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গভর্রন কোবি হ াকল

বিডওয়াইফাবর িাি হেন্টারগুম্বলাম্বে
ন
হরাগীর অবভজ্ঞো েিৃদ্ধ করার জর্ে গভর্রন
হ াকম্বলর আইর্ স্বাক্ষর

S.1414A/A.259 আইর্টি অোক্রিবডম্বিড বিডওয়াইফাবর িাি হেন্টারগুম্বলার
ন
জর্ে
লাইম্বেন্সপ্রাবির প্রক্রিয়াম্বক ে জের কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল S.1414A/A.259 আইর্টি স্বাক্ষররর হ াষণা থিরেরের্ যা থিডওোইফাথর
বাি হেন্টারগুরলার
ন
লাইরেন্সপ্রাথি, প্রথিষ্ঠা, ও ক্াযপথরচালর্ার
ন
হক্ষরে প্ররযাজ্য থবথিিালা যারি
িােীথবিযা অর্ুশীলর্ আইর্ (Midwifery Practice Act) অিবা থিডওোইফাথর বাি ন
হেন্টারগুরলারক্ স্বীক্ৃথি প্রিারর্র থবরশষ িক্ষিােম্পন্ন জ্ািীে ক্িৃপ
ন ক্ষগুরলার িার্িণ্ডেিূর র
োরি েঙ্গথিপূণ ন ে িা থর্শ্চিি ক্রর।
"েন্তার্ জ্ন্মিার্ক্ারী বযশ্চিরা থর্রজ্রির জ্র্য হেরা পথররবশ হবরে হর্োর অথিক্ার ররেরে,"
িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "অরর্ক্ িী েিে
ন
িরর, িােীথবিযা হক্ন্দ্রগুরলা হ ালার হক্ষরে
অর িু ক্ প্রথিবন্ধক্িার েম্মু ীর্ রে আেরে, যা আিারির হেিবযাপী এেব অর্ুশীলরর্র
এক্টি গুরুির শূর্যিা েৃটি ক্রররে। এেব প্রথিবন্ধক্িা অপোরণ ক্রা এবং র্বজ্ািক্রির এই
পৃথিবীরি থর্রে আো থর্উ ইেক্নবােীরির জ্র্য প্রেরবর স্থার্ হবরে হর্োর থবে্িৃি পথরেররর
থবক্ল্প প্রিার্ ক্রার জ্র্য এই আইর্ স্বাক্ষর ক্ররি হপরর আথি গথবি।"
ন
S.1414A/A.259 আইর্টি হক্ারর্া প্রথেদ্ধ স্বীক্ৃথি প্রিার্ক্ারী েংস্থা ক্িৃক্
ন স্বীক্ৃি হক্ারর্া
থিডওোইফাথর বাি হেন্টাররর
ন
জ্র্য িারা 28-এর অিীর্ ফযাথেথলটি থ রেরব ক্াযপথরচালর্ার
ন
ের্িপ্রাথির জ্র্য এক্টি ে জ্ির প্রশ্চিো প্রিার্ ক্রর।
বেম্বর্ির গুস্তাম্বভা বরম্বভরা িম্বলর্, "থর্উ ইেরক্ন েন্তার্ জ্ন্মিারর্র হক্ন্দ্রগুরলা প্রথিষ্ঠা ও
ক্াযপথরচালর্ার
ন
প্রশ্চিো ে জ্ির ক্রার িািযরি, আিরা আিারির হেরির িািৃত্বক্ালীর্ িৃিুযর
থবধ্বংেী েংক্ি িূর ক্ররি েশ্চিেভারব ক্াজ্ ক্রথে। গভনবিী িথ লারা, থবরশষ ক্রর অরেিাঙ্গ
িথ লারা যারা ঐথি াথেক্ ক্াল হিরক্ উরে রযাগয স্বাস্থয ববষিয এবং পুররািস্তুর হিথডরক্ল
বণবারির
ন
থশক্ার রে আেরের্, িারা যারি িারির প্রাপয হপশািার ও থর্রাপি িািৃত্বক্ালীর্
হেবা হপরি পাররর্ িা থর্শ্চিি ক্রা আিারির িাথেত্ব। এই গুরুত্বপূণ থবলটিরক্
ন
স্বাক্ষর ক্রর
আইরর্ পথরণি ক্রাে আথি গভর্রন হ াক্লরক্ ির্যবাি জ্ার্ারি চাই, ক্ারণ আথি িৃঢ়ভারব
থবোে ক্থর হয এেব িােীথবিযা হক্ন্দ্র িথ লারির িযািার
ন
েরঙ্গ েন্তার্ জ্ন্মিারর্র েুরযাগ ক্রর
থিরব।"

অোম্বেেবল েদেে বরচাডন গিফ্রাইড িম্বলর্, "িােীথবিযা থর্উ ইেরক্ন এক্টি েুপ্রথিটষ্ঠি
লাইরেন্সিারী হপশা, হযটিরি েফলিার িী হরক্ডন
ন
থবিযিার্ ররেরে। থিডওোইফরির হর্িৃরত্ব
পথরচাথলি বাি হেন্টারগুরলা
ন
এক্টি ে ােিািূলক্ পথররবরশ েুস্থিা-থর্ভনর েন্তার্ জ্ন্মিারর্র
প্রোর িাে। গরবষণাে হি া হগরে হয এেব হেবা হক্রন্দ্র অরপক্ষাক্ৃি ক্ি েং যক্ হলবার
ইন্ডাক্শরর্র ির্া, অোিারণ থর্রাপত্তার হরক্ডন, এবং েফলভারব িা-বাবার োরি বন্ধর্ বিথরর
ফলাফল হপরি হি া যাে। এই থবল এক্ি যিাযিভারব থর্েথিি পথররবরশ এেব হেবা হক্রন্দ্রর
অযারেে উন্নি ক্ররব। আথি বহু থিডওোইফ েিিক্রির,
ন
গভর্রন হ াক্ল, থেরর্ি পৃষ্ঠরপাষক্
গুস্তারভা থররভরা, এবং অযারেম্বথল স্পিক্ার ক্াল থন রেথেরক্ এই থবলটিরক্ আইরর্ পথরণি ক্রাে
িারির অবিারর্র জ্র্য ির্যবাি জ্ার্াই।"
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