
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বেশুম্বের ট্োকল ফুট্িল কমনসূবিসমূহম্বক সাাংঘবষনক ও উপ-সাাংঘবষনক ধাক্কাসমূম্বহর 

িোপাম্বর বপতামাতাগম্বের কাম্বে তথ্ে প্রোম্বর্র বিধার্ বিষয়ক আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

কুওম্বমা: "মমবিম্বকল গম্বিষোয় সাাংঘবষনক ও উপ-সাাংঘবষনক আঘাতসমূম্বহর েীঘনম্বময়ােী প্রভািগুবল 
ক্রমিধনমার্ভাম্বি অিোহত থ্াম্বক এিাং আমাম্বের জর্ে অল্প িয়স্ক ক্রীডাবিেম্বের বপতামাতাম্বক 
সিনম্বেষ আপ-টু্-মিট্ তথ্ে সরিরাহ করা প্রম্বয়াজর্। িাচ্চাম্বের সুস্বাম্বযের বিষয়টি যখর্ সামম্বর্ 
আম্বস তখর্ বপতামাতাম্বের উবিত তাম্বের কাম্বে মসসি িোপাম্বর তথ্ে থ্াকা এিাং এই তম্বথ্ে 
অোম্বেস করা বসদ্ধান্ত গ্রহম্বে সহায়তা করম্বি এিাং মাম্বের মসরা অর্ুেীলর্গুবলম্বক উৎসাবহত 

করম্বি।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ট্যাকল ফুট্বল কমনসূচিসমূহমক সাাংঘচষনক ও উপ-সাাংঘচষনক 
ধাক্কাসমূমহর বযাপামর এবাং সসই ধরমর্র ধাক্কাসমূহ সেমক প্রাপ্ত আঘাতসমূমহর বযাপামর সকল 
অ্াংশগ্রহণকারী চশশুমের চপতামাতা ও অ্চভভাবকমের কামে তেয প্রোমর্র চবধার্ চবষয়ক আইর্ 
(S.2958A/A.6968) স্বাক্ষর কমরমের্।  
  
"সাাংঘচষনক ও উপ-সাাংঘচষনক ধাক্কাসমূমহর েীঘনমময়ােী প্রভাবগুচলর চবষময় সমচিমকল গমবষণাটির 
চবকাশ অ্বযাহত রময়মে এবাং আমামের জর্য অ্ল্প বয়স্ক ক্রীডাচবেমের চপতামাতামক সবনমশষ 
হালর্াগাে তেয সরবরাহ করা জরুচর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "চপতামাতামের কামে তামের 
সন্তামর্র সুস্বামযযর চবষময় তেয োকা উচিত এবাং এই তমেয অ্যামেস করা চসদ্ধান্ত গ্রহমণ সহায়তা 
কমর এবাং মামের সসরা অ্র্ুশীলর্গুচলমক উৎসাচহত করমব।"  
  
বসম্বর্ট্র বলজ কু্রগার িম্বলর্, "চশশুমের চবকাশমার্ মচিমে আঘামতর প্রভাবগুচল ধ্বাংসাত্মক হমত 
পামর। সস কারমণই চপতামাতা এবাং অ্চভভাবকমের কামে ট্যাকল ফুট্বমলর সামে সাংচিষ্ট ট্রমাজচর্ত 
মচিমের ক্ষচতর ঝুুঁ চক সম্পমকন  সমূ্পণন এবাং সঠিক তেয োকা এত গুরুত্বপূণন। আচম এই আইর্টি 
স্বাক্ষর করার জর্য এবাং চর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম গুরুত্বপূণন সম্পে - আমামের চশশুমেরমক সুরক্ষায় 
সহায়তা করার জর্য গভর্নরমক ধর্যবাে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সেসে মাইম্বকল মিম্বর্ম্বিম্বট্া িম্বলর্, "আচম এই আইর্টির প্রজ্ঞা সেমে গভর্নর কুওমমামক 
ধর্যবাে জার্াই। প্রচত বের আমরা মাোয় একাচধক আঘামতর ফমল মচিমস্কর ক্ষচতকারক সম্পমকন  
অ্মর্ক সবচশ ঘট্র্া সজমর্ আসচে। উচ্চ-সাংস্পমশনর সেলাগুচল সেলার সময় পচরবারবগনমক চশশুমের 



 

 

জর্য চবপমের চেকটি উপলচি করা জরুচর। এই আইর্টি চপতামাতামক অ্বচহত করার এবাং সতকন  
করার একটি প্রমিষ্টা যামত তারা তামের সন্তামর্র সুচবধার জর্য প্রজ্ঞাপণূন চসদ্ধান্ত চর্মত পামর।"  
  
এই র্তুর্ আইমর্র দ্বারা প্রভাচবত সপ্রাগ্রামগুচলর মমধয এমর্ সযমকামর্া অ্র্ুশীলর্, সেলা বা অ্র্যার্য 
চক্রয়াকলাপ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে যামত চশশুরা ট্যাকল ফুট্বমল অ্াংশগ্রহণ কমর এবাং যা সু্কল, লীগ বা 
অ্র্যার্য প্রাপ্তবয়স্কমের দ্বারা পচরিাচলত সকামর্া সাংযা কততন ক আময়াচজত হয়। সাাংঘচষনক ও উপ-
সাাংঘচষনক ধাক্কাসমূমহর বযাপামর প্রময়াজর্ীয় তেযবহুল পযামকট্গুচল অ্বশযই প্রচতষ্ঠামর্র ওময়বসাইমট্ 
চবর্ামূমলয পাওয়া উচিত।  
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