
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা দাবিত্বরত অিস্থাি মৃতুেিরণ করা জরুবর সেিা প্রদার্কারীর পবরিাম্বরর জর্ে 

বিম্বেষ দরূ্নটর্াজবর্ত মৃতুে েুবিধা িৃবি কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

আইর্টি দাবিত্বরত অিস্থাি বর্হত হওিা পবুলে এিং অবিবর্িনাপক কমীর স্বামী ও স্ত্রীর জর্ে 
জীির্যাপর্-িেি েতকরা 3 ভাগ িৃবি করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ দায়িত্বরত অ্বস্থাি মৃতুযবরণ করা পুয়িশ ও অ্য়িয়র্বনাপক কমীর 
স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তার্মদর জর্য য়বমশষ দরূ্নটর্াজয়র্ত মৃতুয সুয়বধা বৃয়ি কমর আইমর্ (S.3168-
A/A.4079-B) স্বাক্ষর কমরমের্। য়বমশষত, র্তুর্ আইর্টি মৃমতর স্বামী বা স্ত্রী য়কংবা 18 বেমরর 
কম বিসী অ্থবা, য়শক্ষাথী হমি, 23 বেমরর কম বিসী সন্তামর্র জর্য জীবর্যাপর্-বযি সুয়বধা 
শতকরা 3 ভাগ বৃয়ি কমর। এই আইর্টি অ্য়বিমে কাযনকর হমব।  
  
"পুয়িশ ও অ্য়িয়র্বনাপক কমী যারা দায়িত্বতর অ্বস্থাি প্রাণ হায়রমিমের্ তারা মা, বাবা, স্বামী এবং 
স্ত্রী - এবং পয়রবামরর যয সদসযমদর তামদর যরমে যগমের্ তামদর অ্বশযই সঠিকভামব যত্ন য়র্মত 
হমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদমক্ষমপর মাধযমম, আমরা এই সাহসী জরুয়র যসবা 
প্রদার্কারীমদর সম্মার্ প্রদশনর্ করা অ্বযহত রােয়ে এবং তামদর প্রাপয সাহাযয এবং সুয়বধা যামত 
তারা পাি যসটি য়র্য়িত করমত হমব।"  
  
বেম্বর্টর অোনু্ড্র গাউর্ার্ন ে িম্বলর্, "যের্ একজর্ পুয়িশ অ্য়িসার য়কংবা অ্য়িয়র্বনাপমকর দায়িত্বরত 
অ্বস্থাি মৃতুয হি, তের্ তামদর যরমে যাওিা য়প্রিজর্মদর সাহাযয করমত আমামদর অ্বশযই যথাসাধয 
যেষ্টা করমত হমব। য়বধবা য়কংবা স্বামীর জর্য জীবর্যাপর্-বযি বৃয়ির উমেমশয আমার য়বমি স্বাক্ষর 
করার জর্য আয়ম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্ামত োই যারা হিত অ্র্যথাি পযনাপ্ত সুয়বধা যপত 
র্া। এই সুয়বধা য়র্য়িত করমব যয তামদর পয়রবামরর তযাগ ভুমি যাওিা হমব র্া।"  
  
অোম্বেমব্লী েদেো লাম্বটািা জির্ার িম্বলম্বের্, "দায়িত্বরত অ্বস্থাি য়র্হত হওিা পয়রবারগুমিার একা 
একা স্বাভায়বক অ্বস্থাি যিরার হমত যদিা উয়েত র্ি। তামদর জীবর্সঙ্গী যযমর্ সম্মার্ এবং 
মযনাদার সামথ যসবা কমরমে, যতময়র্ভামব আমামদর দায়িত্ব হমে তামদর যশামকর সমমি তামদর যসবা 
করা। পয়রবারগুমিামক আয়থনক য়স্থয়তশীিতা প্রদার্ করার মাধযমম, মতুৃযজয়র্ত সুয়বধা বৃয়ির উমেমশয 
এই আইমর্র স্বাক্ষর করার জর্য আয়ম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই।"  
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