
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সকম্বলর জর্ে গভনপাত এিং প্রজর্র্ অবিকার রক্ষার উম্বেম্বেে হেম্বের 

হর্তৃত্ব স্থার্ীয় আইর্ প্রণয়র্ পোম্বকম্বজ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

বিস্তৃত েয়-বিম্বলর পোম্বকজ হরাগী এিং প্রোর্কারী উভয়ম্বকই রক্ষা কম্বর ডিস ির্াম 

জোকসর্ হকম্বস সুবপ্রম হকাম্বটনর চূডান্ত বসদ্ধাম্বন্তর প্রতোোয়  

   

আইর্ S.9039A/A.10094A সুরবক্ষত অবিকাম্বর হিআইবর্  স্তম্বক্ষম্বপর জর্ে পেম্বক্ষম্বপর 

কারণ স্থাপর্ কম্বর  

  

S.9077A/A.10372A গভনপাত পবরম্বেিা প্রোর্কারীম্বের জর্ে আইবর্ সুরক্ষার সাম্বি 

সম্পবকনত  

  

S.9079B/A.9687B এমর্ রাম্বজে িসিাসকারী হরাগীম্বের প্রজর্র্ স্বাস্থে পবরম্বেিা 

প্রোম্বর্র জর্ে স্বাস্থেম্বসিা অর্ুেীলর্কারীম্বের বিরুম্বদ্ধ অসোচরম্বণর অবভম্ব াগ বর্বেদ্ধ 

কম্বর হ খাম্বর্ এই িরম্বর্র পবরম্বেিাগুবল বিি  

  

S.9080B/A.9718B আইর্গত পবরচ না প্রোর্কারী একজর্ প্রজর্র্ স্বাস্থেম্বসিা 

প্রোর্কারীর বিরুম্বদ্ধ প্রবতকূল পেম্বক্ষপ হর্ওয়া হিম্বক বচবকৎসা অসোচরম্বণর িীমা 

হকাম্পাবর্গুবলম্বক বর্বেদ্ধ কম্বর  

  

S.9384A/A.9818A ঠিকার্ার হগাপর্ীয়তা হপ্রাগ্রাম্বম গভনপাত প্রোর্কারী এিং হরাগীম্বের 

অন্তভভ নক্ত কম্বর  

  

S.470/A.5499 অপ্রতভল স্বাস্থে ও সংস্থাম্বর্র প্রম্বয়াজর্ পরীক্ষা এিং সীবমত পবরম্বেিার 

গভনািস্থা হকম্বের প্রভাি পরীক্ষা করার জর্ে একঠট অিেয়ম্বর্র অর্ুম্বমাের্ হেয়  

 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ অথিলম্বে হরাগীম্বের অথিক্ার রক্ষা ক্রম্বে এিং গভনপাে অযাম্বেম্বের 

থিষম্ব়ে েুথিম হক্াম্বটনর চূডান্ত থেদ্ধাম্বন্তর িেযাশা়ে িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ক্ারীম্বের 

ক্ষমো়েম্বর্র জর্য এক্টট হেম্বশর হর্েৃস্থ্ার্ী়ে আইর্ী পযাম্বক্ম্বজ স্বাক্ষর ক্ম্বরম্বের্। আইর্টট ডিে 

ির্াম জযাক্ের্ েম্পম্বক্ন েুথিম হক্াম্বটনর ফাাঁে  ও়ো মোমে দ্বারা িক্াথশে থিথভন্ন আইথর্ 

উম্বদ্বম্বগর হমাক্াম্বিলা ক্রার জর্য েুথর্থেনষ্ট পেম্বক্ষপ হর়্ে, যা হরা ির্াম ওম্ব়েম্বডর 50 েম িাথষ নক্ীর 



িাক্কাম্বল এই ঐথে াথেক্ থেদ্ধান্তম্বক্ িাথেল ক্রম্বি। গভর্ নর হ াক্ল ঐথে াথেক্ হেট  ল অফ 

কু্পার ইউথর়্েম্বর্ থিম্বল স্বাক্ষর ক্ম্বরর্, হযখাম্বর্ থেম্বর্ম্বটর েংখযাগথরষ্ঠ হর্ো আম্বে়ো ে্টু়োটন-

ক্াজজর্, স্পিক্ার ক্াল ন হ থি, রাজয আইর্েভার মূল অংশীোর, এিং োর োম্বি গভনপাে এিং 

িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ক্ারী এিং িচারক্রা থেম্বলর্।  

  

"িজর্র্ অথিক্ার  ল মার্িাথিক্ার, এিং আজ আমরা হেগুথল এিং যারা থর্উ ই়েক্ন হিম্বট 

হেগুথল অযাম্বেে ক্রম্বে ইচু্ছক্ োম্বের আরও েরুথক্ষে ক্রার জর্য যুগান্তক্ারী আইম্বর্ স্বাক্ষর 

ক্রথে৷ থর্উ ই়েম্বক্নর মথ লারা ক্খর্ই েরক্ারী িািযোমূলক্ গভনিারম্বের থশক্ার  ম্বির্ র্া। 

এখাম্বর্ র়্ে। এখর্ র়্ে। ক্খর্ই র়্ে," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "আজ, আমরা আমাম্বের 

