
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা আিাসর্ সরিরাহকারী কর্তন ক সহায়ক প্রাণী সহ প্রবর্িন্ধী িেবিম্বের প্রবর্ 
বিষমেমূলক আচরণ বর্বষদ্ধ করার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্।  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আবাসর্ সরবরাহকারী কর্তন ক এমর্ বযক্তিমের প্রক্তর্ ববষমযমূলক 
আচরণ ক্তর্ক্তষদ্ধ করার আইমর্ (S6172/A7331) স্বাক্ষর কমরমের্ যারা র্ামের প্রক্তর্বন্ধকর্ার 
লক্ষণসমূমহর উন্নক্তর্মর্ একটি প্রাণীর উপর ক্তর্ভন রশীল। আবাসর্ সরবরাহকারীমের এখর্ একটি 
সহায়ক প্রাণীমক এমর্ একটি বাক্ত়িমর্ থাকার অ্র্ুমক্তর্ ক্তেময় একটি যকু্তিসঙ্গর্ বাসস্থার্ প্রোর্ করমর্ 
হমব যা অ্র্যথায় পপাষা প্রাণীমের ক্তর্ক্তষদ্ধ কমর।  
  
"ক্তর্উ ইয়কন বাসীরা পকার্ ধরমর্র ববষময সহয কমর র্া এবং এই পেমক্ষপ আমামের মমধয সবমচময় 
অ্সুরক্তক্ষর্ ক্তকেু মার্ষুমক রক্ষা করমব যামের বের্ক্তির্ জীবর্যাপর্ করার জর্য একটি সহায়ক 
প্রাণীর প্রময়াজর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইমর্র মাধযমম, আমরা সবার জর্য একটি 
শক্তিশালী, ক্তর্রমপক্ষ এবং আমরা সহার্ুভূক্তর্শীল ক্তর্উ ইয়মকন র ক্তর্শ্চয়র্া ক্তেমর্ এক ধাপ এক্তগময় 
যাক্তি।"  
  
মার্বাক্তধকার েপ্তর যথাযথ পক্তরক্তস্থক্তর্মর্ খুুঁমজ পপময়মে পযখামর্ একটি সরবরাহকারীর "পপাষা প্রাণী 
রাখা যামব র্া" র্ীক্তর্মর্ এই ধরমর্র বাসস্থামর্র অ্র্ুমক্তর্ পেওয়া যুক্তিসঙ্গর্, পযখামর্ ক্তচক্তকৎসা 
সংক্রান্ত প্রমাণ বা অ্র্যার্য পপশাগর্ প্রমাণ পেখায় পয প্রাণীটি প্রক্তর্বন্ধী বযক্তির উপসগন বা প্রভাব 
উপশম কমর প্রক্তর্বন্ধী বযক্তিমক সাহাযয কমর।  
  
বসম্বর্টর মবর্কা আর. মার্টন ম্বর্জ িম্বলর্, "আক্তম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাে জার্ামর্ চাই এই 
গুরুত্বপূণন আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য যা প্রক্তর্ক্তের্ মার্ক্তসক সমথনর্ এবং/অ্থবা সান্ত্বর্া প্রোমর্র জর্য 
একটি প্রাণীর উপর ক্তর্ভন রশীল বযক্তিমের অ্ক্তধকার রক্ষা করমব। পযমকার্ প্রক্তর্বন্ধকর্ার ক্তভক্তিমর্ 
ববষময করা মার্বর্া ক্তবরুদ্ধ আচরণ এবং কারও এই ধরমর্র আচরমণর ক্তশকার হওয়া অ্র্কু্তচর্, 
ক্তবমশষ কমর ক্তর্মজমের বাক্ত়ির সীমার্ার মমধয। যারা এই প্রাণী বযবহার কমর র্ারা র্ামের শারীক্তরক, 
আমবগগর্ এবং মার্ক্তসক স্বামস্থযর সামক্তিক কলযামণর জর্য এটা কমর। আক্তম আশা কক্তর এই আইর্ 
বযক্তিমের স্বক্তি এমর্ পেমব এই পভমব পয র্ারা এখর্ সুরক্তক্ষর্। "  
  
এম্বসেবল সেসে এবরক এম. বিলার্ িম্বলর্, "আক্তম গভর্নর কুওমমা এবং ক্তর্য় ইয়কন  পেট 
মার্বাক্তধকার েপ্তরমক ধর্যবাে জার্ামর্ চাই প্রক্তর্বন্ধী ক্তর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য এই গুরুত্বপূণন আইমর্র 



 

 

জর্য। এই র্রু্র্ আইর্ প্রক্তর্বন্ধীমের অ্ক্তধকার স্পষ্ট করমব যক্তে র্ামের প্রাণী উপসগন েরূ করার 
জর্য ক্তচক্তকৎসাগর্ভামব উপকারী প্রমাক্তণর্ হয়। পসৌভাগযক্রমম এটা আর ক্তবচার ক্তবভামগর জর্য একটি 
অ্স্পষ্ট পক্তরক্তস্থক্তর্ হমব র্া যার সমাধার্ র্ামের করমর্ হমব।"  
  

###  
  
 

অ্ক্তর্ক্তরি র্থয পপমর্ পেখুর্ www.governor.ny.gov 
ক্তর্উইয়কন  পেট | এক্তিক্তকউটিভ পচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ecc2fc7e-b0e60a1f-ecc0054b-0cc47a6d17e0-2af82367c93c9757&q=1&e=f37cd81d-12b5-4dc5-9276-421c16b0a9ed&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES7AF278C1373E4675852585C10054A43900000000000000000000000000000000

