
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ফামন ওযাকন ার্ন বিল (FARM WORKERS BILL) স্বাক্ষর করম্বের্  
  

খামার কমীম্বের অবিকার রক্ষা কম্বর এিং র্মবিগত েরেস্তুম্বরর অবিকার, ওভারটাইম বিতর্, 
অক্ষমতা এিং বেইড ফোবমবল কভাম্বরজ প্রোর্ এিং বিকারত্ব র্ুবিিা প্রোর্ কম্বর র্মতােরূ্ন 

আিার্র্ ও কাম্বজর েবরম্বিে বর্বিত কম্বর  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "এই র্তুর্ আইর্টি মার্ুম্বের অিস্থার উের প্রভাম্বির বক্ষম্বে শুিু এক িড় প্রাবি 
র্য, র্ামাবজক র্োম্বযর জর্ে লড়াইম্বযর বক্ষম্বেও এটি একটি মাইলফলক।"  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ফামন ওযার্ন ার্ন বিল- স্বাক্ষর র্মরর্, যা খামার শ্রবমর্মের অ্বির্ার 
রক্ষা এিং র্ুষম আিার্র্ ও র্ামজর পবরমিশ বর্বিত র্রার জর্য খামামরর শ্রবমর্ র্যাযয শ্রম 
অ্র্ুশীলর্ আইর্ (Farm Laborers Fair Labor Practices Act) প্রবতষ্ঠা র্মর। বিলটি খামার 
শ্রবমর্মের ওভারটাইম বিতর্, প্রবত র্প্তামে এর্টি বিশ্রামমর বের্, অ্ক্ষমতা এিং বপইড পাবরিাবরর্ 
ছুটির র্ভামরজ, বির্ারত্ব র্ুবিিা এিং অ্র্যার্য শ্রম র্ংক্রান্ত র্ুরক্ষা প্রোর্ র্মর। 1 জার্ুযাবর, 
2020-বত এই বিলটি র্াযনর্র েমি ।  
  
"এই র্তুর্ আইর্টি মার্ুমষর অ্িস্থার উপর প্রভামির বক্ষমে শুিু এর্টি িড় প্রাবপ্ত র্য, এটি 
র্ামাবজর্ র্যাযবিচামরর জর্য লড়াইময এর্টি মাইলফলর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বিলটি 
আইমর্ স্বাক্ষর র্রার মািযমম, 100,000 রৃ্ষর্ এিং তামের পবরিার উন্নত জীির্ যাপর্ র্রমি 
এিং অ্িমশমষ বর্ই এর্ই র্ুরক্ষাগুবল উপমভাগ র্রমি যা অ্র্যার্য শ্রবমর্রা 80 িছর িমর উপমভাগ 
র্মরমছ। এই শবিশালী এিং িযিোবরর্ প্রাবপ্ত অ্মর্র্ বিশী তাৎপযনপরূ্ন বপ্রবর্মডন্ট ট্রামের এই যুমগ 
বযবর্ ক্রমাগত শ্রবমর্মের অ্বির্ার হ্রার্ র্মরর্, শ্রবমর্ ইউবর্যর্মের আক্রমর্ র্মরর্, িবিতমের 
অ্শ্রদ্ধা র্মরর্ এিং বিভি র্মর জয র্রামর্ আমমবরর্ার পামেয র্মরমছর্, এর্বেত েময র্মৃদ্ধ 
েওযার পবরিমতন ।"  
  
