
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল প্রাণী কলোণ বিবিমালা প্োম্বকম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

বিবিমালা S.4254/A.4075 অর্ুযায়ী িীমাকারীম্বের ের্ে শুি ুহপ্াষা কুকুম্বরর োম্বের 

উপ্র বভবি কম্বর বকেু প্বলবির ের্ে বপ্রবময়াম ইিুে করম্বে অস্বীকার করা, িাবেল িা 

িবি নে বপ্রবময়াম োবি করা বর্বষদ্ধ  

  

বিবিমালা S.5023A/A.5823-A অর্ুযায়ী প্শু বিবকৎিকম্বের িম্বে ের্ক প্শুর প্রবে 

বর্ষ্ঠুরো বরম্বপ্ার্ন করা আিেেক  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ প্রাণী ক্লযাণ সংক্রান্ত থিথিমালা প্যাকক্কজ স্বাক্ষর ক্করকের্। 

থিথিমালা S.4254/A.4075 অর্ুযায়ী িীমাক্ারীকের জর্য শুি ুহপ্াষা কু্কু্করর জাকের উপ্র থভথি 

ক্কর থক্েু প্থলথসর জর্য থপ্রথময়াম ইসুয ক্রকে অস্বীক্ার ক্রা, িাথেল িা িথি নে থপ্রথময়াম োথি 

ক্রা থর্থষদ্ধ। থিথিমালা S.5023A/A.5823-A অর্ুযায়ী প্শু থিথক্ৎসক্কের সকে জর্ক্ প্শুর 

প্রথে থর্ষ্ঠুরো থরকপ্ার্ন ক্রা আিশ্যক্।  

  

"এক্টর্ হপ্াষা প্রাণী িাক্া এক্টর্ আশ্ীি নাকের মকো এিং থর্উ ইয়কক্নর প্রাণীকের থর্রাপ্ে ও 

স্বাস্থ্যক্র রাখা োকের প্রথে আমাকের োথয়ত্ব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হে ময় িাথি সক্ল 

জাকের কু্কু্করর প্রাপ্য এিং োকের কু্কু্রটর্ হক্ার্ জাকের উপ্র থভথি ক্কর ক্াকরা িীমা 

 ারাকর্ার ভয় ক্রা উথিে র্া। এক্ইভাকি, হযসি প্শু থিথক্ৎসক্ োকের হরাগীকের উপ্র 

থর্য নােকর্র থিহ্ন হেখকি োকের যিাযি ক্েত নপ্কক্ষর ক্াকে থর্য নাের্টর্র িযাপ্াকর থর্রাপ্কে থরকপ্ার্ন 

ক্রকে প্ারা উথিে। প্ুকরা হেকর্ হপ্াষা প্রাণীকের ক্লযাণ থর্শ্চিে ক্রকে এইসি থিলকক্ আইর্ 

থ কসকি স্বাক্ষর ক্রকে হপ্কর আথম গথি নে।"  

  

থিথিমালা S.4254/A.4075 িীমা হক্াম্পাথর্গুথলর জর্য িাথির মাথলক্কের থিরুকদ্ধ োকের হপ্াষা 

কু্কু্করর জাে থর্কয় বিষময ক্রা প্রথেকরাি ক্কর হযক েু এটর্ িীমাক্ারীকের জর্য হপ্াষা কু্কু্করর 

জাকের উপ্র থভথি ক্কর িাথির মাথলক্কের জর্য থপ্রথময়াম িাথেল, ইসুয িা র্িায়র্ ক্রকে 

অস্বীক্ার, িা উচ্চ থপ্রথময়াম োথি ক্রা থর্থষদ্ধ ক্কর।  

  

থিথিমালা S.5023A/S.5823-A প্শু থিথক্ৎসক্কের জর্য সকে জর্ক্ প্শু থর্ষ্ঠুরো যিাযি 

ক্েত নপ্কক্ষর ক্াকে েেকন্তর জর্য থরকপ্ার্ন ক্রা িািযোমূলক্ ক্কর। এোিাও থিথিমালাটর্ এমর্ 

প্শু থিথক্ৎসকক্র প্থরিয় হগাপ্র্ রাকখ এিং োকের সতষ্ট থরকপ্াকর্নর এক্টর্ অর্ুথলথপ্ গ্র ণ 

ক্রকে হেয়।থিথিমালাটর্ থর্শ্চিে ক্রকি হয প্শু থর্ষ্ঠুরো হেখার এিং লক্ষণ থিথহ্নে ক্রার 



সুকযাগ যাকের সি হিকক্ হিথশ্ োরা হযকর্া থর্য নাথেে প্শুকক্ রক্ষা ক্রকে সময়মকো থরকপ্ার্ন 