পথরম্বষিার িোর্ক্ারীম্বের গভনপাে থিম্বরািী রাজযগুথলর িথেম্বশািমূলক্ পেম্বক্ষপ হিম্বক্ রক্ষা 

ক্রার জর্য িযিস্থ্া থর্জচ্ছ এিং থর্জিে ক্রথে হয থর্উ ই়েক্ন েি নো িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা হখা াঁজা 

িযজিম্বের জর্য এক্টট থর্রাপে আশ্র়েস্থ্ল  ম্বি৷ যারা মুি  ম্বে চা়ে োম্বের জর্য থর্উ ই়েক্ন েি 

েম়েই এক্টট আম্বলাক্িথেনক্া  ম্ব়ে এম্বেম্বে। এিং আথম চাই থিশ্ব হজাম্বর এিং পথরষ্কারভাম্বি 

শুর্ুক্ হয হেটটর পথরিেনর্  ম্বি র্া।"  

  

"থর্উ ই়েক্ন এথলম্ব়ে িম্বে এিং েুথিম হক্াটনম্বক্ এক্জর্ র্ারীর োর থর্ম্বজর শরীম্বরর থিষম্ব়ে 

থেদ্ধান্ত হর্ও়োর অথিক্ার হক্ম্বড থর্ম্ব়ে িেম্বরর পর িেম্বরর অেগথেম্বক্ থিপরীে ক্রম্বে 

হেও়োম্বক্ অস্বীক্ার ক্ম্বর।" হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর আম্বন্তাবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলম্বের্। "আমরা 

থর্উ ই়েম্বক্ন মথ লাম্বের জর্য এক্টট থর্রাপে আশ্র়ে িোর্ ক্রি এই জােী়ে হর্েৃস্থ্ার্ী়ে 

পযাম্বক্জম্বক্ আইম্বর্ স্বাক্ষথরে ক্ম্বর যা এক্জর্ হরাগীর অথিক্ার রক্ষা ক্ম্বর এিং িজর্র্ 

স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ক্ারীম্বের ক্ষমো়ের্ ক্ম্বর৷ হয েমস্ত মথ লারা থর্রাপে, অযাম্বেেম্বযাগয গভনপাে 

পথরম্বষিাগুথল েন্ধার্ ক্রম্বের্ োরা হযর্ হেগুথল পার্ ো থর্জিে ক্রার জর্য থর্উ ই়েক্ন ক্খর্ই 

লডাই িন্ধ ক্রম্বি র্া।"  

  

সংখোগবরষ্ঠ হর্তা আম্বেয়া স্টভয়াটন কাজজর্ িম্বলম্বের্, "হরা ির্াম ওম্ব়েডম্বক্ িাথেল ক্রার 

েুথিম হক্াম্বটনর মোমে ফাাঁে  ও়ো়ে োরা হেম্বশ োডা জাথগম্ব়েম্বে। থর্রাপে এিং আইর্ী 

গভনপাম্বের পথরচয নার অথিক্ার হক্ম্বড হর্ও়ো র্ারীর স্বাম্বস্থ্যর ক্ষথে ক্রম্বি এিং র্ারীম্বের থদ্বেী়ে 

হশ্রেীর র্াগথরম্বক্ পয নিথেে ক্রম্বি, যার হক্াম্বর্া শারীথরক্ স্বা়েত্তশােম্বর্র অথিক্ার হর্ই। 2019 

োম্বল থেম্বর্ম্বট েংখযাগথরষ্ঠো অজনম্বর্র পর হিম্বক্, গেোথিক্ েংখযাগথরষ্ঠরা েজি়েভাম্বি থর্উ 

ই়েক্নিােীম্বের িজর্র্ অথিক্ার রক্ষার জর্য ক্াজ ক্ম্বর চম্বলম্বে এিং আমরা আিারও িজর্র্ 

অথিক্াম্বরর থর্ি়েো হেও়োর এিং থর্উ ই়েম্বক্নর র্ারীম্বের োরা হেম্বশ ক্ায নক্র ক্রা ক্ষথেক্র 

র্ীথে হিম্বক্ রক্ষা ক্রার পি হেখাি। আমাম্বের অথিক্ার েুরথক্ষে রাখার জর্য গভর্ নর হ াক্ল, 

স্পিক্ার হ থি এিং হডম্বমাম্বিটটক্ ক্র্ফাম্বরম্বে আমার েক্ল েেেযম্বের ির্যিাে।"  

  

বিিার্সভার স্পিকার কাল ন হ বি িম্বলম্বের্, "এক্জর্ হরাগী এিং োম্বের ডািাম্বরর মম্বিয 

িজর্র্ স্বাস্থ্য পথরচয নার থেদ্ধান্ত হর্ও়ো উথচে। আজ হয থিলগুথল আইম্বর্ স্বাক্ষথরে  ম্বচ্ছ ো 

থর্জিে ক্রম্বি হয থচথক্ৎো হপশাোররা যারা এই গুরুত্বপূে ন এিং জীির্ রক্ষাক্ারী 

অর্ুশীলর্গুথল িোর্ ক্ম্বর োরা হযর্ হেই অথিক্ারগুথলম্বক্ েীমািদ্ধ ক্ম্বর এমর্ রাজযগুথলর 

