
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
িাবলকা বিিম্বে (DAY OF THE GIRL), গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন ম্বক রজঃস্রাি েংক্রান্ত পম্বযের 
উপািার্ প্রকােম্বক িাধ্েতামূলককারী দিম্বের প্রথম দেম্বে পবরযত কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

এই প্রথম দিম্বে আইর্ দ্বারা রজঃস্রাি েংক্রান্ত পম্বযে দলম্বিল দিয়া িাধ্েতামূলক করা হল  
  

অবধ্ক তথেেম্পন্ন ক্রয় বেদ্ধান্ত দর্য়ার েুম্ব াগ বিম্বয় র্ারী এিং দমম্বয়ম্বির েুরক্ষা প্রিার্ কম্বর  
  
  

বালিকা লিবসে গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওসমা লর্উ ইয়কন  স্টেসে লবলি হওয়া রজঃস্রাব েংিান্ত পসযযর 
পযাসকজ বা বাসে েহজ এবং েুস্পষ্টভাসব পসযযর েকি উপািাসর্র মুলিত তালিকা থাকাসক 
বাধ্যতামূিক কসর আইসর্ (S.2387-B/A.164-B) স্বাক্ষর কসরসের্। এই র্তুর্ আইর্টি লর্উ 
ইয়কন সক রজঃস্রাব েংিান্ত পসযয উপািার্গুসিার স্টিসবি থাকাসক বাধ্যতামূিকারী স্টিসের প্রথম স্টেসে 
পলরযত কসর। আইর্টি 180 লিসর্র মসধ্য কার্নকর হসব এবং পযয লর্মনাতারা উপািার্ েহ র্তুর্ 
পযাসকলজং বা স্টিসবি ততলর করসত 18 মাে েময় পাসব।  
  
"কার্নত আজসকর বাজাসরর প্রলতটি পযযসক স্টেটির উপািার্গুসিা তালিকাভূক্ত করসত হয়, লকন্তু এই 
আইসেমগুসিা স্টকাসর্া অ্বযখ্যাত কারসয স্টভাক্তার এই স্টমৌলিক েুরক্ষাসক স্টকৌেসি এলিসয় লগসয়সে", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি আমাসির েমাসজর অ্েমতার লবসৃ্তত েংসৃ্কলতর অ্ংে র্া িীর্নলির্ 
ধ্সর চসিসে, এবং স্টেই অ্র্যায় আজ স্টেষ হসব কারয আমরা স্টিসের প্রথম স্টেসে পলরযত হসয়লে 
স্টর্টি উপািার্ উন্মকু্ত করার আসিে লিসয়সে এবং র্ারীসক তার েরীসর কী প্রসবে করসব স্টে লবষসয় 
তার লর্সজসক লেদ্ধান্ত স্টর্য়ার ক্ষমতা প্রিার্ কসরসে। এটি প্রজর্র্ স্বাস্থ্য েুরক্ষা র্া লর্উ ইয়কন  
আমাসির স্টেে জসুি র্ারী ও স্টমসয়সির জর্য েুরলক্ষত স্টরসখ্সে তার উপসর লভলি কসর গসি উসেসে 
এবং আমরা এই অ্তযন্ত গুরুত্বপুযন র্তুর্ েুরক্ষাগুসিাসক এলগসয় লর্সয় র্াবার মাধ্যসম জালতর স্টর্তৃত্ব 
লিসত স্টপসর গলবনত।"  
  
েযাম্পর্ে, পযাড এবং অ্র্যার্য রজঃস্রাব েংিান্ত পযয মালকন র্ র্ুক্তরাষ্ট্র জসুি মলহিারা বযাপকভাসব 
বযবহার কসরর্, তসব প্রায়েই এগুসিাসত থাকা উপকরয েম্পসকন  অ্তযন্ত স্বল্প লকংবা স্টকাসর্া তথয 
োিাই এগুসিাসক বাজারজাত এবং লবলি করা হয়। এই রজঃস্রাব েংিান্ত পসযয লবষাক্ত এবং 
অ্যািালজন জলর্ত রাোয়লর্ক পিাথন থাকসত পাসর র্া হসত পাসর উসেখ্সর্াগয স্বাস্থ্য উসেসগর কারয। 
রজঃস্রাব েংিান্ত পসযযর উপাির্ প্রকাে বাধ্যতামিূক করসি র্ারী এবং স্টমসয়রা তারা স্টর্ পযযগুলি 
বযবহার কসরর্ স্টে েম্পসকন  আরও েসচতর্ লেদ্ধান্ত লর্সত পারসবর্।  
  



