
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

শ্রম বিিম্বে, গভর্নর কুওম্বমা ভবিষ্েম্বে স্বাস্থ্ে জরুবর অিস্থ্ায় েরকাবর কমীম্বির েুরক্ষার জর্ে 
প্রম্বয়াজর্ীয় আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্   

  
আইর্টি অর্ুোম্বর রাজে এিং স্থ্ার্ীয় েরকার এিং সু্কল বিেবিক্টম্বক একটি েংক্রামক ররাম্বগর জর্ে 

ভবিষ্েৎ রাষ্ট্রীয় িমু্ব ন্াগ জরুবর পবরকল্পর্া করম্বে হম্বি  
  

প্রম্বয়াজর্ীয় কমীম্বির জর্ে েুরক্ষা এিং PPE বর্বিে করার রপ্রাম্ব াকল অন্তভুন ক্ত কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ (S8617B/A10832) আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ যার ফমে সব 
সরকারর রর্ম াগকর্ন ামের আমরকটি সংক্রামক ররামগর সামে জরির্ রাষ্ট্রী  েমুযনামগর রক্ষমে কমীমের 
সুরক্ষা প্রোমর্ উপযুক্ত পেমক্ষপ রর্মর্ হমব। পররকল্পর্া সু্কে রজো সহ রাজয এবং এোকা উভ  
রক্ষমেই প্রমযাজয হমব। পররকল্পর্া 150  রেমর্র মমযয ইউরর্ র্ এবং শ্রম বযবস্থাপর্া করমটির কামে 
জমা রেমর্ হমব, এবং পররকল্পর্া 1 এরপ্রে, 2021 র্াররমে চূিান্ত করমর্ হমব।  
  
"বযরক্তগর্ র্যাগ এবং কম ার পররশ্রমমর কেযামে, রর্উ ই কন বাসীরা কমরার্াভাইরামসর বক্রমরোমক 
হাররম  রেম মে এবং আমরা সবাই প্রেম সাররর কমীমের কামে ঋেী যারা আমামের রাষ্ট্রমক র্ার 
রকেু অ্ন্ধকার রেমর্র মমযয রেম  রযমর্ সাহাযয কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই জরুরর 
অ্বস্থার পররকল্পর্া বা সািা রেমর্ রফডামরে সরকামরর বযেনর্া আমামের রাষ্ট্রমক ক্ষরর্র মুমে রফমে 
রেম মে, এবং আমরা র্া আর কের্ও হমর্ রেমর্ পারর র্া। এই কারমে এই শ্রম রেবস, আমরা 
পরবর্ী জরুরর অ্বস্থার পররকল্পর্া কমর গর্ ে  মাস যমর সরকারর কমনচারীমের প্রমচষ্টামক সম্মার্ 
কররে- এবং রর্রির্ কররে রয রর্উ ই মকন র সরকামরর সকে পযনা  ভরবষ্যমর্ মহামারী রেমক 
সরকারর কমীমের রক্ষা করা রর্রির্ করমব।"  
  
বেম্বর্ র অোনু্ড্র গাউর্ািন ে িম্বলর্, "পরবর্ী ববরিক স্বাস্থয সংকমের রমাকামবো করার জর্য 
সরকারর রর্ম াগকর্ন ামের পররকল্পর্া েসিা এবং প্রকাশ করার বাযযবাযকর্া জীবর্ বাাঁচামর্া এবং 
রবিাস পুর্গন মর্র অ্রবমেেয অ্ংশ। আমরা COVID এর কামে অ্মর্ক সরকারর কমনচারী হাররম রে। 
এই রবে যারা আমামের শহরমক সচে রামে র্ামের রক্ষা করমব। আরম গভর্নরমক যর্যবাে জার্ামর্ 
চাই এই রবমে স্বাক্ষর করার জর্য এবং শ্রমমর অ্মর্ক অ্ংশীোর যারা এই রবেমক বাস্তমব পররের্ 
করমর্ সাহাযয কমরমে র্ামেরমকও যর্যবাে।"  
  



 

 

