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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জরুবর বভবিম্বে মমাটরযাম্বর্ পম্বে থাকা পীবেে প্রাণীম্বের অপসারম্বণর জর্ে
জরুবর সাোোর্কারীম্বের অর্ুম্বমাের্কারী আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্

গভর্ন র কুওম্বমা: "একটি প্রচণ্ড গরম িা বিমেীেল ঠাণ্ডা গাবেম্বে মপাষা প্রাণী মরম্বে যাওযা
অমার্বিক ও সম্ভািে বিপজ্জর্ক এিং প্রম্বযাজর্ িম্বল োম্বের অপসারণ করার জর্ে জরুবর
সাোোর্কারীম্বের সক্ষমো থাকা উবচে। একজর্ কুকুম্বরর মাবলক বিম্বসম্বি, এই মাপকাঠিম্বে
আইর্টি স্বাক্ষর কম্বর পশুম্বের বর্রাপিা ও সুস্থো বর্বিে করায সািাযে করম্বে মপম্বর আবম
গবিন ে।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ অ্গ্নিগ্নর্র্নাপক কমনচারী ও অ্র্যার্য জরুগ্নর গ্নচগ্নকৎসা
সাড়াদার্কারীমদরমক অ্রগ্নিত মমাটরযার্গুম ামত তামদর স্বামযযর র্া সুযতার িগ্নতগ্রস্তকারী পগ্নরগ্নযগ্নতমত
প্রাণীগুম ামক সগ্নরম়ে মর্ও়োর অ্র্ুমমাদর্ গ্নদম়ে আইমর্ (S.5054/A.7053) স্বাির কমরমের্। একটি
মপাষা প্রাণী গ্নর্পমদর মমযয থামক, গ্নর্মেষ কমর এমর্ অ্ঞ্চ গুম ামত ও এমর্ সমম়ে যখর্ আইর্
প্রম়োগকারী র্া প্রাণী গ্নর়্েন্ত্রমণর সহজ ভযতা সীমার্দ্ধ থামক তখর্ অ্মপিার সম়েগুম া হ্রাস করমত
এই আইমর্ 911 এ ক করম সহা়েতা করমর্। অ্গ্নর্ মে এই গ্নর্ টি কাযনকর হ়ে।
"একটি প্রচণ্ড গরম র্া গ্নহমেীত ঠাণ্ডা গাগ্নড়মত মপাষা প্রাণী মরমখ যাও়ো অ্মার্গ্নর্ক ও সম্ভার্য
গ্নর্পজ্জর্ক এর্ং প্রম়োজর্ হম তামদর অ্পসারণ করার জর্য জরুগ্নর সাড়াদার্কারীমদর সিমতা থাকা
উগ্নচত", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "একজর্ কুকুমরর মাগ্ন ক গ্নহমসমর্, এই মাপকাঠিমত আইর্টি স্বাির
কমর পশুমদর গ্নর্রাপত্তা ও সুযতা গ্নর্গ্নিত করা়ে সাহাযয করমত মপমর আগ্নম গগ্নর্নত।"
মসম্বর্টর মকম্বর্থ বপ. লাভোম্বল িম্বলর্, "প্রচণ্ড গরম র্া ঠাণ্ডা পগ্নরগ্নযগ্নতমত গাগ্নড় মথমক প্রাণী
অ্পসারমণর জর্য জরুগ্নর গ্নচগ্নকৎসা মসর্া কমী ও অ্গ্নিগ্নর্র্নাপক র্াগ্নহর্ীমক অ্র্ুমমাদর্ গ্নদম়ে আমরা
সংকটপূণন মুহূতন ও গ্নর্রীহ প্রাণীমদর জীর্র্ র্াাঁচামর্ার জর্য অ্মপিা করার সম়েমক হ্রাস কগ্নর। সীগ্নমত
পুগ্ন ে সংযার্ সেগ্ন ত এ াকা়ে, এই র্তু র্ আইর্ আমরা গুরুত্বপূণন হম়ে ওমঠ, কারণ এটি জরুগ্নর
কমী সংখযা প্রসাগ্নরত কমর, মযখামর্ একটি অ্সহা়ে প্রাণী আসন্ন গ্নর্পমদর সম্মুখীর্ হ়ে ও মাগ্ন মকর
উপগ্নযগ্নত জার্া যা়ে র্া। অ্মর্ক সম়েই আমরা এমর্ একটি প্রাণীর সম্পমকন গল্প শুগ্নর্ যার মাগ্ন মকর
মর্পমরা়ো আচরমণর কারমণ মৃতুয হম়েমে। এই পদমিপটি আমামদর মূ যর্ার্ মপাষা প্রাণীমক আমরা
মর্গ্নে সুরিা মদমর্ এর্ং যারা তামদর িগ্নতকারক উপাম়ে মেম মে তামদর োগ্নস্ত মদমর্।"

সংসে সেসে মেড ডবিউ. বথম্বযল িম্বলর্, "গ্রীমের মাসগুম ামত, আমরা এই গ্নর্পমদর কথা স্মরণ
কগ্নরম়ে মদই ময, যখর্ যার্র্াহমর্র মভতমর তাপমাত্রা কম়েক গ্নমগ্নর্মটর মমযয জীর্র্-হুমগ্নকর চরম
পযনাম়ে মযমত পামর। এই গুরুত্বপূণন পদমিমপর েম এই গ্নর্পজ্জর্ক পগ্নরগ্নযগ্নতমত গ্নপ্র়ে মপাষা প্রাণীমদর
জীর্র্ র্াাঁচামর্ার পমি যমথষ্ট পগ্নরমামণ প্রসাগ্নরত হমর্ যারা অ্সুযতা়ে মপাষা প্রাণীমক সাড়া গ্নদমত
পামর। অ্গ্নি গ্নর্র্নাপর্ কমী ও EMS কমীমদর এই পগ্নরগ্নযগ্নতমত কাজ করার জর্য সগ্নজ্জত করা হ়ে ও
প্রগ্নেগ্নিত করা হ়ে। যখর্ মকামর্া মপাষা প্রাণী একটি মমাটরযামর্র মমযয চরম তাপমাত্রার দ্বারা
হুমগ্নকর সম্মুখীর্ হ়ে তখর্ আমামদর দমক কমীরা মসই প্রগ্নেিণমক ভাম াভামর্ কামজ াগামত
পারমর্র্।"
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