
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িেবিগত প্রবতরক্ষামূলক সরঞ্জাম্বমর মূলে িৃবির উপর বর্ম্বেধাজ্ঞা জাবর কম্বর 
আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
এই আইর্ স্বাস্থ্ে কমীম্বের এিং সাধারণ জর্গম্বণর জর্ে মাম্বের মম্বতা জরুবর সরিরাম্বের অোম্বেস 

বর্বিত করম্বত সাোয্ে করম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্যক্তিগত প্রক্ততরক্ষামূলক সরঞ্জামমর মূলয ব্কৃ্তির উপর ক্তর্মেধাজ্ঞা 
জাক্তর কমর (S.8189/A.10270) আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্। COVID-19 মহামাক্তর সময়, আমামের 
হাসপাতাল এব্ং অ্র্যার্য স্বাস্থ্য পক্তরমেব্ার জর্য অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় মাস্ক এব্ং হযান্ড সযাক্তর্টাইজামরর 
মমতা জরুক্তর ক্তিক্তকৎসা সরঞ্জামাক্তেগুমলার ভয়ংকর মলূয ব্ৃক্তির খব্র পাওয়া গগমে। এই আইর্ স্বাস্থ্য 
গসব্াোর্কারী কমী এব্ং সাধারণ মার্ুমের জর্য এই জরুক্তর সরঞ্জামাক্তেগুমলামত অ্যামেস ক্তর্ক্তিত 
করমত সাহায্য করমব্ ।  
  
"এই মহামাক্তর শুরু গেমক আমরা খুিরা ক্তব্মেতামের এই ভয়াব্হ পক্তরক্তস্থ্ক্ততর সুময্াগ গ্রহণ এব্ং 
জরুক্তর ক্তিক্তকৎসা সরঞ্জামাক্তের জর্য অ্তযক্তধক মূলয িাজন  করার অ্মর্ক উোহরণ গেমখক্তে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ব্যক্তিগত ক্তর্রাপত্তামূলক সরঞ্জামগুক্তলর উপর মূলয ব্কৃ্তি ক্তর্ক্তেি করার মাধযমম, 
আমরা আমামের স্বাস্থ্য গসব্াোর্কারী কমীমের য্ারা ক্তর্মজমের জীব্র্ ঝুুঁ ক্তকমত গেমল অ্মর্যর জীব্র্ 
ব্ািাুঁমত অ্ক্লান্ত পক্তরশ্রম করমের্ এব্ং জর্সাধারণমক ক্তর্ক্তিত করমত সাহায্য করক্তে গয্ এই রসে 
সরব্রামহর সহজলভযতা আমে, এব্ং গয্ সব্ অ্সৎ খুিরা ক্তব্মেতারা মূলধর্ করার প্রমিষ্টায় এই 
মূলয ব্কৃ্তি কমর তারা এখর্ এ জর্য োয়ব্ি োকমব্।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র অোটবর্ন জজর্াম্বরল জলটিবেয়া জজমস িম্বলর্, "ক্তর্উ ইয়কন ব্াসী ক্তর্ক্তিন্ত হমত পামর গয্ 
কমরার্াভাইরাস মহামাক্তর ব্া ভক্তব্েযমত অ্র্য গকামর্া জরুক্তর অ্ব্স্থ্ার সময় তামের কাে গেমক গয্র্ 
সুক্তব্ধা আোয় র্া করা হয় গস জর্য আমামের অ্ক্তেস প্রক্ততক্তের্ লড়াই করমব্। এই মহামাক্তর শুরু 
হওয়ার পর গেমক আমরা COVID-19 এর সামে সম্পক্তকন ত 7,000টিরও গব্ক্তি মূলয ব্ৃক্তি অ্ক্তভময্াগ 
গপময়ক্তে এব্ং এই সমস্ত গব্আইক্তর্ কামজর ক্তপেমর্ গোেী ব্যক্তিমেরমক ির্াি করার গিষ্টা কমরক্তে ক্তকন্তু 
আজমকর আইর্ আমামের ক্তর্উ ইয়কন ব্াসীমের অ্েন সাশ্রময়র পািাপাক্তি গোট ব্যব্সা এব্ং করোতামের 
ডলামরর তোরক্তকমত আমামের প্রমিষ্টামক প্রসাক্তরত করমব্। আমরা এখর্ এব্ং ভক্তব্েযমত সমস্ত ক্তর্উ 
ইয়কন ব্াসীমের রক্ষা করার উপর গুরুত্ব আমরাপ করক্তে। এই ক্তব্লটির আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য 
আমরা গভর্নর কুওমমামক এব্ং এই গুরুত্বপূণন আইর্টি পাি করার গক্ষমে ক্তসমর্টর গহাময়লমযার্ এব্ং 