বর্ম্বর্ট র্ংখোগবরষ্ঠ বর্তা অোবন্ড্রযা সু্টযাটন -কাবজন্স িম্বলর্, "খামার শ্রবমর্ বফযার বলিার 
অ্র্ুশীলর্ আইর্ বর্উ ইযর্ন  রামজযর র্িনে এর্টি শবিশালী এিং র্যাযয রৃ্বষ বশল্প গমড় তুলমত 
র্াোযয র্রমি। আজমর্ বয আইর্ স্বাক্ষবরত েমযমছ, তা খামার শ্রবমর্মের পক্ষয র্মেনর্ র্রমি এিং 
বর্বিত র্রমি বয বর্উ ইযমর্ন র অ্র্যার্য শ্রবমর্মের বয অ্বির্ার ও র্রুক্ষাগুবল আমছ, তা তামেমরা 
োর্মি। আবম বর্মর্টর বজবর্র্া রামমামর্র প্রশংর্া র্রবছ এই বিলটির পক্ষয র্মেনর্ র্রার জর্য, 
এিং খামার শ্রবমর্ এিং রৃ্বষ বশমল্পর অ্গ্রাবির্ার এিং উমেগগুবলর আমরা ভামলাভামি বমার্াবিলা 
র্রার জর্য শুর্াবর্ ও র্ারা রামজয খামার পবরেশনর্ র্রার জর্য।"  



 

 

  
অোম্বর্েবল বিকার কালন বিবস্ট িম্বলর্, "েইু েশমর্রও বিবশ র্ময িমর, র্ংর্ে র্ংখযাগবরষ্ঠ রৃ্বষ 
র্মীমের, যারা শারীবরর্ভামি র্ষ্টর্র ও প্রাযশই বিপজ্জর্র্ র্াজ র্মরর্ আমামের রৃ্ষী বিভামগর 
উন্নবতর জর্য এিং তামের বপমটর খািার উপাজন মর্র জর্য, তামের অ্র্যাযয শ্রম িযিস্থা বেমর্ র্ুরক্ষা 
প্রোর্ র্রার জর্য লড়াই র্মরমছর্। এই র্ম ার পবরশ্রমী পুরুষ এিং র্ারীরা বর্উ ইযমর্ন র 
খামারগুবলর র্াফমলযর জর্য গুরুত্বপূর্ন, এিং তারা রাজয জমুড় অ্র্যার্য বশমল্প বর্মযাবজত শ্রবমর্রা বয 
র্মনর্ংস্থামর্র অ্বির্ার প্রাপ্ত ের্ বর্ই এর্ই অ্বির্ার তামেমরা প্রাপয। এই আইর্ োরা, অ্িমশমষ এই 
অ্পবরোযন র্মীিলমর্ তামের প্রমযাজর্ এিং প্রাপয র্রুক্ষাগুবল প্রোর্ র্রা েমি। আবম এই আইমর্র 
েীর্নর্ালীর্ স্পন্সর অ্যামর্ম্ববল র্ের্য র্যাবে বর্ালার্, বলিার র্ভাপবত মামর্ন ার্ বক্রর্মপা এিং র্ংর্মের 
র্ংখযাগবরষ্ঠমের িহু র্ের্যমের ির্যিাে জার্ামত চাই এই আইর্টিমর্ তার অ্বন্তম পবরপূর্নতা পাওযা 
অ্িবি র্মেনর্ র্রার জর্য।"  
  
রৃ্বষ শ্রবমর্ র্যাযয শ্রম চচন া আইর্, যা রৃ্বষমর্ স্বীরৃ্বত বেয এর্টি অ্র্র্য বশল্প বেমর্মি, তামত 
আমছ:  

• খামার শ্রবমর্মের জর্য র্মবষ্টগত েরর্ষার্বষর অ্বির্ার প্রোর্ র্রা;  
• প্রবত র্প্তামে অ্ন্তত পরপর 24 র্ন্টা বিশ্রামমর অ্র্ুমবত বেমত খামার শ্রবমর্ 

বর্মযাগর্ারীমের িািয র্রা;  
• খামার শ্রবমর্মের জর্য 60-র্ন্টার র্ামজর র্প্তাে প্রোর্ র্রা;  
• ওভারটাইমমর োর স্বাভাবির্ োমরর বচময এর্ বেমর্ বেরগুর্ র্রা িািযতামূলর্ 

র্রা;  
• খামার শ্রবমর্মের জর্য বির্ারত্ব িীমা আইমর্র বিিার্গুবল প্রমযাজয র্রা এিং 

