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বিমার্িন্দরগুম্বলাম্বে িাচ্চাম্বক িুম্বকর দধু খাওয়াম্বর্ার জর্ে বর্ধ নাবরে স্থার্ রাখা 

আিেেক করার মাধেম্বম র্েুর্ িািা-মাম্বয়ম্বদরম্বক স ায়ো করার জর্ে গভর্ নর 

হ াকম্বলর আইর্ স্বাক্ষর    

   

আইর্টি (S.3866/A.7813) বিমার্িন্দরগুম্বলার জর্ে হলাকচকু্ষর আড়াম্বল িাচ্চাম্বক 

িুম্বকর দধু খাওয়াম্বর্ার জর্ে বর্ধ নাবরে একটি স্থার্ রাখা আিেেক করম্বে   

  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল থর্থদনষ্ট থক্ছু থিমার্িন্দরর িাচ্চারক্ িুরক্র দুধ খাওয়ারর্া িযক্তিরদর জর্য 

হলাক্চকু্ষর আড়ারল এক্টি থর্ধ নাথরত স্থার্ রাখা আিশ্যক্ ক্রার মাধযরম থর্উ ইয়রক্ন ভ্রমণক্ারী 

র্তুর্ িািা-মারয়রদররক্ স ায়তা ক্ররত আইর্ (S.3866/A.7813) স্বাক্ষর ক্রররছর্। এই থিল 

থিমার্িন্দররর থর্রাপত্তা ক্তিথর্িং এলাক্ার থপছরর্ িাচ্চারক্ িুরক্র দুধ খাওয়ারর্ার জর্য থর্ধ নাথরত 

স্থার্ ররয়রছ এমর্ র্াথস নিং-িান্ধি থিমার্িন্দর িাক্া থর্ক্তিত ক্ররত িতনমার্ জর্স্বাস্থয আইর্ 

(Public Health Law) সিংরশ্াধর্ ক্ররছ।   

   

"র্তুর্ িািা-মারয়রদর জর্য সিরচরয় িড় চযারলঞ্জগুরলার এক্টি  রলা তারদর সন্তার্রক্ 

খাওয়ারর্ার জর্য এক্টি উপযুি স্থার্ খুুঁরজ হির ক্রা," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এটি এমর্ 

এক্ লড়াই হযটির সরে িহু মার্ুষ িহু িছর ধরর হমাক্ারিলা ক্রর আসরছর্, এিিং হক্িল 

সম্প্রথত তারা তারদর প্রাপয অথধক্ার ও সুরযাগ-সুথিধা অজনর্ ক্ররত সক্ষম  রয়রছর্। এটিরক্ 

স্বাক্ষর ক্রর আইরর্ পথরণত ক্রার মাধযরম, আমরা থর্উ ইয়ক্নরক্ অল্পিয়সী থশ্শুরদর সুরক্ষা ও 

থর্রাপত্তার সরে হিরড় উঠার মরতা উন্নত এক্টি স্থারর্ পথরণত ক্রা চাথলরয় যারিা।"   

   

জর্সমাগরমর স্থার্গুরলার মরধয হিথশ্রভাগ স্থারর্ই সন্তার্রক্ িুরক্র দধু খাওয়ার্ এমর্ 

িযক্তিরদর জর্য যিাযি সুরযাগ-সুথিধার অভাি ররয়রছ। এই আইর্ র্তুর্ িািা-মারয়রদররক্ 

স ায়তা ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেরি গ ৃীত ি ৃৎ পদরক্ষপগুরলার সরে হযাগ  রে, যার মরধয 

ক্ম নসিংস্থারর্র স্থার্ ও পািথলক্ ফ্যাথসথলটিগুরলারত লযাক্রিশ্র্ রুম স্থাপর্ ক্রা অন্তভুনি 

ররয়রছ, যা মারয়রদররক্ তারদর সন্তার্রদর পথরচয না ক্ররত এিিং িুরক্র দধু পাম্প ক্ররত সুরযাগ 

ক্রর থদরি।   

   

