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গভর্নর কুউম্বমা প্রায় 350 ররসট্র্োক িোকম্বেচ ওয়াকন ার-এর পম্বে মজবুর িািদ 1 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার পরু্রুদ্ধাম্বরর র াষণা বদম্বলর্  

  
রেট 10 জর্ কমনচারীম্বক অবিবরক্ত আম্বরা 269,000 মাবকন র্ ডলার পবরম্বোম্বের বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উইয়র্ন  স্টেমের স্টরসট্র্যার্গুম ার ব্যার্মেচ নর্ময়াগর্ারীমেরমর্ 
র্রা নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের শ্রম েপ্তমরর (New York State Department of Labor) তেমের পর 
প্রায় 350 জর্ শ্রনমমর্র পমে চুনর হওয়া মজনুর, েয়েনত এব্ং জনরমার্ায় প্রায় 1 নমন য়র্ মানর্ন র্ 
ড ার পুর্রুদ্ধামরর স্ট াষণা নেময়মের্।  
  
"মজনুরর অ্পব্যব্হার নব্ষময় আমামের সহর্শী তা শুর্য এব্ং স্টব্আইনর্ভামব্ মজনুর আেমর্ রাখা 
নর্ংব্া এই সর্  র্ম ার পনরশ্রমী র্মীমেরমর্ তামের প্রাপয ব্ুনিময় স্টেয়া নর্ময় যারা ভয় ভীনত 
প্রেশনর্ র্মর, হুমনর্ স্টেয় ব্া অ্স্বীর্ার র্মর এমর্ স্টযমর্ামর্া নর্ময়াগর্ারীমর্ আমরা জব্াব্নেনহতার 
আওতায় নর্ময় আসমব্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের শ্রনমর্মের সামে আমরা গমব্নর সামে 
এর্াত্মতামব্াধ র্নর এব্ং আইর্ ভঙ্গর্ারী নর্ নজ্জ নর্ময়াগর্তন ামের র্াে স্টেমর্ তামের র্মে-উপানজন ত 
মজনুরর সরুো নেমত আমরা তীব্রভামব্  ড়াই র্রমব্া।"  
  
স্টেমের শ্রম েপ্তর মজনুরর অ্পব্যব্হার এব্ং নর্ম্ন-মামর্র আব্াসর্ অ্ব্স্থার অ্নভমযামগর তেয 
স্টপময়মে।  
  
নর্ম্নন নখত স্টেত্রগুম ামত মজনুর উদ্ধার র্রা হময়মে:  
  

• চযাড নস. ব্রাউর্ ইর্র্মপনামরটিভ (Chad C. Brown Inc), মান র্ চযাড নস ব্রাউর্ 
র্যযর্তম মজনুর এব্ং ওভারোইম শতন   ঙ্ঘর্ র্মরমের্, যা সনহস এব্ং হে ওয়ার্ার 
নহমসমব্ র্মনরত 119 জর্ র্মীমর্ েনতগ্রস্থ র্মরমে। নর্ময়াগর্তন া ব্মর্য়া মজনুর, 
েনতপযরণ পনরমশাধ এব্ং জনরমার্া ব্াব্ে 526,427.35 মানর্ন র্ ড ার নেমে। চযাড 
ব্রাউর্ এোড়াও নব্নভন্ন স্টেশ স্টেমর্ নব্মশষ নভসা নর্ময় র্াজ র্রমত আসা র্মীমের 
র্াে স্টেমর্ স্টজমর্ শুমর্ মাত্রানধর্ নি আোয় র্মর, শ্রনমর্ প্রনত র্গে 1,500.00 
মানর্ন র্ ড ার োনব্ র্মর, স্টিডামর  এব্ং নর্উ ইয়মর্ন র আইর্  ঙ্ঘর্ র্মরমে - 
ব্মর্য়া স্টব্তমর্র পাশাপানশ যা শ্রনমর্মের নিনরময় স্টেওয়া হমব্।  



 

 

• নর্য়ারার্ মযার্ ািন র্ স্টরনসং স্টেেব্  ইর্র্মপনামরটিভ (Kiaran McLaughlin 
Racing Stable Inc.) র্যযর্তম মজনুর এব্ং ওভারোইম শতন   ঙ্ঘর্ র্মরমের্, যা 
সনহস এব্ং হে ওয়ার্ার নহমসমব্ র্মনরত 89 জর্ র্মীমর্ েনতগ্রস্থ র্মরমে। 
নর্ময়াগর্তন া ব্মর্য়া মজনুর, েনতপযরণ পনরমশাধ এব্ং জনরমার্া ব্াব্ে 304,646.82 
মানর্ন র্ ড ার নেমে।  

• ন ন্ডা রাইস স্টরনসং (Linda Rice Racing) র্যযর্তম মজনুর এব্ং ওভারোইম শতন  
 ঙ্ঘর্ র্মরমের্ যা 113 জর্ র্মীমর্ েনতগ্রস্থ র্মরমে এব্ং ব্মর্য়া মজনুর, েনতপযরণ 
পনরমশাধ এব্ং জনরমার্া ব্াব্ে 133,747.25 মানর্ন র্ ড ার নেমে।  

• স্টজমস এ. জানর্ন র্স ইর্র্মপনামরমেড (James A. Jerkins Inc) র্যযর্তম মজনুর এব্ং 
ওভারোইম শতন  ঙ্ঘর্ র্মরমের্ যা 17 জর্ র্মীমর্ েনতগ্রস্থ র্মরমে এব্ং ব্মর্য়া 
মজনুর, েনতপযরণ পনরমশাধ এব্ং জনরমার্া ব্াব্ে 13,991.00 মানর্ন র্ ড ার নেমে।  