ক্কর।এক্ই সমকয়, র্েুর্ আইর্টর্ এইসি প্শু থিথক্ৎসক্কের থর্রাপ্িা প্রোর্ ক্রকি োরা যাকে 

হগাপ্কর্ থরকপ্ার্ন ক্রকে প্াকর এিং থরকপ্াকর্নর হরক্র্ন রাখকে প্াকর ো থর্শ্চিে ক্রার মািযকম।  

  

বিম্বর্র্র মাইম্বকল বগয়ার্াবরি িম্বলর্, "র্েুর্ এই আইর্গুথল থর্শ্চিে ক্রকি হয আমাকের 

প্রাণীরা যাকে োকের প্রাপ্য ময নাো লাভ ক্কর। আমাকের িারকপ্কয় িনু্ধরা মূলযিার্ সািী যারা 

আমাকের প্থরিাকরর অংশ্ এিং োকের সম্মার্ প্রাপ্য। আমাকের আকরা ক্াজ িাথক্ আকে থক্ন্তু 

এগুথল প্রাণী অথিক্ার অগ্রসর ক্রার জর্য গুরুত্বপ্ূণ ন প্েকক্ষপ্।"  

  

অোম্বিেবলম্বমোর বলন্ডা হরাম্বের্িাল িম্বলর্, "প্রাণীর সাকি সথ ংসো অকর্ক্ হক্ষকে 

মার্ুকষর সাকি সথ ংসো, থিকশ্ষ ক্কর প্াথরিাথরক্ সথ ংসোর প্ূি নাভাস, এিং আমাকের জর্য 

উভয়কক্ হগািা হিকক্ উৎখাে ক্রকে প্ারা অথে জরুথর। প্রিম লক্ষকণ প্রাণীর প্রথে থর্ষ্ঠুরো 

হরাি ক্রকে প্ারকল ো ভথিষযকে হপ্াষা প্রাণী ও মার্ুষ উভয়কক্ রক্ষা ক্রকে সা াযয ক্রকি। 

প্শু থিথক্ৎসকক্রা প্রাণী থর্য নােকর্র লক্ষণ হেখার জর্য অর্র্য অিস্থ্াকর্ িাকক্র্, এিং র্েুর্ এই 

আইর্টর্ দ্বারা, োরা প্রাণীর থিরুকদ্ধ থর্ষ্ঠুরোর লিাইকয় আকরা ভাকলাভাকি লিাই ক্রকে 

প্ারকি। অথে গুরুত্বপ্ূণ ন এই প্রাণী ক্লযাণ থিথিমালাকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম 

গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাে জার্াশ্চি।"  

  

অোম্বিেবলম্বমোর হেম্বিারা বিক িম্বলর্, "হপ্াষা প্রাণীরা থর্উ ইয়ক্ন প্থরিাকরর আেকরর 

সেসয। অথে েীর্ ন সময় িকর, মার্ুষ শুি ুোকের সঙ্গী কু্কু্করর জাকের জর্য িীমা হক্াম্পাথর্র 

বিষকমযর থশ্ক্ার  কয়কে - যার ফকল িািয  কয় োকের থস্থ্থেশ্ীল আিাসর্ এিং োকের সঙ্গী 

প্রাণীর মকিয িাোই ক্রকে  কয়কে, যার প্ুকরা থভথি  কলা এক্টর্ থিপ্িগামী িারণা হয কু্কু্করর 

জাে োর আিরণ থর্ণ নয় ক্কর, যিাযি প্রথশ্ক্ষণ ও সামাশ্চজক্ীক্রণ র্য়। আথম গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্লকক্ থর্উ ইয়কক্নর কু্কু্র-হপ্রথমক্ এিং োকের সঙ্গীকের প্রথে োর স ার্ুভূথের জর্য 

ির্যিাে জার্াই হযক েু থেথর্ গুরুত্বপ্ূণ ন এই থিলকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রকের্ এিং 

োথয়ত্বশ্ীল কু্কু্করর মাথলক্কের আিাসর্ অথর্রাপ্িা হিকক্ সুরক্ষা প্রোর্ ক্রকের্।"  

  

আম্বমবরকার্ হিািাইটর্ ফর েে বপ্রম্বভর্ের্ অফ ক্রুম্বয়বি রু্ অোবর্ম্বমলি (American 

Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA) এর প্ূি ন বিভাম্বগর হের্ 

আইর্িভার বিবর্য়র প্বরিালক বিল হকর্োর িম্বলর্, "আমরা অেযন্ত আর্শ্চেে হয 

গভর্ নর হ াক্ল এই েুইটর্ প্রাণী ক্লযাণ থিলকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্করকের্, এিং থিকশ্ষভাকি 

ক্ত েজ্ঞ হসই িযিস্থ্ার ক্ারকণ যা িীমা হক্াম্পাথর্গুথলকক্ শুি ুথিকশ্ষ জাকের কু্কু্র হপ্াষার 

