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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিড়াম্বলর র্খর কাটা বর্বিদ্ধ করার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্

গভর্ন র কুওম্বমা: "এই সেম্বকম্বল প্রচলর্ বর্বিদ্ধ করার মাধ্েম্বম আমরা বর্বিত করম্বিা সের্
জীিজন্তুম্বের োম্বে এমর্ অমার্বিক ও অপ্রম্বয়াজর্ীয় আচরণ িন্ধ হয়।"
বর্উ ইয়কন সেম্বের প্রেম সেট বহম্বেম্বি বিড়াম্বলর র্খর কাটা বর্বিদ্ধ কম্বরম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ (S.5532B/A.1303) আইর্টি স্বাক্ষর কমর বিড়ামের র্খর
কর্ন র্ প্রবিয়া সম্পন্ন করা বর্বিদ্ধ করার মাধ্যমম বর্উ ইয়কন মক এই প্রবিয়া বর্বিদ্ধ করার ক্ষক্ষমে
ক্ষেমের প্রথম ক্ষেমে পবরণর্ কমরমের্। বিেটি র্ৎক্ষণাৎ কার্নকর করা হয়।
"র্খর কাো একটি বর্ষ্ঠুর ও ক্ষিের্াোয়ক প্রবিয়া র্া অ্সহায় জীিজন্তুমের জর্য োরীবরক ও
আচরণগর্ সমসযা সৃবি করমর্ পামর এিং আজ ক্ষথমক এটি িন্ধ হমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"এই ক্ষসমকমে প্রচের্ বর্বিদ্ধ করার মাধ্যমম আমরা বর্বির্ করমিা ক্ষর্র্ জীিজন্তুমের সামথ এমর্
অ্মার্বিক ও অ্প্রময়াজর্ীয় আচরণ িন্ধ হয়।"
সেম্বর্ট সেপুটি বলোর মাইম্বকল বজয়ার্াবরে িম্বলর্, "বিড়ামের র্খর কাো মার্ুমির আঙমের প্রথম
গাাঁে পর্নন্ত ক্ষকমে ক্ষেোর মর্ই বর্মনম একটি প্রবিয়া এিং বিড়ামের ক্ষক্ষমে এর প্রভাি আজীির্
বিেযমার্ থামক। র্র্ু র্ ক্ষসমর্ে সংখযাগবরষ্ঠমের জীিজন্তুর কেযামণর প্রবর্ গুরুত্ব আমরাপ করা বর্ময়
আবম গবিনর্ এিং আবম আর্বির্ ক্ষর্ গভর্নর এই আইর্টি পাে কমরমের্।"
অোম্বেেবল েেেে বলন্ডা বি. সরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "আজ বর্উ ইয়কন বিড়ামের র্খর কাো বর্বিদ্ধ
করার ক্ষক্ষমে ক্ষেমের প্রথম ক্ষেমে পবরণর্ হময়মে। ক্ষসাজাসাপ্টা কথা হমো র্খর কাো বর্মনমর্া এিং
এর্ ক্ষিবে কম-খরমচর ও র্ন্ত্রণামুক্ত বিকল্প থাকার পরও এই িিনর প্রচের্ চেমর্ ক্ষেয়ার ক্ষকামর্া
কারণ ক্ষর্ই, র্া এখামর্ বর্উ ইয়মকন , আর র্া অ্র্যমকাথাও। ক্ষেমের বিড়ােমের জর্য এিং র্ারা
র্ামের ভােিামসর্ ক্ষসইসি মার্ুিমের জর্য আজ একটি চমৎকার বের্। এখর্ র্খর্ আমার বিেটি
আইমর্ পবরণর্ হময়মে, বর্উ ইয়কন েীিন মার্বিক ক্ষেেগুমোর র্াবেকায় স্থার্ কমর বর্ময়মে এিং
আমামের প্রর্যাো অ্র্যার্য ক্ষেেগুমোও আমামের পোঙ্ক অ্র্ুসরণ করমি।"
ওর্াইমচকেবম র্ামম পবরবচর্ র্খর কাো প্রবিয়ায় সামমর্র পাময়র প্রবর্টি আঙু মের ক্ষেি হামড়র
সিেু কু িা ক্ষিবেরভাগ অ্ংে এিং থািার স্বাভাবিক কার্নিমম ভূ বমকা রামখ এমর্ ক্ষেন্ডর্, স্নায়ু ও
বেগামমন্ট ক্ষকমে ক্ষেয়া হয়, র্ার েমে র্ীব্র ও েীর্নস্থায়ী র্ন্ত্রণা এিং অ্র্যার্য গুরুর্র বচবকৎসা িা

আচরণগর্ সমসযা সৃবি হয়। থািা অ্পসারমণর পর, প্রায়ে বিড়াে র্ার চোর ভবি এিং েরীমরর
সিনাবধ্ক ওজর্ চাপামর্ার স্থার্ পামে ক্ষেমে, র্ার েমে এর পা ও ক্ষমরুেমে বখাঁচ ধ্মর র্ায়, ক্ষর্টি
প্রাথবমক অ্িস্থায় আর্থ্নাইটিস এিং েীর্নমময়ােী বপঠ ও অ্বস্থ সংমর্ামগর িযাথার কারণ হময় উঠমর্
পামর। বিড়ামের থািা র্ামের জীিমর্র বিবভন্ন ক্ষক্ষমে গুরুত্বপূণন ভূ বমকা পাের্ কমর থামক, র্ার
মমধ্য আমরাহণ করা ও ভারসাময িজায় রাখা এিং বিপে ক্ষথমক পাোমর্া অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।
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