অ্মযাগয শ্রবমমর্র জর্য রৃ্ষর্মের খরচ হ্রার্ র্মর (H-2A);  
• েখলোরমের র্ংখযা বর্বিনমশমষ র্র্ল খামার শ্রবমর্ আিার্মর্ র্যাবর্টাবর বর্াড প্রমযাজয 

েমি তা বর্বিত র্রা;  
• শ্রবমর্মের ক্ষবতপূরর্ র্ভামরজ বপমত খামার শ্রবমর্ বর্মযাগর্ারীমের বয মজবুরর র্ীমা 

প্রমযাজর্ বছল তা অ্পর্ারর্ র্রা;  
• খামার শ্রবমর্মের অ্ক্ষমতা এিং বপইড পাবরিাবরর্ ছুটির র্ুবিিা পাওযা অ্র্ুমমাের্ 

র্রা; এিং  
• খামামরর শ্রবমর্মের বর্মযাগর্ারীর র্ামছ আর্ামতর প্রবতমিের্ প্রমযাজর্ িািযতামূলর্ 

র্রা।  
  
বর্ম্বর্টর বজবর্কা রাম্বমার্ িম্বলর্, "আজ আমরা খামার র্মীমের স্বীরৃ্বত বেমযবছ বর্উ ইযমর্ন র িহু 
বর্াটি ডলামরর রৃ্বষ বশমল্পর বমরুেণ্ড বেমর্মি এিং তামের র্ামজর মযনাোর র্ো স্বীর্ার র্মর । এই 
বিমলর উপর গভর্নমরর স্বাক্ষর বর্ময আমরা অ্িমশমষ রৃ্বষ র্মীমের এর্টি বেমর্র বিশ্রাম প্রোর্ 
র্রবছ, ওভারটাইম পবরমশাি, র্বিবলতভামি েরেস্তুর র্রার অ্বির্ার, এিং শ্রম আইমর্র অ্িীমর্ 
শ্রবমর্ বেমর্মি তামের স্বীরৃ্বত প্রোর্ র্রবছ।"  
  



 

 

র্ংর্ে র্ের্ে কোথবরর্ বর্ালার্ িম্বলর্, "আমামের র্ংর্ে র্ংখযাগবরষ্ঠমের শ্রবমর্ অ্বির্ার র্ংক্রান্ত 
আইর্ পাশ র্রার এর্টি গমিনর ইবতোর্ আমছ, এটি এর্টি ঐবতেয যা খামার শ্রবমর্ র্যাযয শ্রম 
অ্র্ুশীলর্ আইর্ প্রর্যর্ অ্িযােত বরমখমছ। আবম অ্মর্র্ িছর িমর এই আইর্ িের্ র্রমত বপমর 
গবিনত, এিং এই বিলটি আইমর্ স্বাক্ষবরত র্রার প্রমচষ্টায অ্মর্র্ র্াজ র্রার জর্য আবম রৃ্তজ্ঞ । 
বস্পর্ার বেবি এিং আমার র্ের্মী, বর্মর্টর রামমার্ এিং িছমরর পর িছর িমর আমামের র্ি 
বর্মর্মটর স্পন্সরমের গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, RFK বর্ন্টার ফর বেউমযার্ রাইটর্, বেস্পযাবর্র্ 
বফডামরশর্, আমমবরর্ার্ বর্বভল বলিাটিন জ ইউবর্যর্ (American Civil Liberties Union, ACLU), 
গ্রামীর্ ও অ্বভিার্ী মন্ত্রর্ালমযর বজাট (Rural & Migrant Ministries Coalition), বর্উ ইযর্ন  
বিট ইউর্াইমটড টিচার্ন (New York State United Teachers, NYSUT), বরমটল বোলমর্ল অ্যান্ড 
বডপাটন মমন্ট বিার ইউবর্যর্ (Retail, Wholesale and Department Store Union, RWDSU), 
র্েূর্ন আমমবরর্ার্ বফডামরশর্ অ্ফ বলিার অ্যান্ড র্ংমগ্রর্ অ্ফ ইন্ডাবিযাল অ্রগার্াইমজশন্স 
(American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO), 
এিং িহু িযবি এিং র্ম্প্রোমযর েল, তামের এডমভামর্বর্, র্মেনর্ এিং অ্ক্লান্ত পবরশ্রমমর জর্য। 
এছাড়াও আবম আমামের প্রযাত গভর্নর মাবরও কুওমমা এিং রামজযর বর্মর্টর ওলগা বমমন্ডজমর্ 
স্বীরৃ্বত প্রোর্ র্রমত চাই, বযবর্ বডবর্র্ বেউজ, এড ডমর্বল, অ্যালার্ লুবির্, বরচ উইর্ির্, 
বরভামরন্ড বরচাডন  উইট এিং বগবর্ বরবলর র্ামে, আমামর্ এই বিষময পবরচয র্বরময বেমযমছর্। এই 
আইর্ আমামের মোর্ রামজযর খামার র্মীমের জর্য, তামের পবরিামরর জর্য, এিং যারা লড়াই 
র্মরমছর্ আমামের খামার র্মীমের প্রবত অ্র্যামযর বমার্ামিলা র্রার জর্য, তামের প্রমচষ্টা আজ 
র্ার্ার েমযমছ।"  
  
