেম্বর্ মূল িলািক্ষল

উক্ষেে করা হক্ষয়ক্ষে থে:

1) িতন মাি িকশিি পদ্ধশত সামঞ্জসযহীিভাক্ষি আমাক্ষের রাক্ষজযর সিক্ষেক্ষয় কম থিতিক্ষভাগী
শ্রশমকক্ষের উপর প্রভাি শিস্তার কক্ষর: েো িারী, সংেযাল ু ও অশভিাসী।
2) শিশিধ্ কমীরা িকশিি কম পাি এিং তাক্ষের িূযিতম মজুশর উপাজন ি করার অশধ্কার
আক্ষে শক িা থস শিিক্ষয় তাক্ষের িযাপক শিভ্রাশি রক্ষয়ক্ষে। এই কারক্ষণ শিক্ষিষ শিল্পক্ষেক্ষত্র
িযাপক মজুশর েু শর হক্ষয়ক্ষে, এিং একটি িাস্তি উক্ষদ্বগ থে টিপ থেশিট অিযািয শিল্পক্ষেক্ষত্র

উপেুি িয়, থকি িা তাক্ষের অক্ষিক গ্রাহকক্ষের কাক্ষে এটা স্পষ্ট িয় থে িকশিি আিা
করা হয়।
শিউ ইয়কন রাক্ষজযর আইি শিশেন ষ্ট শকেু শিল্পক্ষেক্ষত্র িকশিি পাওয়া কমনোরীক্ষের রাজয িূযিতম
মজুরীর থেক্ষক কম থিতি প্রোি করক্ষত অিুমশত থেয়, েশে থসই কমনোরীরা পােনকয পূরণ করার
জিয েক্ষেষ্ট িকশিি উপাজনি কক্ষরি। শিশেন ষ্ট কমনস্থক্ষল থেোক্ষি মজুশর এিং িকশিি েুক্ষটাই সাধ্ারণত
কম, থসোক্ষি শ্রশমকক্ষের আয় প্রায় পুক্ষরাটা িকশিক্ষির উপর শিভন র করক্ষত পাক্ষর।
আজক্ষকর এই পেক্ষেক্ষপ েশতগ্রস্ত শিল্পক্ষেত্রগুক্ষলা 30 িেক্ষররও থিশি সময় ধ্ক্ষর 'শিশিধ্' িাক্ষম পশরশেত
একটি থশ্রণীক্ষত েলিদ্ধ শেল, োর িক্ষল থেোক্ষি এর আক্ষগ টিপ থেশিট শিশষদ্ধ শেল এমি শিশভন্ন
শিল্পক্ষেক্ষত্র একটি টিপ থেশিট প্রশতষ্ঠার অিশভক্ষপ্রত পশরণশত ততশর হয়।
িাস্তক্ষি, এই সকল শিল্পক্ষেক্ষত্র অক্ষিক শিক্ষয়াগোতাক্ষের জিয কমনোরীক্ষের িকশিক্ষির সঠিক শহক্ষসি রাো
কঠিি, কারণ এগুক্ষলা আক্ষয়র একটি শস্থর এিং শিভন রক্ষোগয উৎস িয় োক্ষত শ্রশমক্ষকরা তাক্ষের
জীিিোত্রার েরে পূরক্ষণর জিয শিভন র করক্ষত পাক্ষর। উপরন্তু, তেশিক এিং সাপ্তাশহক ওঠািামার
কারক্ষণ শ্রশমকরা কম মজুরী পাক্ষেি শক িা এটা জািা তাক্ষের জিয কঠিি হক্ষয় পক্ষ়ে এিং জটিল
টিপ থেশিট থরকিন রাোর জিয শিক্ষয়াগোতাক্ষের জিয এটা জািা কঠিি হক্ষত পাক্ষর থে তারা
শিক্ষজক্ষের িাধ্যিাধ্কতা পূরণ করক্ষে শকিা।
DOL দ্বারা সােয এিং তেক্ষির মাধ্যক্ষম, শিেিনি আশিভূন ত হয় থে এই শিল্পক্ষেত্রগুশল োরাপ
অিুিীলক্ষির প্রিণ শেল োর িক্ষল িকশিি সি সময় শ্রশমকক্ষের হাক্ষত থপৌেত িা এিং মজুশর েু শর
পশরকল্পিার ঝুুঁ শকপূণন হত। 2018-থত প্রকাশিত শ্রম অশধ্েপ্তর দ্বারা অক্ষেশষত মজুশর েু শরর মামলার
শতি িেক্ষরর মূলযায়ি কক্ষর থেো োয়, সি িূযিতম মজুশর-সংোি মামলার প্রায় েুই-তৃ তীয়াংি
শেল শিশিধ্ শিল্প কমীক্ষের শিল্পক্ষেক্ষত্র, এিং 80 িতাংি থেক্ষত্র থেো থগক্ষে থে কমীরা মজুশর কম
পাক্ষে।
2008 সাক্ষল শ্রম শিভাক্ষগর এক তেক্ষি জািা োয়, শিউ ইয়কন িহক্ষর প্রশত 10 টি গাশ়ে থধ্ায়ার
স্থাক্ষির মক্ষধ্য প্রায় আটটি এিং সারা রাজয জুক্ষ়ে েুটির মক্ষধ্য একটি িূযিতম মজুশর এিং উপশর
পশরশ্রম আইি লঙ্ঘি কক্ষর, োর মক্ষধ্য শকেু পশরক্ষিাধ্ কক্ষর প্রটি ন্টায় মাত্র 3 মাশকন ি
িলার। রাক্ষজযর সিনত্র 84টি গাশ়ে থধ্ায়ার স্থাি পশরেিনি কক্ষর তেিকারীরা 6.5 শমশলয়ি মাশকন ি
িলার প্রকাক্ষিয আক্ষিি, 1,380 শ্রশমকক্ষের কম মজুশর প্রোি শহক্ষসক্ষি।
বর্উ ইেকন রাম্বজে 15 মাবকনর্ ডলাম্বরর র্ূের্তম মজুবর চেজ-ইর্ করা এিিং অর্ন নর্বতক সমতা
আর্া
গভিনর কুওক্ষমা অেননিশতক িযােযতা শিশরক্ষয় আিক্ষত 15 িলাক্ষরর িূযিতম মজুশরর আইি প্রণয়ি,
থেক্ষির সিক্ষেক্ষয় িশিিালী সুরশেত-োকশর সক্ষিতক্ষি পাশরিাশরক েু টির কমনসূশে কােনকর করা এিং
সুশপ্রম থকাক্ষটনর শিধ্বংসী "জািুস" শসদ্ধাক্ষির পক্ষর স্থািীয় ও থেট সরকাক্ষরর সরকারী োক্ষতর

