
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

বর্উ ইয়কন  বিটি হ াম্বেম্বল িেিস্থাপর্া পর্নম্বের মাধ্েম্বম কমী বর্র্নাতর্ ও প্রবতম্বোধ্স্প ৃায় গণ 
কমনচু্েত করার অবভম্বর্াম্বগর তেন্ত করম্বত শ্রম অবধ্েপ্তরম্বক বর্ম্বেন ে হের্ গভর্নর কুউম্বমা  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুমমা আজ রাজয শ্রম অ্ধিদপ্তরমে (Department of Labor) মযার্হাটর্স ক্লাব 
কোয়াটাসন কহামটমে (Manhattan's Club Quarters Hotel) সযাম চযাাং এবাং মযােসযাম কহামটে 
গ্রুমের (McSam Hotel group) ধবরুমে েমী ধর্র্নাতর্ ও প্রধতম ািস্পৃহায় গণ েমনচুযত েরার 
অ্ধভমর্ামগর তদন্ত েরমত ধর্মদন  ধদময়মের্, বতন মামর্ কহামটেটি রয্াধিসর্ কহামটে (Radisson Hotel) 
ধর্উ ইয়েন  ওয়াে ধিট র্ামম েধরধচত। 2019 এর আগমে এে গণহতযা ঘমট, র্া শ্রধমেরা 32-8 
বযবিামর্ কভাট প্রদার্ েরার ধেেুধদর্ েমর ঘমট,র্ামত েমীরা বযবস্থাের্া ের্নমদর সমাধপ্ত দাবী েমর।  
  
"ধর্উ ইয়েন  এেটি গধবনত কপ্রা-ইউধর্য়র্ রাজয, এবাং রয্াধিসর্ কহামটে ধর্উ ইয়েন  ওয়াে িীমটর 
মাধেেরা শ্রধমেমদর ধবরুমে কেবে তামদর সাংগঠিত হওয়ার অ্ধিোর এর জর্য ধর্েনজ্জভামব োল্টা 
অ্বস্থার্গ্রহমণর অ্ধভমর্াগ সমূ্পণন অ্গ্রহণমর্াগয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই ঘৃণয আচরমণর 
জর্য  ূণয সহর্ ীে এবাং আধম রাজয শ্রম অ্ধিদপ্তরমে ধর্মদন  ধদধি অ্ধবেমে রাষ্ট্রীয় শ্রম আইর্ 
েঙ্ঘমর্র ধবরুমে তদন্ত েরার জর্য - র্ধদ আমরা ইউধর্য়র্ বুধোং োর্নক্রম উমমাচর্ েধর তাহমে 
তামদর জাতীয় শ্রম সম্পেন  কবামিন  উমেখ েরা হমব আমরা ের্নামোচর্া েমর আমরা কহামটে 
মাধেেেক্ষমে জবাবধদধহতা েরমত হমব আইমর্র েধরেূণন ের্নাময়।"  
  
শ্রম অবধ্েপ্তম্বরর কবমের্ার রিােন া বরয়ার্ন র্ িম্বলর্, "ধর্ময়াগোরীমদর দ্বারা অ্সদাচরণ োওয়া 
শ্রধমেমদর জর্য র্যায়ধবচার ধর্ধিত েরমত শ্রম অ্ধিদপ্তর প্রধতশ্রুধতবে," শ্রম অ্ধিদপ্তমরর েধম র্ার 
রবাটন া ধরয়ািন র্ জার্ার্। "অ্ধিোমরর জর্য রুমখ দাাঁডামর্ার ফমে শ্রধমেমদর ধবরুমে ধর্র্নাতর্ ও 
প্রধতম াি গহণ ধর্উ ইয়মেন  সহয েরা হমব র্া।"  
  
গভর্নর কুওমমা অ্র্ননর্ধতে র্যার্যতা ধফধরময় আর্মত 15 িোমরর র্যূর্তম মজধুরর আইর্ প্রণয়র্, 
কদম র সবমচময়  ধি ােী সুরধক্ষত-চােধর সমবতমর্ োধরবাধরে েুটির েমনসূধচ োর্নের েরা এবাং 
সুধপ্রম কোমটন র ধবধ্বাংসী "জার্ুস" ধসোমন্তর েমর স্থার্ীয় ও কেট সরোমরর সরোরী খামতর েমীমদর 
সুরক্ষা বৃধে সহ, প্রর্ম দাধয়ত্ব গ্রহমণর ের কর্মে ধর্উইয়েন  কেমটর েমনজীবী েধরবারগুমোমত 
অ্র্ননর্ধতে সমতা এবাং সামাধজে র্যায়ধবচার েুর্রুোর েরার জর্য োজ েমরমের্। এই বের, 
গভর্নর খামার শ্রধমে খসডা আইর্ (Farm Workers Bill) প্রর্য়ণ েমর, ধর্উ ইয়মেন র হাজার 
হাজার খামার শ্রধমেমদর সধিধেতভামব  তন  আমরামের এবাং অ্র্যার্য গুরুত্বেূণন সুরক্ষার অ্ধিোর 
প্রদার্ েরার মািযমম এই ঐধতহাধসে অ্গ্রগধতর িারা অ্বযাহত করমখমের্।  
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