অোম্বর্মব্লী র্ের্ে মাকন র্ এ. বের্ম্বো িম্বলম্বের্, "র্মযর্ েশর্ িমর এডমভামর্বর্র পর অ্িমশমষ 
আমরা বর্উ ইযর্ন  বিমটর র্ম ার পবরশ্রমী শ্রবমমর্র র্ুরক্ষা ও অ্বির্ার প্রোর্ র্রমত পাবর । 
আমামের খামার এিং তামের জীির্ীশবি আমামের রামজযর অ্েনর্ীবত এিং ভবিষযমতর এর্টি 
গুরুত্বপূর্ন অ্ংশ, এর উন্নবতলাভ শুিু র্ম্ভি যখর্ শ্রবমর্রা, যামের অ্মর্র্ই অ্বভিার্ী, র্িার্ পায, 
র্ঠির্ মজরুী পায এিং র্ি র্ময পযনাপ্ত বর্রাপত্তা পায। আবম রৃ্তজ্ঞ গভর্নর কুওমমা, বস্পর্ার 
বেবি, র্ংর্ে র্ের্য বর্ালার্ এিং প্রমতযমর্ যারা র্যাযবিচার অ্জন র্ র্া েওযা পযনন্ত বিশ্রাম বর্মত 
অ্স্বীর্ার র্মরবছমলর্ ।"  
  
বর্উ ইযকন  বর্বভল বলিাটিন জ ইউবর্যর্ (New York Civil Liberties Union, NYCLU)-এর বর্িনািী 
েবরচালক বডার্া বলিারমোর্ িম্বলর্, "এই বিমলর স্বাক্ষর র্রা ির্নিােী, বজম বক্রা-যুমগর আইর্ যা 
খামার র্মীমের বমৌবলর্ অ্বির্ার প্রতযাখযার্ র্মর তামের উপর 80 িছর িমর অ্র্যায র্মরমছ। 
খামার র্মীরা অ্মর্র্ বের্ িমর বিপজ্জর্র্ অ্িস্থায র্াজ র্মরমছর্, অ্রবক্ষত বেমর্মছর্ বশাষমর্র 
জর্য। আজ NYCLU গবিনত গভর্নর এিং র্ংর্ে বর্তামের র্ামে োাঁড়ামত বপমর খামার র্মীমের 
র্ংগঠিত েিার অ্বির্ার, এর্টি বিশ্রামমর বের্, ওভারটাইম মজরুী এিং আমরা অ্মর্র্ বর্ছু প্রাবপ্ত 
বর্বিত র্রার জর্য। এই র্ুরক্ষাগুবল এর্টি গুরুত্বপরূ্ন মুেূমতন  এমর্মছ অ্বভিার্ী খামার র্মীমের জর্য। 
বপ্রবর্মডন্ট ট্রাে বযমর্ তার বর্ষু্ঠরতার র্মনর্ূচী বর্ময এবগময যাওযার জর্য যা বর্ছু র্ম্ভি তা 
র্রমছর্, আমামের রাজয বেখামে বয র্ি বর্উ ইযর্ন িার্ী র্িার্, মযনাো এিং অ্বির্ার পাওযার 
বযাগয।"  
  