দ্বারা িথেম্বশাি হিম্বক্ েুরথক্ষে িাম্বক্র্। গভর্ নর হ াক্ল, থেম্বর্ম্বটর েংখযাগথরষ্ঠ হর্ো ে্টু়োটন-

ক্াজজর্ে এিং আমার অযাম্বেেথল েংখযাগথরষ্ঠ ে ক্মীম্বের ির্যিাে এটট েম্পন্ন ক্রার উম্বেম্বশয 



এক্ োম্বি ক্াজ ক্রার জর্য। আমরা মথ লাম্বের শারীথরক্ স্বা়েত্তশাের্, োম্বের থর্জস্ব স্বাস্থ্যম্বেিা 

েংিান্ত থেদ্ধান্ত হর্ও়োর অথিক্ার, এিং ডািার ও র্াে ন এিং িম্বেযম্বক্ যারা মথ লাম্বের িজর্র্ 

স্বাস্থ্যম্বেিার অযাম্বেে থর্জিে ক্ম্বর, োম্বের েুরক্ষার জর্য লডাই চাথলম্ব়ে যাি।"  

  

আইর্ S.9039A/A.10094A েুরথক্ষে অথিক্াম্বরর োম্বি হিআইথর্  স্তম্বক্ষম্বপর জর্য পেম্বক্ষম্বপর 

ক্ারে স্থ্াপর্ ক্ম্বর। এটট থর্উ ই়েক্ন হিট আইর্ অর্ুোম্বর িজর্র্ স্বাস্থ্য িা এম্বডািাইর্ 

পথরচয নার পথরম্বষিাগুথল ে জের ক্রা, ে া়েো ক্রা, িা িাথির জর্য োম্বের থিরুম্বদ্ধ মামলা 

ক্রা িা োম্বের থিরুম্বদ্ধ মামলা ক্ম্বরম্বের্ এমর্ ক্াম্বরার থিরুম্বদ্ধ িযজিম্বের এক্টট োথি আর্ম্বে 

হেম্বি।  

  

আইর্ S.9077A/A.10372A গভনপাে পথরম্বষিার িোর্ক্ারীম্বের জর্য, যারা গভনপাে ক্রাম্বে 

অর্য ক্াউম্বক্ ে া়েো ক্ম্বরর্ োম্বের জর্য, িা যারা এক্টট গভনপাম্বের স্ব-পথরচালর্া ক্ম্বরর্ 

োম্বের থর্থেনষ্ট আইথর্ েুরক্ষা িোম্বর্র লক্ষয রাম্বখ। এই থিলটট গভনপাে-েম্পথক্নে অপরাম্বির 

িেযপ নম্বের জর্য এক্টট থিথিিদ্ধ িযথেিম তেথর ক্ম্বর, আোলেগুথলম্বক্ োম্বের েীমার্ার মম্বিয 

আইর্েভাম্বি েংঘটটে গভনপাে হিম্বক্ উে্ভূে রাম্বজযর িাইম্বরর হেও়োর্ী এিং হফৌজোথর 

মামলাগুথলর োম্বি ে ম্বযাথগো ক্রম্বে থর্ম্বষি ক্ম্বর এিং আইর্ িম্ব়োগক্ারীম্বক্ আইর্গেভাম্বি 

ক্রা গভনপাে েংিান্ত গভনপাে-থিম্বরািী রাম্বজযর েেম্বন্তর োম্বি ে ম্বযাথগো ক্রা হিম্বক্ থর্ম্বষি 

ক্ম্বর আোলম্বের েুরক্ষা িোর্ ক্ম্বর।  

  

আইর্ S.9079B/A.9687B স্বাস্থ্যম্বেিা অর্ুশীলর্ক্ারীম্বের থিরুম্বদ্ধ হপশাগে অেোচরম্বের 

অথভম্বযাগগুথলম্বক্ এই থভথত্তম্বে থর্থষদ্ধ ক্ম্বর হয হেই স্বাস্থ্যম্বেিা অর্ুশীলর্ক্ারী োম্বের 

অর্ুশীলম্বর্র পথরথির মম্বিয ক্াজ ক্ম্বর এমর্ এক্টট রাম্বজয িেিােক্ারী হরাগীর জর্য িজর্র্ 

স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ ক্ম্বর, েুপাথরশ ক্ম্বর িা িোর্ ক্ম্বর হযখাম্বর্ এই িরম্বর্র পথরম্বষিাগুথল তিি৷  

  

আইর্ S.9080B/A.9718B থচথক্ৎো েংিান্ত অথর়্েমক্ারী িীমার হক্াম্পাথর্গুথলম্বক্ হেই 

গভনপাে িা িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ক্ারীর থিরুম্বদ্ধ হক্াম্বর্া িথেকূ্ল পেম্বক্ষপ থর্ম্বে থর্ম্বষি ক্ম্বর 

যারা অর্য হক্ার্ রাজয হিম্বক্ আো ক্াম্বরার জর্য গভনপাে ক্ম্বরর্ িা িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ 

ক্ম্বরর্ যা থর্উ ই়েক্ন রাম্বজয তিি।  

  

