
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

অর্াকাঙ্ক্ষিত হেবলমাম্বকনটেিং কম্বলর বিরুম্বে িেিস্থা হর্ওয়ার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 

আইর্ স্বাক্ষর  

  

এই আইর্ (S.8450-B/A.8319-C) হেবলমাম্বকনোরম্বের জর্ে হ ার্ কম্বলর শুরুম্বত 

গ্রা কম্বেরম্বক হকাম্পাবর্র ডু-র্ে-কল তাবলকায় অন্তভুনক্ত  ওয়ার অপের্ প্রোর্ করা 

আিেেক কম্বরম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ অর্াক্াঙ্ক্ষিত হেথলমার্ক্নটেিং ক্র্লর থিরুর্ে িযিস্থা হর্ওয়ার জর্য 

আইর্ স্বাক্ষর ক্র্রর্ের্। এই আইর্ (S.8450-B/A.8319-C) হেথলমার্ক্নোরর্ের জর্য থর্থেনষ্ট 

হেথলমার্ক্নটেিং হ ার্ ক্র্লর শুরুর্ত গ্রা ক্র্েরর্ক্ হক্াম্পাথর্র ডু-র্ে-ক্ল তাথলক্ায় অন্তভুনক্ত 

 ওয়ার অপশর্ প্রোর্ ক্রা আিশযক্ ক্র্রর্ে। এই র্তুর্ আইর্ থর্উ ইয়ক্নিাসীর্েরর্ক্ 

অিযা তভার্ি অর্াক্াঙ্ক্ষিত হ ার্ ক্ল পাওয়া হির্ক্ সুরথক্ষত িাক্র্ত সা ায্য ক্রর্ি।  

  

"অয্াথিত হেথলমার্ক্নটেিং হ ার্ ক্ল পাওয়া হির্ক্ থর্উ ইয়ক্নিাসীর্েরর্ক্ হর াই হেওয়ার জর্য 

আমরা আমার্ের প্রর্িষ্টাসমূ  িদৃ্ধে ক্রথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "অর্র্ক্ েীর্ ন সময় ধর্র, 

থর্উ ইয়ক্নিাসীরা এসি ক্র্লর উপদ্রি স য ক্র্র আসর্ে, ক্ারণ হেথলমার্ক্নোরর্ের ডু-র্ে-ক্ল 

তাথলক্ায় য্ুক্ত  ওয়ার মাধযর্ম এসি ইন্টারঅযাক্শর্ হির্ক্ হিেঁর্ি িাক্ার থিষয়টে তার্ের জার্া 

থেল র্া। এই র্তুর্ আইর্ ডু-র্ে-ক্ল তাথলক্া সম্পর্ক্ন আর্রা ভার্লাভার্ি তিয প্রোর্ ক্রার 

মাধযর্ম থর্উ ইয়ক্নিাসীর্েরর্ক্ এসি  তাশাজর্ক্, অর্াক্াঙ্ক্ষিত হ ার্ ক্ল পাওয়া হির্ক্ রক্ষা 

ক্রর্ি।"  

  

এই আইর্ (S.8450-B/A.8319-C) হেথলমার্ক্নোরর্ের জর্য থর্থেনষ্ট হেথলমার্ক্নটেিং হ ার্ ক্র্লর 

শুরুর্ত, হেথলমার্ক্নোর্রর র্াম ও সথলথসের্রর র্াম জার্ার্র্ার টিক্ পর্রই, গ্রা ক্র্েরর্ক্ 

হক্াম্পাথর্র ডু-র্ে-ক্ল তাথলক্ায় অন্তভুনক্ত  ওয়ার অপশর্ প্রোর্ ক্রা আিশযক্ ক্র্রর্ে। 

িতনমার্ আইর্র্র অধীর্র্, হেথলমার্ক্নোরর্ের জর্য হলাক্জর্র্ক্ অিথ ত ক্রা আিশযক্ হয্ তারা 

তার্ের হক্াম্পাথর্র ডু-র্ে-ক্ল তাথলক্ায় অন্তভুনক্ত  ওয়ার জর্য অর্ুর্রাধ ক্রর্ত পার্রর্। তর্ি, 

সাধারণত এক্জর্ হেথলমার্ক্নোর িা হরক্থডনিং ডু-র্ে-ক্ল তাথলক্ার ক্িা উর্েখ ক্রার আর্গই 

