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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এমর্ আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্ যেখাম্বর্ম্বেথ সার্টনবিম্বকম্বে মাত্রাবিবরক্ত আবিম যসির্
বর্বদন ষ্টভাম্বি উম্বেখ করা আিেেক

S.1668/A.4915 আবিম সঙ্কম্বের কারণ আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি িদারক করম্বি এিং এর্ট
যমাকাম্বিলার জর্ে জর্স্বাস্থ্ে আইর্ সংম্বোধর্ কম্বর।

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আইর্ (S.1668/A.4915) এ স্বাক্ষর কমরর্ যামে মাত্রাতেতরক্ত
আতিম সেবমর্র সক্ষমত্র সেথ োর্টনতিমকমে যতি জার্া যায় োহমে সকার্ আতিম জতিে তিে ো
উমেখ করাআবশ্যক হমব। এই র্েু র্ আইমর্ আবশ্যক সয এমর্ েথয তেতিবদ্ধ কমর রাখমে হমব
যামে আতিম েঙ্কে আরও ভামোভামব সমাকামবো করমে আরও সেো িাওয়া যায়।
"তর্উ ইয়কন সিমশ্র সযমকামর্া সেমের আতিম েঙ্কে সমাকামবোয় েবমেময় অ্িময িিমক্ষি তর্ময়মি,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই কমর্মেন্স আইর্ অ্মর্ক িূর যামব যা তর্তিে করমব সয এই
জর্স্বাস্থ্য েম্পতকন ে তবষয়র্ট এক বার এবং তেরেমর বন্ধ করমে েক্ষম হওয়ার জর্য আমামির কামি
েবমেময় েঠিক েথয আমি।"
বেন মার্ আইমর্র অ্ধীমর্, যতি একজর্ বযতক্ত মাত্রাতেতরক্ত আতিম সেবমর্ মারা যায়, োহমে এমর্
সকামর্া শ্েন সর্ই সয সেথ োর্টনতিমকমে সকার্ আতিম জতিে তিে ো উমেখ করমে হমব। আজমকর
স্বাক্ষতরে আইর্ অ্তবেমে কাযনকর হমব।
যসের জর্ ব্রুকস িম্বলর্, "আমরা সয আতিম েঙ্কমের মুমখামুতখ ো অ্মর্ক তির্ ধমর একর্ট
উমেখমযাগয েমেযা হময় আমি। বেন মামর্ এমর্ সকামর্া শ্েন সর্ই সয সেথ োর্টনতিমকমে তর্তিন ষ্ট জতিে
আতিম অ্ন্তভুন ক্ত করমে হমব। এর িমে সকার্ ধরমর্র আতিম েবমেময় মারাত্মক, সে েম্পমকন েমথযর
অ্ভাব হয়। এই েথয তেতিব
দ্ধ করার মাধযমম, সকার্ আতিম েবমেময় সবতশ্ মৃেুয ঘোমে ো আমরা
ভামোভামব েিারক করমে এবং এই েঙ্কে সমাকামবোয় আমরা োতহিােম্পন্ন কতমউতর্র্টগুমোমক
েরঞ্জামমর সযাগার্ তিমে আমরা েথয উিে
ব্ধ হমব। এই তবমে স্বাক্ষর করার জর্য আতম গভর্নর
কুওমমামক োধুবাি জার্াই এবং এই তবষময় োর সর্েৃ মের জর্য োমক ধর্যবাি জার্াই।"
অোম্বসেবল সদসে বকোরবল বজর্-বিম্ব়েম্বর িম্বলর্, "সেথ োর্টনতিমকমে সকার্ ধরমর্র আতিম
মাত্রাতেতরক্ত সেবমর্র িমে মৃেুয ঘমেমি ো োতেকাভু ক্ত করা বাধযোমূেক করার মাধযমম, আমরা
আতিম ঘর্টে মহামাতর তেরেমর প্রতেহে ও ব
ন্ধ করার জর্য আমামির অ্স্ত্রাগামর আমরা একর্ট

েরঞ্জাম সিময়তি। আতম গভর্নর কুওমমামক এই গুরুেিূর্ন তবধার্মক আইমর্ িতরর্ে করমে োর
েহায়ো ও স্বাক্ষমরর জর্য োমক ধর্যবাি জার্াই।"
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