আইর্ S.9384A/A.9818A িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা পথরম্বষিা িোর্ক্ারী, ক্ম নচারী, হস্বচ্ছাম্বেিী, 

হরাগী, িা িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিার পথরম্বষিা িোর্ক্ারীম্বের থর্ক্টিেী পথরিাম্বরর েেেযম্বের হুমথক্ 

হিম্বক্ থর্ম্বজম্বের রক্ষা ক্রার জর্য রাম্বজযর টিক্ার্া হগাপর্ী়েোর হিাোম্বম র্থিভুি ক্রার 

অর্ুমথে হে়ে৷  

  

আইর্ S.470/A.5499 থর্উ ই়েক্ন হিট থডপাটনম্বমন্ট অফ হ লি (New York State Department 

of Health) ক্থমশর্ারম্বক্ এক্টট অিয়ের্ পথরচালর্া ক্রম্বে এিং থর্উ ই়েম্বক্ন গভনিেী িযজিম্বের 

অেম্পূে ন স্বাস্থ্য ও েম্পম্বের িম্ব়োজর্ এিং েীথমে পথরম্বষিা ে  গভনািস্থ্ার হক্েগুথলর িভাি 

পরীক্ষা ক্রার জর্য এক্টট িথেম্বিের্ জাথর ক্রার থর্ম্বেনশ হে়ে৷ এটট থর্জিে ক্ম্বর হয থর্উ 

ই়েক্নিােীম্বের ইথেিাচক্ ফলাফল ে  েুস্থ্ গভনিারম্বের জর্য িম্ব়োজর্ী়ে েিয এিং 

েংস্থ্ার্গুথলম্বে অযাম্বেে রম্ব়েম্বে।  



  

হিট বসম্বর্টর আম্বলসাো বিয়াবগ িম্বলম্বের্, "পথরথস্থ্থে যাই হ াক্ র্া হক্র্ স্বাস্থ্যম্বেিার 

অর্ুেন্ধার্ক্ারী িযজিম্বের জর্য আজ থর্উ ই়েক্ন এক্টট েথেযক্াম্বরর অভ়ে িোর্ক্ারী রাম্বজয 

পথরেে  ও়োর এক্ িাপ ক্াোক্াথে এম্বে হগম্বে। অর্যার্য রাজযগুথল যখর্ গভনপাে এিং থলঙ্গ-

থর্জিেক্ারী পথরচয নাম্বক্ অপরািীক্রে ক্রম্বে চাইম্বে, থর্উ ই়েক্ন িজর্র্ েংিান্ত র্যাম্ব়ের িথে 

োর িথেশ্রুথে পুর্থর্ নজিে ক্রা চাথলম্ব়ে যাম্বচ্ছ এিং আমাম্বের হেম্বশর িাথক্ অংম্বশর জর্য এক্টট 

মম্বডল থ োম্বি ক্াজ ক্রম্বে। ফা়োর হ ট আইর্ হেই িযজিম্বের রক্ষা ক্রম্বি যারা থর্উ ই়েম্বক্ন 

গভনপাে িা থলঙ্গ-থর্জিেক্ারী পথরচয না হপম্বে আম্বের্, যা এটট থর্জিে ক্ম্বর হয পথরথস্থ্থে 

থর্থি নম্বশম্বষ িম্বেযম্বক্র েি নো পথরচয নার অথিক্ার রম্ব়েম্বে। আথম গভর্ নর হ াক্ল, অযাম্বেেথলর 

েেেয িাথডনক্ এিং আমার আইর্েভার ে ক্মীম্বের ির্যিাে জার্াম্বে চাই এই গুরুত্বপূে ন 

আইর্টটম্বক্ অোথিক্ার হেও়োর জর্য এিং এটট থর্জিে ক্রার জর্য হয থর্উ ই়েক্ন িজর্র্ 

পথরচয নার জর্য এক্টট থর্রাপে আশ্র়েস্থ্ল থ ম্বেম্বি িজা়ে িাম্বক্।"  

  

হিট বসম্বর্টর কম্বডনল বিয়ার িম্বলম্বের্, "থেম্বর্ম্বটর র্ারী থিষ়েক্ ক্থমটটর েভাপথে থ োম্বি 

আথম অেযন্ত গথি নে হয আজ, আমাম্বের রাজয িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিার োম্বি েম্পথক্নে স্বাস্থ্য, 

থর্রাপত্তা এিং পেম্বের হমৌথলক্ মার্িাথিক্ারগুথলম্বক্ রক্ষা ক্রা থর্জিে ক্রম্বে হিশ ক্ম্ব়েক্টট 

েজি়ে পেম্বক্ষপ ে ে ক্ম্বর৷ আমার টিক্ার্া হগাপর্ী়েো থিল (Address Confidentiality Bill) 

(S.9384-A) ে  এই েজিথলে পেম্বক্ষপগুথল থর্উ ই়েক্ন যাম্বে র্যা়ে, র্যা়েথিচার এিং েক্ম্বলর 

জর্য েমার্ অথিক্ার এিং ফলাফম্বলর জর্য থর্রাপে আশ্র়েস্থ্ল  ়ে ো থর্জিে ক্রম্বে এক্ োম্বি 