অোম্বেেলী েিেে বপ ার অোম্বি  িম্বলর্, "আরম আর্রির্ রয এই আইর্ প্রে র্ করা হম মে। আরম 
মমর্ করর এো আমামের রামষ্ট্রর মূেযবার্ সরকারর কমীমের রক্ষা করমর্ অ্মর্ক েরূ এরগম  যামব।"  
  
বর্উ ইয়কন  রে  আম্বমবরকার্ রেিাম্বরের্ অি রলিার অোন্ড কংম্বেে অি ইন্ডাবিয়াল 
অগনার্াইম্বজের্ (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 
AFL-CIO) এর েভাপবে, মাবরও বেম্বলর্ম্ব া িম্বলর্, "আজ, গভর্নর কুম ামমা র্ার শ্রম রেবমসর 
বার্ন া  উমেে কমরমের্ রয এই মহামারী সমগ্র রাষ্ট্র এবং আমামের রেমশর জর্য অ্পররহাযন কমীমের 
বীরত্ব এবং সাহরসকর্ামক উন্মুক্ত কমর রেম মে। এই রবমে স্বাক্ষর করার মাযযমম গভর্নর রসই সব 
োরবমক সমেনর্ কমরর্ যা রসই সব সাহসী পুরুষ্ এবং মরহোমের জর্য কমনমক্ষেমক রর্রাপে কমর 
রু্েমব। আমরা গভর্নরমক যর্যবাে জার্াই র্ার আন্তররক বার্ন ার জর্য এবং এই চযামেরজং সমম র 
আমামের উদ্ধার করা অ্পররহাযন কমীমের স্বীকৃরর্ রে ার জর্য। আমরা গভর্নমরর সামে কাজ করার 
জর্য উেগ্রীব যামর্ আমরা রর্উ ই মকন র অ্পররহাযন কমীমের রর্রাপত্তা রর্রির্ করা অ্বযাহর্ রােমর্ 
পারর এবং র্ামের স্বাস্থযমক অ্গ্রারযকার রেমর্ পারর।"  
  
অ্পামরশর্ পররকল্পর্া  অ্বশযই অ্ন্তভুন ক্ত করমর্ হমব:  
  

• অ্র্যাবশযকী  রবমবরচর্ পমের র্ারেকা এবং বেনর্া  
• সকে অ্প্রম াজর্ী  কমীমের েরূবর্ীভামব কাজ করমর্ সক্ষম করমর্ অ্র্ুসরে করা 

রপ্রামোকমের বেনর্া  
• অ্রর্ররক্ত রভি কমামর্ রর্ম াগকর্ন ারা রকভামব কামজর রশফমে আগুরপেু করমবর্ র্ার 

বেনর্া  
• বযরক্তগর্ সুরক্ষা সরজাম (Personal Protective Equipment, PPE) এর জর্য 

রপ্রামোকে  
• যের্ রকার্ কমনচারী ররামগর সম্মুেীর্ হ  রসই পরররস্থরর্র রপ্রামোকে  
• প্রম াজর্ী  কমীমের জর্য কমন ঘণ্টা এবং কামজর অ্বস্থার্ র্রেভুক্ত করার জর্য 

রপ্রামোকে  
• প্রম াজমর্ জরুরর আবাসর্ রচরির্ করার জর্য অ্র্যাবশযকী  কমীমের এোকার সামে 

কাজ করার রপ্রামোকে  
• রর্উ ই কন  রেে রডপােন মমন্ট অ্ফ রহল্ে দ্বারা রর্যনাররর্ অ্র্য রযমকার্ প্রম াজর্ী র্া, 

রযমর্ পরীক্ষা এবং রযাগামযাগ রেরসং  
  
পররকল্পর্া পযনামোচর্ার জর্য পাবরেক ইউরর্ মর্র রর্কে জমা রেমর্ হমব। রডপােন মমন্ট অ্ফ রেবার 
সরকারর কমনচারীমের জর্য একটি অ্র্োইর্ রপােন াে বর্রর করমব যামর্ COVID-19 সহ সংক্রামক 
ররামগর জর্য স্বাস্থয এবং সুরক্ষা রবরয েঙ্ঘমর্র অ্রভমযাগ জার্ামর্া যা ।  
  

###  
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