 

 

বর্উ ইযকন ম্বস্টট AFL-CIO-র বপ্রবর্ম্বডন্ট মাবরও বর্ম্বলম্বন্টা িম্বলম্বের্, "আজ, শ্রমমর পবরিার র্েূর্ন 
েমযমছ। র্মযর্ েশর্ িমর চলা লড়াইমযর পর, এই রাজয জমুড় খামামরর চাবেোপূর্ন ও বিপজ্জর্র্ 
র্াজ র্রা োজার োজার র্ম ার পবরশ্রমী পুরুষ এিং মবেলামের জীির্ গভর্নমরর স্বাক্ষমরর র্াোমযয 
আমরা উন্নত েমি । খামার র্মীরা অ্িমশমষ এর্টি ইউবর্যর্ র্ংগঠিত র্রার অ্বির্ার, এর্টি 
িািযতামূলর্ বিশ্রামমর বের্, এিং ওভারটাইম মজবুরর অ্বির্ার র্ে বমৌবলর্ শ্রমমর অ্বির্ার 
পামের্। আবম গভর্নর কুওমমামর্ এই গুরুত্বপূর্ন বিষয বর্ময তার বর্তৃমত্বর জর্য এিং এই ঐবতোবর্র্ 
বিলটি আইমর্ স্বাক্ষবরত র্রার জর্য ির্যিাে জার্াবে, বর্ই র্ামে স্পন্সর র্ংর্ে র্ের্যা র্যাবে 
বর্ালার্ এিং বর্মর্টর বজবর্র্া রামমার্মর্ তামের অ্ক্লান্ত প্রমচষ্টার জর্য ির্যিাে জার্াই । এটি 
উপযুি বয বডইবল বর্উমজ এই বিলটি স্বাক্ষর র্রা েমযমছ, যামের অ্ক্লান্ত র্োের্ীয র্মতন মর্র ফমল 
বর্উ ইযমর্ন র খামামর বয বর্ষু্ঠর র্ামজর পবরমিশ বিরাজ র্রমছ, তার উপর আমলার্পাত র্রা 
েমযমছ। র্ি বচময বিবশ, আবম অ্গবর্ত খামার র্মীমের প্রশংর্া র্রবছ যারা র্যামযর জর্য িছমরর 
পর িছর িমর লড়াই র্মরমছর্ অ্তুলর্ীয অ্িযাির্ায আর র্ােমর্র র্ামে ।"  
  
িৃিত্তর বর্উইযকন  শ্রম-িবমনয বজাম্বটর (Greater New York Labor-Religion Coalition) বর্িনািী 
েবরচালক রাবি মাইম্বকল বফইর্িাগন িম্বলর্, "এই ঐবতোবর্র্ আইর্ বর্ময গভর্নর কুওমমা আিামরা 
শ্রবমর্মের অ্বির্ার আোমযর প্রবত তার অ্বির্ারিদ্ধতা প্রতযবযত র্মরমছর্। বয অ্িস্থার অ্িীমর্ 
খামার শ্রবমর্মের প্রাযশই র্াজ র্মরর্ তা অ্গ্রের্মযাগয এিং িহু র্ময িমর তা উমপবক্ষত েমযমছ । 
খামার শ্রবমর্মের এখর্ বেমর্ বর্ার্ অ্ির্াশ ছাড়াই অ্বতবরি বিবশ র্াজ র্রা বেমর্ র্ুরবক্ষত র্রা 
েমি এিং বর্রাপে এিং স্বাস্থযর্িতর্ামজর পবরমিশ বর্বিত র্রা েমি। এই র্াজটি র্রার জর্য 
গভর্নর কুওমমামর্ ির্যিাে এিং র্র্ল বমেমের ও বিশ্বার্িলম্বীমের ির্যিাে: এিং বিমশষ র্মর 
খামার র্মীমের ির্যিাে।"  
  