 

 

অ্যামসম্বক্তলওমযার্ গরাক্তজকমক তামের সমেনর্ ও অ্ংিীোক্তরমত্বর জর্য সাধুব্াে জার্াই, এর েমল 
আমামের েপ্তর ক্তর্উ ইয়কন ব্াসীমক রক্ষা করার কাজ িাক্তলময় গয্মত পারমব্।"  
  
বসম্বর্টর ব্র্োড েম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "মহামাক্তরর সময় মুর্াো অ্জন র্কারীমের ক্তর্উ ইয়কন  গেমক য্ত 
দ্রুত সম্ভব্ গব্র করমত হমব্। এটি খুব্ই ভার্ক গয্ এই সব্ ক্তর্ম্ন মার্ক্তসকতার গলাকগুমলা  
COVID-19 য়আোন্ত গরাগীমের জীব্র্ ব্াুঁিামত আমামের গেমটর ব্ীর প্রমিষ্টা এব্ং 
ফ্রন্টলাইর্ক্তিক্তকৎসাকমীমের সংেমমণর হাত গেমক রক্ষা করমত গিষ্টা করার প্রমিষ্টা গেমক দ্রুত 
লাভব্ার্ হওয়ার গিষ্টা কমরমে, কামজই আক্তম আজ খুক্তি গয্ আমামের ক্তব্লটি স্বাক্ষমরর মাধযমম 
আইমর্ পক্তরণত হময়মে য্া ক্তর্উ ইয়মকন  মূলয ব্ৃক্তি করার ক্তব্রুমি ক্তব্ধার্মক প্রসাক্তরত করমব্ এব্ং এই 
সকল অ্সাধু ব্যব্সায়ীমক গেকামত অ্যাটক্তর্ন গজর্ামরল ক্ততি গজমসমক সুময্াগ ক্তেমব্। আক্তম কৃতজ্ঞ গয্ 
এই ক্তব্লটি ততক্তরমত অ্যাটক্তর্ন গজর্ামরল গজমস, ক্তসমর্ট সংখযাগক্তরষ্ঠ গর্তা আমেয়া েুয়াটন -কাক্তজর্ এব্ং 
অ্যামসম্বক্তল স্পন্সর ক্তর্ক্তল গরাক্তজমকর সামে কাজ করমত গপমরক্তে। আজ আমামের এই আইর্টি স্বাক্ষমরর 
জর্য গভর্নর কুওমমামক সাধুব্াে জার্াই এব্ং কঞ্জুমার ক্তরমপাটন স (Consumer Reports), আমমক্তরকার্ 
অ্যামসাক্তসময়ির্ অ্ব্ ক্তরটায়াডন  পাসনর্ (American Association of Retired Persons, AARP) এব্ং 
ক্তর্উ ইয়কন  পাব্ক্তলক ইন্টামরে ক্তরসািন  গ্রুপ (New York Public Interest Research Group, 
NYPIRG)-গক তামের সমেনমর্র জর্য ধর্যব্াে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল জমোর বর্বল জরাবজক িম্বলর্, "এই আইর্ ক্তর্উ ইয়কন  গেমট মলূয ব্ৃক্তির আইর্মক 
িক্তিিালী এব্ং ক্তব্স্তার কমর গয্খামর্ COVID-19 মহামাক্তর সমময় এই আইমর্র মমধয গয্ উমেখময্াগয 
ত্রুটি আমে তা প্রকাি পায়। এই র্তুর্ আইর্ ক্তর্ক্তিত করমব্ গয্ ক্তর্উ ইয়কন ব্াসীমের অ্ক্ততক্তরি এব্ং 
অ্ময্ৌক্তিক োম পক্তরমিাধ র্া কমর প্রময়াজর্ীয় পণয এব্ং গসব্ার অ্যামেস তামের আমে। মহামাক্তরর 
সময় আমরা গয্মর্ র্তুর্ িযামলমঞ্জর মুমখামুক্তখ হময়ক্তে, গতমক্তর্ আমামের ক্তব্মিেভামব্ অ্সহায় 
গেতামের রক্ষা করমত হমব্। আক্তম গভর্নর কুওমমামক এই অ্পক্তরহায্ন আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য 
ধর্যব্াে জার্াই এব্ং এটি অ্যাটক্তর্ন গজর্ামরলমক এমর্ উপকরণ সরব্রাহ কমরমে য্ামত ক্তর্ক্তিত করা 
য্ামব্ গয্ গকউ গেতামের ভময়র কারণ হমত পারমব্ র্া এব্ং এই স্বাস্থ্য সংকমটর সময় ব্যাপক 
আতঙ্ক সৃক্তষ্ট করমব্ র্া।"  
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