ক্াজ ক্রম্বি।"  

  

রাজে বসম্বর্টর বমম্বেল ব র্ম্বচ িম্বলম্বের্, "েুথিম হক্াটন হরাম্বক্ খাথরজ ক্রার এিং িজর্র্ 

স্বাস্থ্যম্বেিাম্বক্ অপরািমূলক্ ক্রার জর্য আমাম্বের হেম্বশর রাজযগুথলর দ্বারা দ্রুে পেম্বক্ষপ 

হর্ও়োর োম্বি োম্বি, আমরা থর্জিে ক্রার জর্য লডাই ক্রথে হয হফডাম্বরল স্তম্বর যাই ঘটুক্ র্া 

হক্র্, থর্উ ই়েক্ন গভনপাে িোর্ ক্রার এিং চাও়ো িম্বেযম্বক্র জর্য এক্টট থর্রাপে স্থ্ার্। আথম 

আইম্বর্র এই গুরুত্বপূে ন পযাম্বক্ম্বজর অংশ থ োম্বি এক্টট থিম্বলর পষৃ্ঠম্বপাষক্ো ক্রম্বে হপম্বর 

গথি নে হযটট থচথক্ৎো হপশাজীিীম্বের িথেম্বশািমূলক্ পেম্বক্ষপ হিম্বক্ রক্ষা ক্ম্বর যথে োরা এমর্ 

হরাগীর জর্য গভনপাে ক্ম্বর যার িেিােক্ারী রাজয এই অেযািশযক্ স্বাস্থ্যম্বেিাম্বক্ অবিি 

ক্ম্বরম্বে। আথম েি নো িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিার অযাম্বেে রক্ষা এিং িোথরে ক্রার জর্য লডাই ক্রি, 

এিং আথম আজ আমার ে ক্মী এিং গভর্ নর হ াক্ম্বলর োম্বি ো াঁডাম্বে হপম্বর গথি নে এই থিষ়েটট 

থর্জিে ক্রম্বে হয গভনপাম্বের িম্ব়োজর্ ে  িম্বেযক্ িযজি এখাম্বর্ থর্উ ই়েম্বক্ন থর্রাপম্বে ো খুাঁম্বজ 

হপম্বে পাম্বরর্।"  

  

রাজে বসম্বর্টর ব্র্োড  ম্বয়লমোর্ িম্বলম্বের্, "আজ, থর্উ ই়েক্ন জাথেম্বক্ শারীথরক্ স্বা়েত্তশাের্ 

রক্ষার হর্েৃত্ব থেম্বচ্ছ। িজর্র্ অথিক্ারগুথল হেশিযাপী আিান্ত  ম্বচ্ছ, থক্ন্তু গভর্ নর হ াক্ল 

আজ হয থিম্বল স্বাক্ষর ক্রম্বের্ ো থর্জিে ক্ম্বর হয থর্উ ই়েক্নিােীরা োম্বের এিং োম্বের 

পথরিাম্বরর জর্য েম্বি নাত্তম পেেগুথল ক্রার অথিক্ার পাম্বির্ এিং আমাম্বের রাজয হেই অথিক্ার 

িম্ব়োগ ক্রার জর্য োরা হেম্বশ মথ লাম্বের জর্য এক্টট থর্রাপে আশ্র়েস্থ্ল  ম্ব়ে উিম্বি। আথম 

গথি নে আমার থলথমম্বটড োথভনম্বেে হিগর্যাজে হেন্টার থিল, অযাম্বেেথল হমোর থিক্, S.470, এই 

পযাম্বক্ম্বজর অংশ থ ম্বেম্বি িে়ের্ ক্রা  ম্ব়েম্বে। থিলটট স্বাস্থ্য ক্থমশর্ারম্বক্ লাইম্বেেথি ীর্, 



িা়েশই থিভ্রাথন্তক্র েুথিিাগুথল অিয়ের্ ক্রম্বে এিং থরম্বপাটন ক্রার থর্ম্বেনশ হে়ে যার গভনািস্থ্া-

েম্পথক্নে পথরম্বষিাগুথল িোর্ ক্ম্বর থক্ন্তু থিে্েৃে িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ ক্ম্বর র্া োম্বে 

হরফার ক্ম্বর র্া। এই হক্েগুথল িা়েশই োম্বের হরাগীর স্বাম্বস্থ্যর জর্য েম্বি নাত্তম ক্াজ ক্রার হচম্ব়ে 

োম্বের থর্জস্ব ক্ম নেূচী অেের ক্রম্বে হিথশ আে ী িাম্বক্ এিং োরা গভনিেী িযজিম্বের মূলযিার্ 

েম়ে র্ষ্ট ক্ম্বর যারা গভনপাে ক্রাম্বর্ার ক্িা থিম্বিচর্া ক্রম্বে পাম্বরর্। এই থিলটট থর্উ ই়েম্বক্নর 

গভনিেী িযজিম্বের অেম্পূে ন স্বাস্থ্য ও েম্পম্বের চাথ ো থচথিে ক্রম্বে ো াযয ক্রম্বি এিং োম্বের 

