
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্উ ইয়কন  স্টেট বিপাটন ম্বমন্ট অি স্টলিার (NEW YORK STATE DEPARTMENT OF LABOR, 
NYS DOL) এিং মোর্হাটর্ DA কর্তন ক পবরচাবলর্ স্ট ৌথ র্দম্বের পর পরু্রুদ্ধারকত র্ চুবর করা 
মজবুর স্টথম্বক ঢালাই এিং স্টলাহা শ্রবমকম্বদর জর্ে গভর্নর কুওম্বমা 6 বমবলয়র্ িলার প্রদাম্বর্র 

স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

DOL এর 115 িেম্বরর ইবর্হাম্বে এককভাম্বি িতহৎ পবরমাম্বণ মজবুর পরু্রুদ্ধার  
  

মজবুর চুবরর জর্ে বর্ম্বয়াগকর্ন া স্টদাষী োিেস্ত, গ্র্োন্ড লাম্বরবেবর্র অবভম্ব াম্বগ অবভ ুক্ত  
  

499 জর্ শ্রবমম্বকর চুবর করা মজবুর AGL ইন্ডাবিজ (AGL Industries) বিবরম্বয় স্টদম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ব ঘেবার এবং 
মযার্হাটর্ নিনিক্ট অ্যাটনর্ন-এর কর্িাকশর্ ফ্রি টাস্ক ঘ ার্ন দ্বারা পনরচানেত একটি ঘেৌথ তদমের 
 মে একটি চুনি হময়মে ো প্রায় 500 নমনেয়র্ ঢাোই এবং ঘোহা শ্রনমকমদর চুনর করা মজনুর 
ঘথমক প্রায় 6 নমনেয়র্ িোর ন নরময় ঘদমব, এটি DOL এর 115 বেমরর ইনতহামর্ এককভামব বৃহৎ 
পনরমামণ মজনুর পুর্রুদ্ধার। মযার্হাটর্ নিনিক্ট অ্যাটনর্ন এবং আয়রর্ ওয়াকন ার্ন ঘোকাে 361 কতৃন ক 
একটি ঘর ামরমের পর ঘ ব্রুয়ানর 2018 র্ামে তদেটি শুরু হময়নেে।  
  
"শ্রনমকমদর ঘশাষণ কমর এবং কম ার উপাজন মর্র মজনুর কমীমদর কাে নেনর্ময় ঘর্য় এমর্ ঘেমকার্ 
বযবর্াময়র জর্য আমামদর নর্িঃশতন ভামব শূর্য র্হর্শীেতা র্ীনত রময়মে এবং এটিই ঘশষ কথা", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আমবদর্ চুনির মাধ্যমম আমরা AGL ইন্ডানিজমক এর 
জানেয়ানতমূেক কামজর জর্য জবাবনদনহর আওতায় নর্ময় এমর্নে এবং শত শত ঢাোই এবং ঘোহা 
শ্রনমকমদর মজনুর ঘথমক চুনর করা েক্ষ েক্ষ টাকা ন নরময় নদনি।"  
  
ঘেৌথ তদমে জার্া ঘগমে ঘে, র্মভম্বর 2013 ঘথমক নিমর্ম্বর 2017 অ্বনধ্ কুইন্স কাউনন্টর মামেমথ 
অ্বনিত AGL ইন্ডানিজ অ্নতনরি র্মময়র ঘবতর্ ও মজনুর প্রদামর্ শ্রনমকমদর র্ামথ প্রতারণা 
কমরমে এবং ঘেমটর কামে প্রতারণামূেক আনথনক তমথযর প্রনতমবদর্ নদময়মে। শ্রনমকরা েখর্ 
ঘকাম্পানর্মত স্বল্প ঘবতমর্র নবষময় উমদ্বগ প্রকাশ কমরনেে, তখর্ তামদর জার্ামর্া হময়নেে ঘে তামদর 
েথােথ মজনুর পাওয়ার জর্য ঘকাম্পানর্ নকেুই করমত পারমব র্া।  
  



 

 

মজনুর চুনরর নবচামরর আইর্ র্মূ্পণন পনরর্মর অ্বযাহত রাখার েমক্ষয টাস্কম ার্ন কতৃন ক র্বনমশষ হাই-
ঘপ্রা াইে র্নরময় ঘর্ওয়া হমি ো অ্র্যার্য নশমল্পর ঘচময় র্বমচময় ঘবনশ প্রতারণাপূণন কামজর 
পনরনিনতমত থাকা এবং বযাপক ঘশাষমণর মুমখামুনখ হওয়া এই নর্মনাণ শ্রনমকমদর জর্য একটি স্মরণীয় 
নবজয়।  
  
কা ামমাগত ইোত নর্মনামণর এই ঘকাম্পানর্টি তৃতীয় নিনি িযান্ড োমরনর্নর্র অ্নভমোগ স্বীকার 
কমর নর্ময়মে এবং 13 আগমে 1.5 নমনেয়র্ িোর প্রদামর্র মাধ্যমম শুরু কমর পাাঁচ বেমরর 
পনরকল্পর্ায় অ্থন ঘ রত ঘদমব। ঘকাম্পানর্র কমনকতন া ঘিানমনর্ক ঘো ামর্ামকও িযান্ড োমরনর্নর্র 
জর্য ক্লার্ নি অ্পরামধ্ ঘদাষী র্াবযস্ত করা হময়মে।  
  