কমীক্ষের সুরো িৃশদ্ধ সহ, প্রেম োশয়ত্ব গ্রহক্ষণর পর থেক্ষক শিউইয়কন থেক্ষটর কমনজীিী
পশরিারগুক্ষলাক্ষত অেননিশতক সমতা এিং সামাশজক িযায়শিোর পুিরুদ্ধার করার জিয কাজ
কক্ষরক্ষেি। এই িের, গভিনর োমার শ্রশমক েস়ো আইি (Farm Workers Bill) প্রিয়ণ কক্ষর,
শিউ ইয়ক্ষকনর হাজার হাজার োমার শ্রশমকক্ষের সশিশলতভাক্ষি িতন আক্ষরাক্ষপর এিং অিযািয গুরুত্বপূণন
সুরোর অশধ্কার প্রোি করার মাধ্যক্ষম এই ঐশতহাশসক অগ্রগশতর ধ্ারা অিযাহত থরক্ষেক্ষেি।
শিক্ষসম্বর 31, 2019 এর মক্ষধ্য শিউ ইয়কন িহক্ষরর জিয 15 মাশকন ি িলাক্ষরর িূযিতম মজুশর
সম্পূণনভাক্ষি থিজ-ইি করা হক্ষি এিং লং আইলযান্ড, ওক্ষয়েক্ষেোর এিং শিউ ইয়ক্ষকনর িাশক অংক্ষি
15 মাশকন ি িলাক্ষর থপৌুঁোক্ষত েক্ষলক্ষে। 2016-17 থেট িাক্ষজক্ষটর অংি শহক্ষসক্ষি পাি করাক্ষিা হক্ষয়শেল,
এিং শিউ ইয়কন থেক্ষটর কমনজীিী পশরিারগুশলর জিয অেননিশতক িযােযতা প্রশতষ্ঠা করক্ষত গভিনক্ষরর
প্রক্ষেষ্টার জিয এটি একটি শিিাল কৃ শতত্ব অজন ি।
অিলক্ষভক্ষে থিজ-ইি সময়সূশে শিেরূপঃ
•

•

•

•

শিউ ইয়কন িহক্ষরর ি়ে শিক্ষয়াগকতন াক্ষের (োক্ষের কমপক্ষে 11 জি কমী আক্ষে)
জিয কাজ করা কমীক্ষের জিয, 2016 সাক্ষলর থিক্ষষ সিনশিে থিতি থিক্ষ়ে 11
মাশকন ি িলার হক্ষয়শেল, এরপর প্রশত িের 2 মাশকন ি িলার কক্ষর িৃশদ্ধ থপক্ষয়
12/31/2018 এ 15 মাশকন ি িলার হক্ষি।
শিউ ইয়কন িহক্ষরর থোট িযিসাগুশলক্ষত (োক্ষের 10 জি িা তার কম কমী আক্ষে)
শিেুি শ্রশমকক্ষের জিয 12/31/2019-থত িূযিতম মজুশর এক্ষস োুঁ়োক্ষি 15 মাশকন ি
িলাক্ষর।
িাসাউ, সাক্ষিাক এিং ওক্ষয়েক্ষেষ্টার কাউশন্টর কমীক্ষের জিয, 2016 সাক্ষলর থিক্ষষ
িূযিতম মজুশর থিক্ষ়ে 10 মাশকন ি িলার হক্ষয়শেল, এরপর প্রশত িের 1 মাশকন ি
িলার কক্ষর িৃশদ্ধ থপক্ষয় 12/31/2019-এ 13 মাশকন ি িলাক্ষর ো়োয়।
রাক্ষজযর িাশক অংক্ষির কমীক্ষের জিয, 2016 সাক্ষলর থিক্ষষ িূযিতম মজুশর থিক্ষ়ে
9.70 মাশকন ি িলার হক্ষয়শেল, এিং আরও .70 মাশকন ি িলার কক্ষর প্রশত িের
িৃশদ্ধ থপক্ষয় 12/31/2019 এ, 11.80 মাশকন ি িলাক্ষর ো়োয়।

আক্ষরা তেয পাওয়া োক্ষি এোক্ষি www.ny.gov/minimumwage।
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