বিিাবর্ক বফডাম্বরেম্বর্র বর্িনািী ভাইর্ বপ্রবর্ম্বডন্ট, ফ্র্োবি বমরান্ডা িম্বলর্, "বেস্পযাবর্র্ 
বফডামরশর্ গভর্নর কুওমমার প্রশংর্া র্মর খামার শ্রবমর্ র্যাযয শ্রম অ্র্ুশীলর্ আইর্ স্বাক্ষর র্রার 
জর্য, যা শতাব্দীর পুমরামর্া র্ীবত যা অ্র্যাযভামি বর্উ ইযমর্ন র খামার র্মীমের অ্র্যাযযভামি 
বমৌবলর্ শ্রম র্রুক্ষা ও অ্বির্ার বেমর্ িবিত র্মরমছ যা আমামের রামজযর অ্র্য র্ি র্মীরা 
উপমভাগ র্মরর্ । যবেও এটি র্ঠির্ বেমর্ এর্টি িাপ, এখর্ও িহু র্াজ িাবর্ আমছ। বেস্পযাবর্র্ 
বফডামরশর্ খামার র্মীমের অ্বির্ামরর প্রচার চাবলময যামি বর্উ ইযর্ন  বিট জমুড়।"  
  
েোবিবর্যা বিথ, বর্বর্যর কাউম্বন্সল, র্োের্াল এমপ্লযম্বমন্ট লে প্রম্বজক্ট (National Employment 
Law Project) এিং 2007-2010-এর প্রাক্তর্ বর্উ ইযকন  বস্টট শ্রম কবমের্ার িম্বলর্, "যখর্ খামার 
শ্রবমর্রা বর্উ ইযমর্ন র বিশাল রৃ্বষ বশমল্পর বমরুেণ্ড, তারা বমৌবলর্ শ্রম র্ুরক্ষার অ্বির্ার পার্বর্। 
আমরা গভর্নর কুওমমার এর্বর্ষ্ঠতার প্রবত শ্রদ্ধা জার্াই খামার র্মীরা যামত র্যাযয আচরর্ পার্ তা 
বর্বিত র্রমত।"  
  
গ্রামীর্ ও অবভিার্ী মন্ত্রর্ালম্বযর বর্িনািী েবরচালক বরভাম্বরন্ড বরচাডন  উইট িম্বলর্, "বর্উ ইযর্ন  
বিমটর বর্মিবেত খামার র্মীমের প্রবত গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার বর্ষ্কে অ্িীর্ারিদ্ধতা আমরা 
এর্িার প্ররেবশনত েল ফামন ওযার্ন ার্ন বিল স্বাক্ষমরর মািযমম। গভর্নর শুিু এই র্ম ার পবরশ্রমী পুরুষ 
ও র্ারীমের জর্য তার প্রশংর্া িযি র্মরর্বর্, বতবর্ এই গুরুত্বপূর্ন আইমর্র মািযমম পেমক্ষপ 



 

 

বর্মযমছর্ বর্বিত র্রমত বয রৃ্ষী র্মীরা র্েূর্ন র্রুক্ষা এিং র্িার্ প্রাপ্ত ের্ আমামের রাজয বেমর্ 
।"  
  