  
অ্নতনরক্ত আরও পাাঁচজর্ নর্ময়াগর্তন া মজনুরর অ্পব্যব্হার জর্য এব্ং যোযে স্টব্তমর্র স্টরর্ডন  
রাখমত ব্যেন হওয়ায় আর্মুানর্র্ 13,000 মানর্ন র্ ড ার নেমে।  
  
নর্ম্নন নখত আস্তাব্ গুম া নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের শ্রম আইর্ ভঙ্গ র্মরমে এব্ং মজনুরর অ্পব্যব্হার 
র্মরমে। তামের এই পনরমাণ পনরমশাধ র্রার জর্য শ্রম র্নমশর্ার র্ততন র্ নর্মেনশ স্টেয়া হময়মে:  
  

• নশভমঙ্গ  স্টরনসং আস্তাব্  LLC (Shivmangal Racing Stables LLC) এব্ং েেুর্াে 
নশভমঙ্গ  র্ুযর্তম মজনুর এব্ং ওভারোইম নর্য়ম ভঙ্গ র্মরমে, যা 8 জর্ র্মনচারীমর্ 
েনতগ্রস্থ র্মরমে, এব্ং তার র্ামে ব্মর্য়া মজনুর, েনতপযরণ পনরমশাধ আর শানস্ত 
ব্াব্ে স্টমাে 179,283.44 মানর্ন র্ ড ার পাওর্া।  

• ন ও ওব্রায়ার্ আস্তাব্  ইর্র্মপনামরটিভ (Leo O'Brien Stable Inc.) স্টরর্ডন  ব্জায় 
রাখা এব্ং খাব্ামরর সময় সংক্রাে শতন  ভঙ্গ র্মরমের্, যা েইু জর্ র্মনচারীমর্ 
েনতগ্রস্থ র্মরমে, এব্ং তার র্ামে ব্মর্য়া মজনুর, েনতপযরণ পনরমশাধ আর শানস্ত 
ব্াব্ে স্টমাে 88,809.78 মানর্ন র্ ড ার পাওর্া। এর্ই স্টর্াম্পানর্ এর্ র্মনচারীমর্ 
অ্র্াোয়ী মজনুরর 550 মানর্ন র্ ড ার নেময়মে।  

  
,বর্উ ইয়কন  রেম্বটর শ্রম দপ্তম্বরর (New York State Department of Labor) কবমের্ার রিাটন া 
বরয়াডন র্ িম্বলর্, "এর্জর্ নর্ময়াগর্তন া যখর্ মজনুরর অ্পব্যব্হার র্মর, তখর্ সব্াই েনতগ্রস্থ হয়; 
র্মনচারী, অ্র্যার্য ব্যব্সা স্টযগুম া এই নর্য়ম অ্র্ুসরণ র্মর এব্ং স্টশষ পযনে নর্ময়াগর্তন ারা যখর্ 
তারা ধরা পমড় যায়। স্টয স্টর্ামর্া ধরমর্র মজনুরর অ্পব্যব্হার এব্ং স্টয সব্ শ্রনমর্মের স্টব্তর্ চুনর 
র্রা হময়মে তামের র্যায়নব্চার এব্ং েনতপযরমণর জর্য স্টয আমরা আগ্রাসীভামব্ অ্র্ুসন্ধার্ র্রমব্া 
এটি আমামের স্টসই র্া-সহর্শী তার র্ীনতর এর্টি অ্র্ুস্মারর্। নর্উ ইয়মর্ন র সর্  ব্যব্সার জর্য 
অ্সমার্ স্টেত্র ততনর র্রার উমেমশয স্টয সর্  নর্ময়াগর্তন ারা তামের র্মীমের সামে মজনুর নর্ময় 
প্রতারণা র্মর আমরা তামের োড় স্টেমব্া র্া। এটি শ্রনমর্ এব্ং ব্যব্সার জর্য র্যাযযতার নব্ষয়।"  
  



 

 

নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের েমরামব্রড নশল্প এর্টি গুরুত্বপযণন অ্েননর্নতর্ চা র্ স্টযটি স্টেমে 3 নব্ন য়র্ মানর্ন র্ 
ড ামররও স্টব্নশ আর্য়র্ র্মর এব্ং প্রায় 19,000 র্মনসংস্থামর্র ব্যব্স্থা র্মর। এটি জরুরী স্টয সর্  
ব্যব্সায়মর্ সমতদ্ধ হওয়ার জর্য সমার্ সুমযাগ নেমত হমব্ এব্ং েমরামব্রড নশমল্প র্াজ র্রা প্রমতযর্মর্ই 
তামের উপানজন ত যোযে মজনুর প্রোর্ র্রমত হমব্।  
  
নর্উ ইয়র্ন  স্টেে নর্নিত র্মর চম মে স্টয স্টেমের সর্  শ্রনমর্মেরমর্ র্যাযযভামব্ মু যায়র্ র্রা হয় 
এব্ং তামের প্রাপয মজনুরর সব্োই পার্। 2011 সাম  গভর্নর কুউমমা অ্নিমস আসার পর স্টেমর্ 
স্টেে অ্পব্যব্হারর্ত ত মজনুরর প্রায় 300 নমন য়র্ মানর্ন র্ ড ার উদ্ধার র্মরমে এব্ং 280,000-
এরও স্টব্নশ শ্রনমমর্র র্ামে তা স্টিরত নেময়মে।  
  
নর্ময়াগর্ারী জান য়ানতর খব্র জার্ামত স্টো -নি র্  র্রুর্ (866) 435-1499।  
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