র্ামনিকভামব, এনজএে 6.25 নমনেয়র্ িোর ক্ষনতপরূণ প্রদামর্র জর্য দায়বদ্ধ, ঘেখামর্ ঘবতমর্র 
ক্ষনতপূরণ পাশাপানশ ঘেমটর আর্ইমপ্লয়মমন্ট ইর্র্যুমরন্স (ঘবকারত্ব বীমা) তহনবমে জমার জর্য 
260,855 িোর অ্েভুন ি রময়মে।  
  
বিপাটন ম্বমন্ট অি স্টলিার কবমের্ার রিাটন া বরয়ািন র্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন  মজনুর চুনর ও 
জানেয়ানতর ঘকার্ িার্ ঘর্ই এবং আইর্ অ্মার্যকারী নবমবকবনজন ত র্ংিাগুমোমক জবাবনদনহর 
আওতায় আর্া হমব। আমামদর পনরশ্রমী তদেকারী এবং মযার্হাটমর্র ঘকৌাঁর্ুনেমদর পাশাপানশ ঘোকাে 
361 এর উপেনিমকও আনম ধ্র্যবাদ জার্াই, োরা এই দবুৃনত্তমদর প্রকাশ করমত এবং তামদর 
নবচামরর আওতায় আর্মত র্হায়তা কমরনেমের্।"  
  
মোর্হাটর্ বিবিক্ট অোটবর্ন োইরাে ভোন্স িম্বলর্, "র্যায়র্ঙ্গত উপাজন র্ ঘথমক প্রতানরত হওয়া 
শ্রনমকমদর প্রায় 6 নমনেয়র্ িোর এই েুগােকারী প্রতযময়র মাধ্যমম পুর্রুদ্ধার করমব। কময়কশ 
ঘোহা শ্রনমক এবং ঢাোইময়র শ্রনমক এখর্ তামদর উপাজন র্ পুর্রুদ্ধার হমত ঘদখমব, োর জর্য 
ধ্র্যবাদ নদমত হয় নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ব ঘেবার এবং আমার অ্ন মর্র কর্িাকশর্ 
ফ্রি টাস্ক ঘ ার্ন-ঘক, ঘেটি র্ৃনিেগ্ন ঘথমক এখমর্া পেনে শ্রনমকমদর 7.4 নমনেয়র্ িোর পরু্রুদ্ধার 
কমরমে। উপাজন র্ চুনর, ো র্কে নশমল্পর কমনচারীমদর প্রভানবত কমর, তমব নর্মনাণ নশমল্প এটি 
নবমশষভামব প্রচনেত, ঘর্ই উপাজন র্ চুনরর নবরুমদ্ধ েডাই করমত আমরা প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। উপাজন র্ চুনর 
হমি এমর্ ঘেমকার্ বযনিমক আনম আমামদর টাস্ক ঘ ামর্নর র্ামথ (646) 712-0298 এই র্ম্বমর 
ঘহায়াটর্অ্যামপর মাধ্যমম ঘোগামোগ করমত অ্র্ুমরাধ্ করনে, ঘেখামর্ আপনর্ েদ্মর্ামম টিপর্ নদমত 
পামরর্।"  
  
আয়রর্ওয়াকন ার এর স্টলাকাল 361 এর বিজম্বর্ে মোম্বর্জার মোবথউ চার্ট্ন ান্ড িম্বলর্, "র্কে 
শ্রনমমকর উপর েখর্ অ্নবচার করা হয় তখর্ শ্রনমক ঘর্তা নহর্ামব তামদর র্হায়তা করা আমামদর 
কাজ। কর্িাকশর্ ফ্রি টাস্ক ঘ ামর্নর পাশাপানশ নিপাটন মমন্ট অ্ব ঘেবামরর দদুন াে দেটির প্রমচিার 
মাধ্যমম নর্মনাণ খামতর অ্র্যতম অ্র্াধ্ু বযনিমক নবচামরর আওতায় আর্া হমি। র্কেমক ধ্র্যবাদ 
— এটি শ্রনমকমদর উপকামর একটি দদুন াে কাজ!"  
  



 

 

2018 র্ামে, নর্উ ইয়কন  শ্রম অ্নধ্দপ্তর প্রায় 35 নমনেয়র্ মানকন র্ িোর র্ংিহ কমর এবং তা 
ঘবতর্ চুনর ও র্রকানর কাজ র্ংক্ৰাে েঙ্ঘমর্র নশকার প্রায় 35,000 কমীমক ন নরময় নদময়মে। 
2011 র্াে ঘথমক, চুনর করা মজনুর ঘথমক প্রায় 300 নমনেয়র্ িোর DOL উদ্ধার কমরমে এবং 
নর্ময়াগকতন ামদর দ্বারা প্রতারণার নশকার হওয়া 280,000 এরও ঘবনশ শ্রনমকমক এই অ্থন ন নরময় 
নদময়মে।  
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