ক্ারকণ প্থরিারকক্ অথেথরক্ত থপ্রথময়াম থেকে িলকে িা ক্ভাকরজ হেওয়া হিকক্ অস্বীক্ার ক্রকে 

প্ারকি র্া। থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য অভূেপ্ূি ন আিাসর্ সমসযার সমকয়, িীমার খরি ও 

উপ্লভযো হপ্াষা প্রাণীস  প্থরিাকরর জর্য িাথির মাথলক্  ওয়া আকরা এক্টর্ ক্ষ্টক্র িািা  কয় 

ো াঁথিকয়কে।  াজার  াজার োথয়ত্বশ্ীল থর্উ ইয়কক্নর কু্কু্র মাথলক্কের উপ্র হিকক্ এই 

থিথিিথ ভূনে ও বিষমযমূলক্ প্রথেিন্ধক্ো অপ্সারণ সটঠক্ ক্াজ। আমরা থসকর্র্র থগয়ার্াথরস, 

অযাকসম্বথলকমম্বার থিক্ এিং অযাকসম্বথলকমম্বার হরাকজর্িাকলর প্রথে োকের হর্েত কত্বর জর্য 

ক্ত েজ্ঞ এিং গভর্ নরকক্ এই অগ্রসর থিন্তার প্রকিষ্টা দ্বারা প্রাণী সুরক্ষায় োর েীর্ নথেকর্র অঙ্গীক্ার 

র্িায়কর্র জর্য ির্যিাে জার্াই।"  



  

বর্উ ইয়কন হের্ অোবর্ম্বমল হপ্রাম্বর্কের্ হফোম্বরের্ (Animal Protection Federation) 

এর বর্ি না ী প্বরিালক বলবি হপ্াে িম্বলর্, "োর ক্লকমর শ্শ্চক্ত থেকয়, গভর্ নর হ াক্ল 

আজকক্ সঙ্গী প্রাণীকের জর্য েইুটর্ প্রিার্ অগ্রগামী প্েকক্ষকপ্ থর্কয়কের্। প্শু থিথক্ৎসক্কের 

জর্য প্রাণী থর্য নাের্ থরকপ্ার্ন ক্রা িািযোমূলক্ ক্রা থিল (থিল র্ম্বর প্রোর্ ঐশ্চিক্) স্বাক্ষকরর 

মািযকম, প্রাণী ক্লযাণ, প্শু থিথক্ৎসক্ সম্প্রোয় এিং মার্থিক্ আইর্ শ্তঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ীর 

মিযক্ার অংশ্ীোথরত্ব আকরা হজারোর  কলা। িীমা বিষময থিলকক্ (থিল র্ম্বর প্রোর্ ঐশ্চিক্) 

আইর্ থ কসকি স্বাক্ষকরর মািযকম, িাথির মাথলক্কের এখর্ আর থপ্রয় প্াথরিাথরক্ হপ্াষা প্রাণী িা 

োকের িাথি িীমা ক্রাকর্ার মকিয িাোই ক্রকে িািয ক্রা  কি র্া। হফর্াকরশ্র্ গভর্ নর হ াক্ল, 

হের্ থসকর্র্র মাইকক্ল থগয়ার্াথরস, অযাকসম্বথলকমম্বার হর্কিারা থিক্ এিং অযাকসম্বথলকমম্বার 

থলন্ডা হরাকজর্িালকক্ এসি থিল অগ্রসর ক্রা এিং আমাকের হেকর্র সঙ্গী প্রাণীকের সুরক্ষার 

হক্ষকে োকের হর্েত কত্বর জর্য ির্যিাে জার্ায়।"  

  

অোবর্ম্বমল ফাম ন ফাউম্বন্ডেম্বর্র (Animal Farm Foundation) বর্ি না ী প্বরিালক হেবি 

হকালমোর্ িম্বলর্, "র্েুর্ এই আইর্গুথল দ্বারা থর্উ ইয়ক্ন থর্রাপ্েের ও আকরা সেয় সমাজ 

 ওয়ার থেকক্ িাথিে  কি। উভয় থর্উ ইয়কক্নর হপ্াষা প্রাণীকের জর্য োকের প্থরিাকরর সাকি 

থর্রাপ্কে িাক্া সম্ভি ক্কর এিং এক্ই সাকি হপ্াষা প্রাণীর ক্লযাণ, আমাকের সম্প্রোকয়র 

থর্রাপ্িা, এিং িীমা হক্াম্পাথর্র ঝাকমলাপ্ূণ ন কু্কু্র মাথলক্কের ক্ভাকরজ র্া থেকে িাওয়ার 

অথিক্ার সি িজায় রাকখ। সিার জর্য এটর্ জয়।"  
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