 

 

"আমরা লর্লিত করসত চাই স্টর্, রজঃস্রাব েংিান্ত পসযযর উপািার্গুসিা স্টোে স্টমসয় ও র্ারীসির 
জর্য স্বচ্ছ ও লর্রাপি", দলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ দহাচুল িম্বলর্। "এই র্তুর্ আইসর্র মাধ্যসম, 
লর্উ ইয়কন  রজঃস্রাব েংিান্ত পসযয উপািার্গুসিার স্টিসবি থাকাসক বাধ্যতামূিকারী স্টিসের প্রথম 
স্টেসে পলরযত হি। এই গুরুত্বপূযন পিসক্ষপটি রজঃস্রাব েংিান্ত পযয েহজিভয করার আমাসির 
প্রসচষ্টার উপর লভলি কসর গসি উসেসে, র্া ষষ্ঠ স্টথসক োিে স্টেলযর োত্রী রসয়সে এমর্ সু্কসি 
স্টমসয়লি স্বাস্থ্য েংিান্ত পযয েুিভ রাখ্াসক বাধ্যতামূিক কসর। রজঃস্রাব েংিান্ত পযয এবং 
উপািার্গুসিার উন্মুক্তকরয বৃলদ্ধ করার মাধ্যসম, আমরা এই লবষয় এবং কিঙ্কটির স্টমাকাসবিা 
করলে, এবং লর্উ ইয়সকন র েকি র্ারী ও স্টমসয়সির েমতা রক্ষা েুলর্লিত কসর চসিলে।"  
  
দেম্বর্ের দরাক্সার্ দজ. পারম্বোড িম্বলর্, "রজঃস্রাব েংিান্ত পসযযর স্টগাপর্ীয়তার প্রকৃলত লবসবচর্ায় 
এটি স্টর্ৌলক্তক স্টর্ আমরা পসযযর, স্টর্গুসিা বযাপকভাসব র্ারীরা তাসির েরীসরর েবচাইসত গুপ্ত অ্ংসে 
বযবহার কসর, উপািার্ প্রকাে করসত উৎপািকসির বাধ্য কলর। স্টর্সকাসর্া পসযযর স্টকর্াকাোর েময় 
স্বচ্ছতা স্টিতাসির প্রাপয। লর্উ ইয়কন  োধ্ারয জ্ঞার্ র্ীলত বাস্তবায়সর্র পসথ স্টর্তৃত্ব লিসচ্ছ স্টিসখ্ আলম 
স্টরামালিত, এবং আরও স্টেে এটিসক অ্র্ুেরয করসব বসি আোবািী। এই লবিটিসক েমথনর্ করার 
জর্য অ্যাসেম্বলি েিেয লিন্ডা স্টরাসজন্থিসক অ্সর্ক ধ্র্যবাি এবং এই র্ুগান্তকারী র্তুর্ আইর্টির 
গুরুত্ব উপিলি করার জর্য গভর্নসরর প্রলত অ্সর্ক োধ্ুবাি।"  
  
