
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/3/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল মাদক িেি াম্বরর িোবি সম্পম্বকন বেক্ষা এিং পুর্রুদ্ধাম্বরর ত বিল 

প্রবতষ্ঠার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

আইর্ S.4086/A.6553 মাদক অপিেি াম্বরর িোবি সম্পম্বকন বেক্ষা এিং পুর্রুদ্ধাম্বরর 

জর্ে িেক্তিগত আয়কর বরটাম্বর্ ন উপ ার অর্ুম্বমাদর্ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ মাদক্ অপব্যব্ াররর ব্যাথি সম্পরক্ন থিক্ষা এব্ং পুর্রুদ্ধাররর জর্য 

ব্যক্তিগত আয়ক্র থরটারর্ ন পদাি ন ব্যব্ াররর ব্যাথি সম্পরক্ন থিক্ষা এব্ং পুর্রুদ্ধাররর ত থব্ল 

প্রথতষ্ঠা ক্রা এব্ং উপ ার অর্ুরমাদরর্র জর্য (S.4086/A.6553) আইরর্ স্বাক্ষর ক্রররের্।  

  

"মাদক্ ব্যব্ াররর থব্রুরদ্ধ লডাই আমার জর্য এক্ ব্যক্তিগত থব্ষয়, এব্ং এই ম ামারী 

হমাক্ারব্লায় থর্উ ইয়রক্ন পদরক্ষপ থর্রত হপরর আথম গথব্ নত," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীরদর তারদর সম্প্রদারয়র সদসযরদর এই উপ ারগুথলর মািযরম স ায়তা ক্রার অর্ুমথত 

হদওয়া  ল জীব্র্ ব্া াঁচারর্ার জর্য সব্াইরক্ এক্ সারি ক্াজ ক্রারর্ার এক্টট অমূলয উপায়। যারা 

মাদক্ ব্যব্ াররর সমসযা থর্রয় লডাই ক্ররের্ তারদর আমারদর সা াযয এব্ং স ায়তার প্রাপয 

হযর তু তারা পুর্রুদ্ধাররর মরিয থদরয় যারের্ এব্ং থর্উ ইয়রক্ন আমরা থর্ক্তিত ক্রথে হয তারা 

হযর্ টিক্ হসইটা পার্।"  

  

S.4086/A.6553 আইর্ এক্টট ব্যক্তিগত আয়ক্র হচক্-অফ ততথর ক্রর যা মাদক্ ব্যব্ াররর ব্যাথি 

সম্পরক্ন থিক্ষা এব্ং পরু্রুদ্ধাররর ত থব্ল র্ারম পথরথচত  রব্। এই ত থব্রলর অি ন মাদক্ 

ব্যব্ াররর ব্যাথিরত আক্রান্ত ব্যক্তিরদর থিক্ষা, প্রথতররাি, থচথক্ত্সা ব্া পুর্রুদ্ধার প্রদারর্র জর্য 

থর্রব্থদত সংস্থাগুথলরক্ অর্ুদার্ প্রদারর্র জর্য ব্যব্ ার ক্রা  রব্।  

  

বসম্বর্টর বমম্বেল ব র্ম্বচ িম্বলম্বের্, "মাদক্ ব্যব্ াররর ব্যাথির সংক্ট আমারদর রারজযর প্রায় 

প্রথতটট হক্াণরক্ ধ্বংস ক্রররে, আমারদর থপ্রয়জর্রদর জীব্র্ হক্রড থর্রয় এব্ং এর ফরল 

পথরব্াররদর ও সম্প্রদায়গুথলরক্ ধ্বংস ক্রর থদরয়রে। ওভারর ারজর ম ামারী ক্াটটরয় উিরত 

এব্ং আসক্তিরক্ থিরর িাক্া ক্লরের অব্সার্ িটারত প্ররতযরক্রই এক্টট ভূথমক্া ররয়রে। মাদক্ 

ব্যব্ াররর ব্যাথি সম্পরক্ন থিক্ষা এব্ং পুর্রুদ্ধাররর ত থব্ল ততথর ক্রার জর্য সংসদ সদসয 

মযাক্র ার্ারের সারি আমার থব্ল এব্ং যারা অব্দার্ রারের্ তারদর জর্য এক্টট আয়ক্ররর োড 

সািারণ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর সমািারর্র অংি  রত অর্ুমথত হদয়। মাদক্ ব্যব্ াররর ব্যাথি 

প্রথতররাি, থচথক্ত্সা এব্ং পুর্রুদ্ধাররর হপ্রাগ্রামগুথল জীব্র্ ব্া াঁচায় এব্ং আমারদর থব্ল এটট 

থর্ক্তিত ক্রর হয এই ত থব্লগুথল সরাসথর এই ক্ারজর জর্য দায়ভার প্রাপ্ত সংস্থাগুথলর ক্ারে 



যারব্৷ আথম গভর্ নর হ াচুলরক্ ির্যব্াদ জার্াই আমারদর থব্ল স্বাক্ষর ক্রার জর্য, এব্ং আথম 

আমারদর অব্যা ত স রযাথগতার জর্য উদগ্রীব্ সজৃর্িীল, স্বাস্থয-হক্ক্তিক্ উরদযাগগুথল অগ্রসর 

ক্রার জর্য যা মাদক্ ব্যব্ াররর সংক্ট থর্য় ইয়ক্ন হিরক্ দরূ ক্ররব্।"  

  

সংসদ সদসে জর্ টট. মোকম্ব ার্াল্ড III িম্বলর্, "মাদক্ ব্যব্ াররর ব্যাথি এক্টট স্বাস্থয সমসযা 

যা গভীরভারব্ ব্হু মার্ুরষর জীব্র্ প্রভাথব্ত ক্রর। প্রায়ই আমরা এই প্রশ্ন শুথর্, আথম সা াযয 

ক্রার জর্য থক্ ক্ররত পাথর? এই র্তুর্ আইর্ ক্রদাতারদর মাদক্ ব্যব্ ার সম্পথক্নত থিক্ষা এব্ং 

পুর্রুদ্ধার ত থব্রল অব্দার্ রােরত হদয় তারদর আয়ক্র থরটারর্ ন। প্রথতররাি, থচথক্ৎসা, এব্ং 

পুর্রুদ্ধাররর উরেরিয অি নায়র্ থর্রদনথিত ক্রার এক্ স জ ব্যব্স্থা প্রদার্ ক্রর আমরা সব্াই 

মাদক্ ব্যব্ াররর সারি লডাই ক্রা মার্ুষ এব্ং তারদর পথরব্াররদর জর্য সমািারর্র অংি  রত 

পাথর। আইর্ সভায় আমার অংিীদার, হসরর্টর থমরিল থ রে, আপর্ারদর ির্যব্াদ, এই থব্ষরয়র 

প্রথত আপর্ারদর আত্মথর্রব্িরর্র আথম ক্দর ক্থর এব্ং গভর্ নর ক্যাথি হ াচুলরক্ ির্যব্াদ এই 

ব্যব্স্থাটট আইর্ থ রসরব্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য এব্ং মাদক্ অপব্যব্ াররর স ায়তার প্রথত তার 

অব্যা ত অঙ্গীক্ারব্দ্ধতার জর্য।"  

  

###  
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