হেি বসম্বর্ির টিম্বমাবি এম. হকম্বর্বি িম্বলর্, "অর্য অরর্ক্ থিরলর মরতা এই থিলটিও 

আমার থর্ি নাচর্ী এলাক্ার এক্জর্ িযক্তির সরে ক্রিাপক্িরর্র পরর ততথর ক্রা  রয়রছ, থযথর্ 

থর্উ ইয়রক্নর মারয়রদর জর্য হসিার হক্ষরে ঘািথত িাক্ার থিষয়টি উপলথি ক্ররথছরলর্। ক্ারজর 



সুিারদ ভ্রমণ ক্ররত  ওয়া এক্জর্ ক্ম নজীিী মা থ রসরি, রয্ারচল জযাক্সর্ থিমার্িন্দরগুরলারত 

িাচ্চারক্ িুরক্র দুধ খাওয়ারর্া মারয়রদর জর্য প্রায় হক্ারর্া সুরযাগ-সুথিধাই হদখরত পার্থর্। 

আমরা স রযাথগতার সম্পরক্নর মধয থদরয় হস থিষয়টির পথরিতনরর্র জর্য এই আইর্টির খসড়া 

ততথর ক্ররথছ। এই থিল িারফ্রলার জর্ আর. ওইরশ্ই থচলরের্স  সথপিাল (John R. Oishei 

Children's Hospital) এিিং থর্উ ইয়ক্ন জরুড় িসিাসক্ারী মারয়রা স  িহু সিংখযক্ অিংশ্ীদাররর 

সমি নর্ থর্রয় সামরর্ অগ্রসর  রয়রছ যারা এই থিলটি হেিজরুড় পথরিারগুরলার উপর হয প্রভাি 

রাখরি হসটির উপর আস্থা হররখরছর্। এই থিলরক্ আইরর্ পথরণত ক্রায় আথম গভর্ নর 

হ াক্লরক্ ধর্যিাদ জার্াই, যা মারয়রদর জর্য যাোপরি থিক্ল্প িযিস্থা িাক্া থর্ক্তিত ক্ররি এিিং 

তারদর হযর্ থর্রজর ক্যাথরয়ার এিিং এক্জর্ সুস্থ সন্তার্রক্ িড় ক্রর হতালা এই দুইটির মরধয 

এক্টিরক্ হিরছ থর্রত র্া  য় হস থিষয়টি থর্ক্তিত ক্ররি।"  

   

অোম্বসেবল সদসে মাইম্বকল বস. হসালাম্বগস িম্বলর্, "মারয়রদর জর্য তারদর থশ্শু সন্তার্রক্ 

িুরক্র দুধ খাওয়ারর্া, িুরক্র দুধ পাম্প ক্রা িা খাওয়ারর্ার জর্য থিমার্িন্দরগুরলারত িািরুম 

ছাড়া আলাদা থর্ধ নাথরত এক্টি স্থার্ প্রদার্ ক্রার মাধযরম, আমরা সন্তার্ লালর্-পালরর্র এক্টি 

সুস্থ রীথত প্রথতষ্ঠা ক্রথছ। এক্জর্ থশ্শুর থিক্ারশ্র জর্য যিাযি পুটষ্ট পাওয়া অপথর ায ন, থিরশ্ষ 

ক্রর থশ্শুর জরের প্রিম িছরর। এই আইর্রক্ সমি নর্ হদয়ায় আথম গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যিাদ 

জার্াই। হযসি থর্উ ইয়ক্নিাসী থিমার্িন্দর থদরয় ভ্রমণ ক্ররছর্ অিিা হসখারর্ ক্ম নরত ররয়রছর্ 

তারদর জর্য এটি িড় এক্টি অগ্রসরমূলক্ পদরক্ষপ, এিিং এটি পথরিারগুরলা যারত এমর্থক্ 

থিশ্ব ভ্রমরণর সমরয়ও প্ররয়াজর্ীয় সুরযাগ-সুথিধা পায় হস থিষয়টি থর্ক্তিত ক্ররি।"   
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