অোম্বেেবল েিেে বলন্ডা বি. দরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "পযাসকলজংসয়র স্টক্ষসত্র রজঃস্রাব েংিান্ত পযয 
উপািার্ প্রকাসের আবলেযকতা েম্পসকন  আমার লবিটি আইসর্ পলরযত হওয়ার কারসয, েযাম্পর্ে 
এবং পযাড বযবহারকারী প্রলতটি লর্উ ইয়কন বােী এখ্র্ জার্সত পারসবর্ স্টর্ তারা তাসির েরীসরর 
অ্র্যতম েংসবির্েীি অ্ংসে এবং তার স্টভতসর কম স্টবলে প্রায় 40 বের ধ্সর লিসর্ 24 র্ন্টা, 
েপ্তাসহর োত লির্, বেসরর এক েপ্তাহ স্টর্ পযয বযবহার কসরর্ তাসত কী রসয়সে। উন্মুক্তকরয 
করার স্টিসের এই েবনপ্রথম আইর্টি লর্উ ইয়কন সক রজঃস্রাব েংিান্ত েমতায় জাতীয় অ্গ্রগামী 
লহসেসব প্রলতষ্ঠা কসরসে। রজঃস্রাব েংিান্ত পযয উপািার্ প্রকাে স্টভাক্তা ক্ষমতায়সর্র একটি গুরুত্বপূযন 
হালতয়ার এবং রজঃস্রাব েংিান্ত পযয উৎপািকসির েসবনাচ্চ জবাবলিলহতায় িায়বন্ধ করসব। আমার 
আো এই স্টর্ আসরা স্টেে এটিসক অ্র্ুেরয করসব।"  
  
লবশ্ব জসুি, লপলরয়ড প্রায়ই কিলঙ্কত হয়, এবং র্ারী ও অ্ল্পবয়েী স্টমসয়রা র্াসির ঋতুস্রাব হয় 
তাসির প্রায়ই অ্মর্নািা করা হয়। আজ, আইর্েভায় অ্র্ুসমালিত লবলধ্বদ্ধ আইসর্র মাধ্যসম লপলরয়ড 
েমতাসক এলগসয় লর্সয় র্াওয়ার স্টক্ষসত্র লর্উ ইয়কন  স্টিসের প্রথম স্টেসে পলরযত হসয়সে, স্টে প্রলিয়ায় 
লপলরয়ড েম্পকন  েসচতর্তা বৃলদ্ধ কসর, লকভাসব রজঃস্রাব েংিান্ত স্বাস্থ্ পযয পাওয়া র্াসব এবং এই 
েকি পযযগুসিা লর্রাপি তা লর্লিত করা।  
  
িবুনি রজঃস্রাব েংিান্ত পলরষ্কার পলরচ্ছন্নতা প্রজর্র্ ও মূত্রর্ািীর েংিময েহ োরীলরক স্বাস্থ্য 
ঝুুঁ লকর কারয হসত পাসর। এটি র্ারীসিরসক তাসির পূযন েম্ভাবর্ায় স্টপৌুঁেসত বাধ্া লিসত পাসর কারয 
এটি তাসির সু্কি এবং অ্র্যার্য কার্নিম র্া তাসির বৃলদ্ধ এবং লবকাসের জর্য গুরুত্বপূযন তা হাত 
োিা করায়।  
  



 

 

গভর্নর কুওসমার স্টর্তৃসত্ব, লর্উইয়কন  স্টেে তবষময এবং কিসঙ্কর লবষয়গুসিাসক স্টমাকাসবিা কসর 
চসিসে, র্া অ্ল্প বয়স্ক স্টমসয়সির লেক্ষা র্াসত তাসির প্রসয়াজর্ীয় পযয পাওয়ার অ্ভাসব বাধ্াগ্রস্থ্ র্া 
হয় তা লর্লিত কসর। 2018 োসি, গভর্নর কুওসমা েমস্ত পাবলিক সু্কিগুসিাসক স্টরেরুসম লবর্ামূসিয 
স্টমসয়লি স্বাস্থ্যকর পযয েরবরাহ বাধ্যতামূিক করা আইর্, এবং পাোপালে স্টেে ও স্থ্ার্ীয় 
েংসোধ্র্মূিক স্থ্াপর্াগুসিাসত মলহিাসির লবর্ামূসিয স্টমসয়লি স্বাস্থ্যকর পযয েরবরাহ করার আইসর্ 
স্বাক্ষর কসরলেসির্। 2016 োসির জিুাই মাসে, গভর্নর কুসয়সমা স্টমসয়লি স্বাস্থ্য পসযয লবিয় কর 
অ্পোরয করার উসেসেয আইসর্ স্বাক্ষর কসরর্।  
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