
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা এবিবকউটিভ িাম্বেট, র্া জেম্বর্ দবূিত রাসায়বর্কগুবলর সংস্পেন আসা জেম্বক বর্উ 

ইয়কন  িাসীম্বদর রক্ষা করার প্রস্তাি জ ািণা কম্বরম্বের্  

  

"উপম্বভাক্তাম্বদর োর্ার অবিকার আইর্ (Consumer Right to Know Act)" বর্বদন ষ্ট পণেগুবলর 

জমাড়ম্বকর উপর, কারবসম্বর্াম্বের্স সহ, সম্ভািে ক্ষবতকর রাসায়বর্কগুবলর উপবিবত বর্ম্বদন ে কম্বর 

জলম্বিল লাগাম্বর্া আিবেেক িম্বল জেম্বটর এম্বেবিগুবলম্বক বর্ম্বদন ে জদম্বি  

  

গভর্নম্বরর এই প্রস্তাি জ ািণা করার বভবিও এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার এক্সিক্সিউটিভ বামজমের এিটি অ্ংশ ক্সিসামব এিটি প্রস্তাব ঘ াষণা 
িমরমের্ যা র্া ঘজমর্ দকূ্সষত রাসায়ক্সর্িগুক্সির সংস্পশন আসা ঘেমি ক্সর্উ ইয়িন  বাসীমদর রক্ষা িরমব। 

"উপমভাক্তামদর জার্ার অ্ক্সিিার আইর্", স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health, DOH) এবং ঘেে দপ্তর 

(Department of State, DOS) এর সামে পরামশন িমর পক্সরমবশ সুরক্ষা দপ্তর (Department of 

Environmental Conservation, DEC) ঘি, ক্সর্ক্সদনষ্ট পণযগুক্সির ঘমাড়মির উপর, িারক্সসমর্ামজর্স সি, 
সম্ভাবয ক্ষক্সতির রাসায়ক্সর্িগুক্সির উপক্সস্থ্ক্সত ক্সর্মদনশ িমর ঘিমবি িাগামর্া আবক্সশযি বিে  ক্সর্য়মাবিী ততক্সর 

িরার অ্ক্সিিার প্রদার্ িরমব। গভর্নমরর এই প্রস্তাবটি ঘ াষণা িরার ক্সভক্সিও YouTube এ এখামর্ এবং TV 

মামর্র (h.264, mp4)ক্সবর্যামস এখামর্ পাওয়া যামে|  

  

"রাসায়ক্সর্িগুক্সির সামে আমামদর সংস্পশন সম্পমিন  আমরা যত ঘবক্সশ জার্ব, পক্সরক্সস্থ্ক্সতটি ততই ভীক্সতির িমব", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "উপমভাক্তামদর জার্ার অ্ক্সিিার আমে ঘয তারা ঘয পণযটি বযবিার িরমের্ তার 

মমিয িী আমে, এবং তামদর ঘয তেয জার্া উক্সিত, ঘসই পমণযর উপমরর ঘিমবিটিই তামদর ঘসই তেয জার্ামব।"  

  

এই প্রস্তাব অ্র্ুযায়ী, এমজক্সিগুক্সি ঘমাড়মির উপর ঘিমবি িাগামর্ার সম্ভাবযতা যািাই িরমব এবং 1,000টিরও 

ঘবক্সশ িারক্সসমর্ামজর্স এবং অ্র্যার্য রাসায়ক্সর্মির এিটি তাক্সিিা গঠর্ যা ঘিমবক্সিংমি অ্র্ুপ্রাক্সণত িরমব এবং 
র্তুর্ ক্সর্য়মাবিীর আওতাভুক্ত ঘভাগয পণযগুক্সির িরণমি শর্াক্ত িমর, ক্সর্দীষ্ট পণযগুক্সির জর্য ঘিমবক্সিংময়র 

আবক্সশযিতার ক্সর্য়মাবিী গঠর্ িরমব।  

  

ঘসইসামে, আইর্সভা, ক্সর্উ ইয়মিন  পক্সরষ্কার িরার ঘয সমস্ত পণয ক্সবক্রয় িত, ঘসই গৃিস্থ্াক্সির পক্সরষ্কার িরার সব 

পণযগুক্সিমি আওতাভুক্ত িমর প্রিাশ িরার আবক্সশযিতা সম্পক্সিন ত, পক্সরমবশ সুরক্ষা দপ্তমরর আমগর িাযনপক্সরক্সি 

সম্প্রসাক্সরত িরমব, এবং ঘসটি স্বাস্থ্য দপ্তরমি ক্সর্উ ইয়মিন  ক্সবক্সক্রত শযামু্প, ক্সিওমেন্ড বা ঘবক্সব পাউিামরর মত 

বযক্সক্তগত পক্সরিযনার পণযগুক্সির প্রস্তুতিতন ামদর জর্যও এিই রিম প্রিামশর আবক্সশযিতা জাক্সর িরার অ্ক্সিিার 

প্রদার্ িরমব। এই আবক্সশযিতাগুক্সি অ্র্যুায়ী, পক্সরষ্কার িরার পণয এবং বযক্সক্তগত পক্সরিযনার পণয প্রস্তুতিতন ামদর 

https://www.youtube.com/watch?v=alsoVw7fzX0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=alsoVw7fzX0&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/pU1UFHkFm9


 

 

অ্বশযই ক্সর্দীষ্ট ক্সিেু পমণযর উপাদামর্র তেয তামদর ওময়বসাইমে এবং এিটি সবনজর্ীর্ভামব অ্যামিসমযাগয 
ঘিোমবমস সবনজর্ীর্ভামব উপিব্ধ িরমত িমব।  

  

ঘসইসামে, আরও তেয ক্সদময় উপমভাক্তামদর ক্সিভামব আরও ক্ষমতাবার্ িমর ঘতািা যায়, তার উপায় অ্মেষণ 

িরার জর্য গভর্নর কুওমমা DEC, DOH, এবং DOS ঘি ক্সর্মদনশ ঘদমবর্।  

  
###  
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