িাথির ক্ষমো, থর্ভুনল, অ-জিরেজস্তমূলক্ স্বাস্থ্যম্বেিা েংিান্ত েিয এিং পথরম্বষিাগুথলর 

েম়েমে অযাম্বেম্বের উপর এই হক্েগুথলর িভািগুথল ের্াি ক্রম্বি।"  

  

রাজে বসম্বর্টর আর্া কাপলার্ িম্বলম্বের্, "হরাম্ব়ের ভাগয অমীমাংথেে িাক্ার োম্বি, োরা 

হেম্বশ লাল রাজযগুথল িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা়ে মথ লাম্বের িম্বিশাথিক্ার েীমািদ্ধ ক্রার েুম্বযাম্বগ 

লালাথ়েে, অম্বর্ম্বক্ িজর্র্ স্বাস্থ্য পথরম্বষিা িোর্ক্ারী থচথক্ৎেক্ম্বের থিরুম্বদ্ধ যুদ্ধ হঘাষো 

ক্ম্বরম্বে৷ এখাম্বর্ থর্উ ই়েম্বক্ন, আমরা িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা অযাম্বেে ক্রার জর্য মথ লাম্বের 

অথিক্াম্বরর পম্বক্ষ ো াঁথডম্ব়েথে, এিং হয পথরম্বষিাগুথল যার উপর মথ লারা থর্ভনর ক্ম্বরর্ ো িোর্ 

ক্রার জর্য আমরা থচথক্ৎেক্ম্বের অথিক্াম্বরর পম্বক্ষ ো াঁথডম্ব়ে আথে - েুথিম হক্াম্বটন যাই ঘটুক্ র্া 

হক্র্৷ আমার থিল লাল রাম্বজয থর্ল নজ্জ পেে-থিম্বরািী আইর্ দ্বারা থচথক্ৎেক্ম্বের েুচ্ছ আিমে 

হিম্বক্ রক্ষা ক্রম্বি, এিং এটট থর্জিে ক্রম্বি হয োম্বের শরীম্বরর উপর ক্ম্বিার থিথিথর্ম্বষম্বির 

থশক্ার মথ লারা থর্উ ই়েম্বক্ন থর্রাপে আশ্র়ে খুাঁম্বজ হপম্বে পাম্বরর্ এিং থচথক্ৎো হপশাোরম্বের 

থিপন্ন র্া ক্ম্বরই এখাম্বর্ স্বাস্থ্য পথরম্বষিা অযাম্বেে ক্রম্বে পাম্বরর্। আথম আমার অংশীোর 

অযাম্বেেথল হমোর থলডা হরাম্বেন্থাম্বলর োম্বি এই আইর্টটর ির্ের  ম্বে হপম্বর গথি নে, এিং থর্উ 

ই়েম্বক্ন িজর্র্ অথিক্ার হযভাম্বিই হ াক্ েুরথক্ষে িাক্ম্বে ো থর্জিে ক্রার জর্য গভর্ নর ক্যাথি 

হ াক্ম্বলর হর্েৃম্বত্বর জর্য আথম কৃ্েজ্ঞ।"  

  

রাজে বসম্বর্টর বলজ ক্রুগার িম্বলম্বের্, "িথেথের্ আমরা গভনপাম্বের অথিক্াম্বরর জর্য 50 

িেম্বরর েুরক্ষা িাথেল ক্ম্বর োম্বের চূডান্ত মোমে জাথর ক্রা এক্ চরমপন্থী চরমপন্থী েুথিম 

হক্াম্বটনর ক্াোক্াথে যাজচ্ছ। এটট এখর্ আম্বগর হচম্ব়ে আরও গুরুত্বপূে ন হয আমরা আম্বমথরক্ার্ম্বের 

অথিক্াম্বরর উপর এই আিমম্বের থিরুম্বদ্ধ লডাই ক্রার জর্য িথেটট উপলব্ধ থিক্ল্প িযি ার ক্থর 

োম্বের থর্জস্ব হে  েম্পম্বক্ন েি নাথিক্ িযজিগে থেদ্ধান্ত থর্ম্বে এিং িম্ব়োজর্ী়ে িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা 

পথরম্বষিাগুথল অযাম্বেে ক্রার জর্য। থর্উ ই়েক্নম্বক্ অিশযই থর্উ ই়েক্নিােী এিং অর্যার্য 

রাম্বজযর উদ্বাস্তুম্বের জর্য গভনপাম্বের অযাম্বেে থর্জিে ক্রম্বে  ম্বি যারা োম্বের হমৌথলক্ 

অথিক্ারগুথল হিম্বক্ িজিে  ম্বচ্ছর্, এিং আমাম্বের অিশযই থর্উ ই়েম্বক্নর স্বাস্থ্যম্বেিা 

িোর্ক্ারীম্বের জর্য অর্যার্য রাম্বজযর ঘেৃয এিং পিােপেরেক্ারী আইম্বর্র থিরুম্বদ্ধ আমাম্বের 

যিাোিয েুরক্ষা থেম্বে  ম্বি যা োম্বের শাজস্ত থেম্বে চা়ে থর্উ ই়েম্বক্ন আইথর্ গভনপাে পথরম্বষিা 

