
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্ নর কুওম্বমা গভনািস্থা সংক্রান্ত গুুতর স্বাম্বস্থের অিস্থার বিষম্বে \জর্গম্বের 

সম্বেতর্তা িৃদ্ধির আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

   

"বলোর্'স আইর্" স্বাস্থে দপ্তর (Department of Health)-কক তার স্বাস্থে কসিা ও সুস্থতা 

বেক্ষা কম নসূবেম্বত বপ্রইক্ল্োম্পবসো সেম্বে অপবরহার্ ন তথ্ে কর্াগ করার অর্মু্বমাদর্ কদে  

   

সন্তাম্বর্র জন্ম কদওোর েে মাস পম্বর মারা র্াওো বলোর্ োলালা গ্র্োম্বভল-এর র্াম্বম 

আইর্টির র্ামকরে করা হম্বেম্বে, বর্বর্ বপ্রইক্ল্োম্পবসো সংক্রান্ত জটিলতাগুবলম্বত 

ভুম্বগবেম্বলর্  

   

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ "লিয়ার্'স আইর্" কার্ নকর করার জর্য আইর্ প্রণয়মর্ 

(S.3475/A.6531) স্বাক্ষর কমরমের্, র্া স্বাস্থ্য দপ্তরমক তার স্বাস্থ্য সসবা ও সুস্থ্তা লিক্ষা ও আউটলরচ 

কম নসূলচমত লপ্রইক্ল্যাম্পলসয়া সম্বমে তথ্য সর্াগ করার অ্র্ুমমাদর্ সদয়, র্ার মমযয সর্াক্তকরণ, ঝুুঁ লকর 

লবষয় ও লচলকৎসার সম্ভাবয লবকল্পগুলি অ্ন্তভভ নক্ত। লপ্রইক্ল্যাম্পলসয়া একটট গুুতর লচলকৎসাগত 

অ্বস্থ্া র্া গভনাবস্থ্ার 20তম সপ্তামের পমর সর্ সকামর্া সময় উচ্চ রক্তচামপর কারমণ ঘমট। লচলকৎসা 
র্া করা েমি, এর ফমি অ্মের ক্ষলত, সরাক বা ল ুঁচভ লর্, অ্কাি প্রসব, এমর্লক মৃতভ যও েমত পামর। 
অ্মর্ক সক্ষমে প্রথ্ম লদমকই লপ্রইক্ল্যাম্পলসয়া সর্াক্ত করা র্ায় বা পুমরাপুলর প্রলতমরায করা র্ায়।  
   

"এই র্তভর্ আইর্টট লিয়ার্ িািািা গ্র্যামভি-এর এবং তার সন্তার্মদর প্রলত গভীর অ্েীকামরর 

উত্তরালযকার বের্ কমর এবং র্তভর্ ও গভনবতী মাময়মদর স্বামস্থ্যর প্রলত র্জর সদয়, এবং র্ামদর 

লপ্রইক্ল্যাম্পলসয়ার ঝুুঁ লক থ্াকমত পামর তামদর জর্য গুুত্বপূণ ন তথ্য প্রদার্ কমর," গভর্ নর কুওম্বমা 

িম্বলর্। "এটট একটট গুুতর এবং ক র্ও ক র্ও প্রাণসংিয়কারী অ্বস্থ্া, তমব আমরা জালর্ সর্ 

এটটমক প্রলতমরায করা র্ায়, এবং আমরা চাই সর্ সকি বযক্তক্তর এর ঝুুঁ লক আমে তারা লর্মজর আরও 

ভািভামব র্ত্ন সর্ওয়ার জর্য তামদর প্রময়াজর্ীয় উপকরণগুলি পার্।"   
   

গ্র্ীস, লর্উ ইয়কন-এর একজর্ বালসন্দা, লিয়ার্ িািািা গ্র্যামভি-এর র্ামম র্তভর্ আইর্টটর 

র্ামকরণ করা েময়মে, লর্লর্ লপ্রইক্ল্যাম্পলসয়ার জটটিতাগুলির কারমণ তার সন্তার্ চাি নস ও 

এমজা-সক জন্ম সদওয়ার েয় মাস পমর মারা লগময়লেমির্। একজর্ মা ও অ্যাটলর্ ন লেমসমব লিয়ার্ 

প্রজর্র্ ও প্রসূলত স্বামস্থ্যর একজর্ আমবগপ্রবণ সমথ্ নক লেমির্।  
   



বসম্বর্ির কজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "লিয়ার্ লপ্রইক্ল্যাম্পলসয়ার মমতা, র্তভর্ মাময়মদর প্রসূলতর স্বামস্থ্যর 

লবপজ্জর্ক অ্বস্থ্াগুলি সম্বমে লিক্ষা লদমতর্। র্লদও আমরা দুুঃ জর্কভামব লিয়ার্মক োলরময়লে, 

তমব তাুঁর আত্মা এই প্রাণরক্ষাকারী আইমর্র মমযয সপ্রালথ্ত আমে। লিয়ামর্র র্মজ পুেমদর তরফ 

সথ্মক, আলম গভর্ নর কুওমমামক যর্যবাদ জার্ামত চাই এই লবমি স্বাক্ষর কমর এমক আইমর্ পলরণত 

করার জর্য, এবং প্রসূলত স্বামস্থ্যর সংস্থ্ার্গুলিমত বলয নত অ্যামেস প্রদার্ করার জর্য।"  
   

অোম্বসমবির সদসোম্বজবসকা গঞ্জাম্বলজ-করাজাস িম্বলবেম্বলর্, "লিয়ার্ িািািা গ্র্যামভি 

লপ্রইক্ল্যাম্পলসয়া সংক্রান্ত জটটিতাগুলির কারমণ মারা লগময়লেমির্, এবং তাুঁর মৃতভ য আমামদর স্মরণ 

কলরময় সদয় সর্ প্রসূলত ও প্রজর্র্মূিক স্বাস্থ্যমক আমামদর কতটা গুুত্ব সেকামর লবমবচর্া করমত 

েমব। র্ারা সন্তামর্র জন্ম সদর্, লবমিষত অ্মেতাে মলেিারা, পলরবারমক িাির্পাির্ করার সচষ্টা 

করমত থ্াকার সামথ্ তামদর স্বামস্থ্যর র্ার্া যরমর্র সমসযার ঝুুঁ লক থ্ামক। লপ্রইক্ল্যাম্পলসয়ার কারমণ 

অ্কামি সন্তার্ প্রসব েয় এবং গভনবতী বযক্তক্তমদর জর্য স্বামস্থ্যর অ্র্যার্য সমসযা ঘটামত পামর, তাই 

আমামদরমক লিক্ষা ও প্রচারমক অ্বিযই একটট অ্গ্র্ালযকার লেমসমব লর্মত েমব। আমরা লিয়ার্ ও 

তাুঁর পলরবামরর সম্মামর্ এটা করলে। আলম সসমর্টর কুলর্-সক যর্যবাদ জার্াই তাুঁর সমে এই আইর্ 

প্রণয়র্মক সমথ্ নর্ করমত বিার জর্য, এবং আলম আমামদর সম্প্রদায়গুলির স্বামস্থ্যর জর্য আরও 

সবলি কাজ করমত অ্েীকারবদ্ধ।"  
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