হভাক্তারা ক্ল হক্র্ে হের্, য্া হেথলমার্ক্নোরর্ক্ তার্ের ক্ার্ে িার িার ক্ল ক্রার সুর্য্াগ ক্র্র 

হেয়। হেথলমার্ক্নটেিং ক্র্লর শুরুর্তই হভাক্তার্েরর্ক্ ডু-র্ে-ক্ল তাথলক্া সম্পর্ক্ন তিয প্রোর্ 

ক্রার মাধযর্ম, এই আইর্টে থর্উ ইয়ক্নিাসীর্ের প্রথতথর্য়ত অর্াক্াঙ্ক্ষিত হ ার্ ক্ল পাওয়া 

হির্ক্ সুরথক্ষত িাক্ার থিষয়টে থর্দ্ধিত ক্রর্ি।  



  

হেে বিম্বর্ের হজম্বরবম কুবর্ িম্বলর্, "উপদ্রিমূলক্ ক্র্লর প্রথতথর্য়তা িদৃ্ধে হপর্ত িাক্ায়, 

থর্উ ইয়ক্নিাসীর্েরর্ক্ অিযা তভার্ি অর্াক্াঙ্ক্ষিত হ ার্ ক্ল পাওয়া হির্ক্ সুরথক্ষত রাখার 

জর্য আমরা আর্রা পের্ক্ষপ গ্র ণ ক্রথে। অর্র্ক্ েীর্ ন সময় ধর্র হেথলমার্ক্নোররা হর্া-ক্ল 

তাথলক্ার জর্য সাইর্-আপ ক্রার অপশর্র্র ক্িা দ্ধির্ের হশর্ষ রাখার সুর্য্াগ গ্র ণ ক্র্রর্ে; য্া 

এখর্ হির্ক্ িন্ধ  র্য় য্ার্ি। থর্উ ইয়র্ক্নর অথধিাসীর্ের জর্য আমার্ের অি নপূণ ন সুরক্ষা প্রোর্ 

ক্রার এই সমর্য় অযার্সম্বথল সেসয পওথলর্র্র অিংশীোথরত্ব এিিং গভর্ নর হ াক্র্লর স ায়তার 

জর্য আথম কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অোম্বিেবল িেিে অোবম পওবলর্ িম্বলর্, "হরার্িাক্লগুর্লা এক্টে থর্তযথের্ক্ার থিরদ্ধক্তক্র 

িযাপার এিিং এটে হলাক্জর্ িা ক্থমউথর্টের্ক্ হক্ার্র্াভার্ি উপকৃ্ত ক্র্র র্া। হেথলমার্ক্নোরর্ের 

জর্য হ ার্ ক্র্লর শুরুর্তই হলাক্জর্র্ক্ তারা হয্ ডু-র্ে-ক্ল তাথলক্ায় য্ুক্ত  র্ত পার্রর্ হস 

থিষয়টে জাথর্র্য় হেওয়া আিশযক্ ক্রার মাধযর্ম, আমরা এই থিকৃ্ত সমসযার েরজা িন্ধ ক্রথে। 

এই পের্ক্ষপ গ্র ণ র্া ক্রর্ল, হিথশরভাগ মার্ুষ তার্েরর্ক্ এই তাথলক্ায় য্ুক্ত  ওয়ার ক্িা 

অিথ ত ক্রার আর্গই তারা হ ার্ হরর্খ থের্তর্। NYS-এর থসর্র্ের হজর্রথম কু্থর্র সর্ে এই 

আইর্র্র পষৃ্ঠর্পাষক্তা ক্রর্ত হপর্র আথম গথি নত এিিং থর্উ ইয়ক্নিাসীর্ের প্রথতথর্য়ত 

হরার্িাক্র্লর সম্মুখীর্  ওয়ার এই িযাথধর থিরুর্ে লড়াই ক্রার জর্য এই পের্ক্ষপ গ্র ণ ক্রায় 

আথম গভর্ নর হ াক্র্লর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

###  

  

 
আর্রা সিংিাে এখার্র্ পাওয়া য্ার্ি: www.governor.ny.gov 

থর্উ ইয়ক্ন হেে | এদ্ধিথক্উটেভ হিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4d91075c8864424fc25108dad7a12a7b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638059384448109747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=osOMzRukR4SbBS3nr7P0gHHGWAmZlmLxZPurxrrvL8s%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