িোম্বর্র জর্য। গভর্ নর হ াক্ল আজ হয থিলগুথলম্বে স্বাক্ষর ক্রম্বের্ ো  ল থর্উ ই়েক্নম্বক্ 

গভনপাম্বের পথরচয নার িম্ব়োজর্ এমর্ যারা, যারা োম্বের ো াযয ক্ম্বরর্ এিং যারা হেই অেযন্ত 

িম্ব়োজর্ী়ে পথরচয না িোর্ ক্ম্বরর্ োম্বের জর্য এক্টট থর্রাপে আশ্র়েস্থ্ল তেথর ক্রার এক্টট 

গুরুত্বপূে ন িিম পেম্বক্ষপ।"  

  

বিিার্সভার সেসে জিস িাবডনক িম্বলম্বের্, "থর্উ ই়েক্নম্বক্ অিশযই োম্বের োম্বি ো াঁডাম্বে  ম্বি 

যারা হমৌথলক্ স্বাস্থ্যম্বেিা অথিক্াম্বরর িথে িথেকূ্ল রাজয হিম্বক্ এখাম্বর্ এম্বেম্বের্। ফা়োর হ ট 



অযাক্ট (FIRE HATE Act) োম্বের থর্ম্বজম্বের রাম্বজয মামলা ক্রা  ম্বি িম্বল ভ়ে হেখাম্বর্া এিং 

 ়েরাথর্ ক্রার হচষ্টা ক্রা হিম্বক্ োম্বের রক্ষা ক্রম্বি। ে জ এিং েরল, এটট থর্উ ই়েক্ন আইম্বর্ 

িথেটষ্ঠে অথিক্াম্বরর লঙ্ঘর্, হয হক্উ এখাম্বর্ িজর্র্ িা থলঙ্গ থর্জিেক্রে স্বাস্থ্যম্বেিার জর্য 

আোর হচষ্টা ক্ম্বর োর োম্বি  স্তম্বক্ষপ ক্রা। ফা়োর হ ট অযাক্ট, যা এই েুরথক্ষে অথিক্ারগুথলম্বে 

 স্তম্বক্ষপ ক্রার জর্য এক্টট পেম্বক্ষম্বপর ক্ারে স্থ্াপর্ ক্ম্বর, ো যারা হক্িল োম্বের থর্ম্বজর 

শরীম্বরর উপর থর়্েিে চা়ে োম্বের জর্য গুরুত্বপেূ ন।"  

  

বিিার্সভা সেসে হডম্বিারা বিক িম্বলম্বের্, "আথম গভর্ নর হ াক্লম্বক্ হেম্বর্টর হ াম্ব়েলমযার্, 

A.5499/S.470-এর োম্বি আমার থিম্বল স্বাক্ষর ক্রম্বে হেম্বখ আর্জেে, হযটট NYS থডপাটনম্বমন্ট 

অফ হ লিম্বক্ েীথমে পথরম্বষিার গভনািস্থ্ার হক্েগুথলর িযাপক্ো েম্পম্বক্ন এক্টট অিয়ের্ 

পথরচালর্া ক্রার থর্ম্বেনশ হে়ে, হযগুথলম্বক্ ক্খর্ও ক্খর্ও 'ভু়ো থিথর্ক্' িলা  ়ে৷ গভনািস্থ্া িজা়ে 

রাখা িা িন্ধ ক্রার থেদ্ধান্ত এক্জর্ িযজির জীিম্বর্ েি হচম্ব়ে চযাম্বলজজং থেদ্ধান্ত  ম্বে পাম্বর। 

গভনিেী থর্উ ই়েক্নিােীম্বের অিশযই লাইম্বেেিাি থচথক্ৎো হপশাোম্বরর ো াম্বযয এই জটটল 

এিং গভীরভাম্বি িযজিগে থেদ্ধান্ত থর্ম্বে  ম্বি এিং ভ়ে, ভীথে ও ভুল েিয হিম্বক্ মিু  ম্বে  ম্বি। 

এই আইম্বর্র অিীম্বর্ েংগ ৃীে েিয আমাম্বের গভনিেী থর্উ ই়েক্নিােীম্বের মার্েম্পন্ন 

স্বাস্থ্যম্বেিার অযাম্বেে থর্জিে ক্রম্বে ো াযয ক্রম্বি। আথম NYS েরক্াম্বরর আমার ে ক্মীম্বের 

োম্বি ো াঁডাম্বে হপম্বর খুিই কৃ্েজ্ঞ যারা মার্ুম্বষর হমৌথলক্ মার্িাথিক্ার রক্ষা়ে িথেশ্রুথেিদ্ধ।"  

  

বিিার্সভার সেসে চাল নস লোবভর্ িম্বলম্বের্, "গভনপাে পথরম্বষিা িোর্ক্ারীম্বের োরা হেম্বশ 

গভনপাে থিম্বরািী আইর্ দ্বারা অর্যা়েভাম্বি লক্ষযিস্তু ক্রা  ম্বচ্ছ, থক্ন্তু থর্উ ই়েম্বক্ন আমরা োম্বের 

েুরক্ষার জর্য ক্াজ ক্রথে৷ িোর্ক্ারীম্বের জর্য আইথর্ েুরক্ষা িোর্ ক্ম্বর, আমরা থর্জিে 