বর্উ ইযম্বকন র কমী জাবস্টর্ বর্ন্টাম্বরর (Worker Justice Center of New York) মোম্বর্বজং বডম্বরক্টর 
অোবন্ড্রযা কোলার্ িম্বলর্, "ফামনওযার্ন ার্ন বফযার বলিার প্রযাবিমর্র্ অ্যামির মািযমম গভর্নর কুওমমা 
বর্উ ইযর্ন  জমুড়, যা বেমশর অ্র্যতম বর্রা রৃ্বষ রাজয, র্মযর্ োজার খামার র্মীমের র্মনস্থমলর 
র্ুরক্ষার জর্য র্াজ র্মরমছর্ । গভর্নর োবি র্মরমছর্ বয, শ্রবমর্মের প্রবত বিষমমযর ইবতোমর্ বয 
শ্রম র্ংক্রান্ত অ্ভযামর্র ত্রুটিগুবল স্থাবপত তা ঠির্ র্রার র্ময এমর্মছ এিং এর আমগ যামের 
স্পষ্টতই বর্রি র্মর বেওযা েত, তামের র্ণ্ঠস্বর তুমল িরার র্ময এমর্মছ। আমরা তামর্ ির্যিাে 
জার্াই তার এর্বর্ষ্ঠ প্রচারর্ার জর্য এিং বর্উ ইযমর্ন র খামার র্মীমের প্রবত তার র্মেনমর্র জর্য 
।"  
  
প্রাক্তর্ ডাযবর ফামন কমী বেবির্ িার্নাম্বন্ডজ প্রিার্ িােী, িার্নাম্বন্ডজ ির্াম বস্টট অফ বর্উ ইযকন  
মামলার, এিং ওযাকন ার্ন বর্ন্টার অফ বেন্ট্রাক বর্উ ইযম্বকন র র্ংগঠক িম্বলর্, "আমরা আমামের 
র্র্ল বমেমের ির্যিাে জার্ামত চাই যারা খামার র্মীমের জর্য অ্বির্ার আোমযর লড়াইময বজতমত 
আমামের র্মেনর্ র্মরমছর্, বিমশষ র্মর, বেির বফগুমযরা, আমামের বপ্রয ভাই এিং র্াবভন র্ 
এমমলাবযজ ইন্টারর্যাশার্াল ইউবর্যর্ এর (Service Employees International Union, SEIU) 
স্থার্ীয 32BJ এর বপ্রবর্মডন্ট, বযবর্ গত র্প্তামে আমামের বছমড় চমল বগমছর্। আমামের রামজয 
খামার র্মীমের অ্বির্ার রক্ষার জর্য ওযার্ন ার্ন বর্ন্টার ফর বশন্ট্রালবর্উ ইযর্ন  িহু িছর িমর লড়াই 
র্মরমছ। আমামের আজ খামার র্মীমের উন্নবতর্ািমর্র বর্ই েঢ়ৃতা আমছ যা 2013 র্ামল বছল যখর্ 
আমার র্ের্মীমর্ এিং আমামর্ বডইবর ফামন বেমর্ ছাাঁটাই র্রা েমযবছল বযখামর্ আমরা র্াজ 
র্রতাম, আমামের র্ের্মীমের র্ংগঠিত র্রার জর্য এিং আমামের অ্বির্ার র্েমর্ন  বশবক্ষত র্রার 
জর্য র্াজ র্রার র্ারমর্ । বয মামলা আমরা োমযর র্মরবছলাম, তার ফমল এমর্ এর্ রায জাবর 
র্রা েমযমছ যা িমল বয রামজযর আইর্ বেমর্ খামার র্মীমের িাে বেওযার বিষযটি অ্র্াংবিিাবর্র্, 
বর্ই এর্ই আইর্ যা অ্র্য র্মীমের র্রুক্ষা প্রোর্ র্মর র্ংগ র্ র্রার বিরুমদ্ধ পেমক্ষপ বর্মল। এখর্ 
যখর্ এই র্র্ল র্রুক্ষাগুবল ফামন ওযার্ন ার বফযার বলিার প্রযাবিমর্র্ আইমর্র মািযমম আইমর্র 
আওতায আর্মি, আমরা পরিতী পেমক্ষপ বর্মত প্রস্তুত আমামের মাবলর্মের আহ্বার্ জার্ামত 
আমামের ইউবর্যর্ গ মর্র অ্বির্ারমর্ র্িার্ জার্ামত।"  
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