িাক্ম্বে পাথর হয থর্রাপে, থর়্েথিে গভনপাে, যাম্বের িম্ব়োজর্, োম্বের জর্য অযাম্বেেম্বযাগয। এই 

আইর্টট তেথর ক্রার জর্য থেম্বর্ট এিং অযাম্বেেথলম্বে আমার অংশীোরম্বের ির্যিাে এিং থর্উ 

ই়েক্নিােীম্বের অথিক্ারম্বক্ েুেৃঢ় ক্রার জর্য অিান্ত পথরশ্রম ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লম্বক্ 

ির্যিাে।"  

  

বিিার্সভার সেসে অোবম পবলর্ িম্বলম্বের্, "স্বাস্থ্যম্বেিা ক্মীম্বের, যারা গভনপাম্বের যত্ন িোর্ 

ক্ম্বর, োম্বের  ়েরাথর্, ভীথে িেশ নর্, পীডর্ িা েথ ংেোর থশক্ার  ও়ো উথচে র়্ে, যা হেশিযাপী 

িমিি নমার্ েংখযা়ে ঘটম্বে। আমাম্বের িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা ক্মীম্বের েুরক্ষা এিং ক্ষমো়ের্ 

ক্রম্বে  ম্বি যারা মথ লাম্বের োম্বের িম্ব়োজর্ী়ে স্বাস্থ্যম্বেিা হেও়োর জর্য ক্ম্বিার পথরশ্রম 

ক্রম্বের্। আজম্বক্র স্থ্ার্ী়ে এিং জােী়ে গভনপাে থিম্বরািী িচারাথভযাম্বর্র মুম্বখ োম্বের পথরচ়ে 

রক্ষা ক্রার ক্ষমো হেও়ো এই শ্রথমক্ম্বের োম্বের থর্রাপত্তা ও থর্রাপত্তার জর্য এক্টট গুরুত্বপূে ন 

 াথে়োর িোর্ ক্ম্বর। এই থিলম্বক্ আইম্বর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লম্বক্ ির্যিাে 

জার্াই, যা আমাম্বের িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা ক্মীম্বের েুরক্ষা িোর্ ক্ম্বর যাম্বে োরা থর্উ ই়েক্ন 

রাম্বজযর মথ লাম্বের েম্ভািয েম্বি নাত্তম পথরচয না িোর্ ক্রা চাথলম্ব়ে হযম্বে পাম্বর।"  

  

বিিার্সভার সেসে বলন্ডা হরাম্বজর্িাল িম্বলম্বের্, "হেশ জমু্বড, এক্জর্ মথ লার থর্রাপে 

এিং আইথর্ গভনপাম্বের অথিক্ার আিমম্বের েিুখীর্  ম্বচ্ছ৷ যখর্ থক্েু রাজয থর্রাপে 

গভনপাম্বের অযাম্বেেম্বক্ রুদ্ধ ক্রম্বে এিং মথ লাম্বের োম্বের থর্জস্ব স্বাস্থ্যম্বেিা েংিান্ত থেদ্ধান্ত 

হর্ও়োর অথিক্ার হিম্বক্ িজিে ক্রার জর্য ক্াজ ক্রম্বে, এিং মাথক্নর্ েুথিম হক্াম্বটনর হরা-হক্ 



িাথেল ক্রার থেদ্ধাম্বন্তর িেযাশা়ে, থর্উ ই়েক্ন হিট থিপথরে িথেজি়ো িযি ক্রম্বে এিং 

গভনপাম্বের র্াগাল েুরথক্ষে ক্রার জর্য আমাম্বের ক্ষমো়ে যা আম্বে োর েি থক্েু ক্রম্বে। আথম 

গভর্ নর হ াক্লম্বক্ এই িজর্র্ অথিক্ার পযাম্বক্জটটম্বক্ আইম্বর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য ির্যিাে 

জার্াই, যার মম্বিয আম্বে স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ক্ারীম্বের হপশাোর শঙৃ্খলার িযিস্থ্া এিং থচথক্ৎোগে 

অথর়্েম িীমাম্বক্ িভাথিে ক্ম্বর এমর্ িথেকূ্ল পেম্বক্ষপগুথলর থিরুম্বদ্ধ েুরক্ষার জর্য আমার 

েুটট থিল ে । এই আইর্গুথলর ো াম্বযয, থর্উ ই়েম্বক্নর স্বাস্থ্যম্বেিা হপশাোররা েমস্ত মথ লাম্বের 

জর্য গভনপাে এিং িজর্র্ স্বাস্থ্যম্বেিা িোর্ চাথলম্ব়ে হযম্বে পাম্বরর্, যার মম্বিয অম্বর্ম্বক্ই 

িাক্ম্বির্ যারা রাম্বজযর িাইম্বর হিম্বক্ এখাম্বর্ আেম্বির্, হক্ার্ পথরেথের ভ়ে োডাই, হশষ পয নন্ত 

েুথিম হক্াটন হয থেদ্ধান্তই থডক্ র্া হক্র্, ো থর্থি নম্বশম্বষ।"  
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থর্উ ই়েক্ন হিট | এজেথক্উটটভ হচোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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