
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ইম্ব াপূম্বি ন অবর্য়বি  ফাম্বম নবি হিবর্বফট মোম্বর্জারম্বের জর্ে স্বচ্ছ া এিং একটট 

িমবি  বর্য়িণমূলক কাঠাম্বমা বর্ম্বয় আিম্ব  গভর্ নর হ াকম্বলর মাইলফলক আইর্ 

স্বাক্ষর  

  

S.3762/A.1396 আইর্টট ফাম্বম নবি হিবর্বফট মোম্বর্জারম্বের লাইম্বিন্স গ্র ণ ও বর্িন্ধর্ 

আিেেক করম্বি  

  

এই আইর্ ফাম নাবিউটটকোল খরম্বের হক্ষম্বে স্বচ্ছ া বর্ম্বয় আিম্বি এিং হভাক্তাম্বেরম্বক 

 াম্বের স্বাস্থ্েম্বিিা িম্পম্বকন আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি অিব   বিদ্ধান্ত গ্র ম্বণর িুম্ব াগ বেম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল S.3762/A.1396 আইর্টি স্বাক্ষররর হ াষণা থিরেরের্ যা ফারম নথি হেথর্থফি 

মযারর্জাররির জর্য লাইরিন্সগ্র ণ ও থর্েন্ধরর্র থেধার্ ক্ায নক্র ক্ররে। এোড়াও এই থেল 

পথররষো প্রিারর্র িমে PBM-হির জর্য অর্ুিরণ ক্রা আেশ্যক্  রে এমর্ িাথেত্ব ও 

োধযোধক্তা থর্ধ নারণ ক্রর থিরেরে এেং আথি নক্ পথররষো থেভাগ (department of financial 

services)-হক্ আইর্টি প্ররোগ ক্রার এেং হভাক্তা, ফারম নথি, ও স্বাস্থ্যরিো প্রিার্ক্ারীরির ক্াে 

হিরক্ অথভরযাগ গ্র ণ ক্রার অর্ুমথত থিরেরে।  

  

"এক্টি বেথিক্ জর্স্বাস্থ্য িংক্ি চলাক্ালীর্ এই িমরে, আমারির জর্য স্বাস্থ্যরিো েযেস্থ্া উন্নত 

ক্রা এেং থর্উ ইেক্নোিীরির জর্য খরচ ক্থমরে আর্ার প্রথতটি িুরযাগরক্ ক্ারজ লাগারর্া 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই মাইলফলক্ আইর্ ফারম নথি হেথর্থফি 

মযারর্জাররির জর্য হিরশ্র িেরচরে িমথিত থর্েন্ত্রণমূলক্ হেমওোক্ন বতথর ক্রর যা হভাক্তারির 

জর্য স্বচ্ছতা েদৃ্ধি ক্ররে এেং হপ্রিদ্ধিপশ্র্ ওষুরধর খররচর উপর আরলাক্পাত ক্ররে। ওষুধ ও 

থেমার িারি িম্পথক্নত খরচ িামলারর্া ক্টির্  রত পারর, তাই এটিরক্ অরর্ক্াংরশ্ ি জতর 

ক্রার জর্য এই আইর্টি স্বাক্ষর ক্ররত হপরর আথম গথে নত।"  

  

S.3762/A.1396 আইর্টি ফারম নথি হেথর্থফি মযারর্জাররির জর্য লাইরিন্স গ্র ণ আেশ্যক্ 

ক্রররে এেং পথররষো প্রিার্ক্ারী থ রিরে তারির ক্তনেয ও োধযোধক্তাগুরলা িুথর্থিনষ্ট ক্রর 

থিরেরে। এোড়াও এই থেল আথি নক্ পথররষো থেভাগরক্ হক্ারর্া PBM ক্তৃনক্ আইর্ লঙ্ঘর্ ক্রার 

থেষরে অথভরযাগ গ্র রণর অর্ুমথত প্রিার্ ক্রররে এেং PBM-হির আইর্ ও থেথধমালা অর্ুযােী 

প্রথতটিত মার্িণ্ডগুরলা হমরর্ চলা থর্দ্ধিত ক্ররে।  

  



আবি নক পবরম্বেিা (Financial Services)-এর ভারপ্রাপ্ত িুপাবরম্বেম্বেে অোড্রির্ এ. 

 োবরি িম্বলর্, "আথি নক্ পথররষো থেভাগ এই ঐথত াথিক্ আইর্ োস্তোেরর্র জর্য প্রস্তুত 

ররেরে যা এই থেভারগর জর্য িী নথির্ ধরর এক্টি অগ্রাথধক্ার  রে ররেরে। ফারম নথি হেথর্থফি 

মযারর্জাররির থর্েন্ত্রণ হভাক্তারির উপর এেং স্বাস্থ্যথেমার থপ্রথমোরমর উপর হপ্রিদ্ধিপশ্র্ 

ওষুরধর উচ্চ মূরলযর প্রভাে হমাক্ারেলার পরেতী গুরুত্বপূণ ন পিরক্ষরপর প্রথতথর্থধত্ব ক্রর। 

আমরা গথে নত হয গভর্ নর হ াক্ল হিরশ্র িেরচরে িমথিত PBM থর্েন্ত্রক্ ক্ািারমা বতথর ক্ররের্ 

এেং আমরা আত্মথেিািী হয ইরতাপূরে ন অথর্েথন্ত্রত অেস্থ্াে িাক্া এই থশ্রে আমরা অেরশ্রষ 

প্ররোজর্ীে পুর্গ নির্ িম্পন্ন ক্ররত পাররো।"  

  

বিম্বর্টর বর্ল হেিবলর্ িম্বলর্, "PBM থশ্ে িী ন িমে ধরর অথর্েথন্ত্রত অেস্থ্ারতই ররে 

হগরে। এখারর্ থর্উ ইেরক্ন এেং হিশ্েযাপী থেথভন্ন স্থ্ারর্ উভে হক্ষরে PBM-গুরলা হরাগীরির 

ক্লযারণর থেপরীরত স্বচ্ছতার অভারের িুরযাগরক্ ক্ারজ লাথগরেরে। হরাগী-হক্দ্ধিক্ এই আইর্ 

PBM-গুরলারক্ আমারির স্বাস্থ্যরিো েযেস্থ্ার অর্য িে হেক্র াল্ডাররির জর্য আেশ্যক্ এক্টি 

উৎক্ষ নতার মার্িণ্ড হমরর্ চলরত োধয ক্ররে। এই অথত গুরুত্বপূণ ন আইর্টি স্বাক্ষররর জর্য 

গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যোি।"  

  

অোম্বিেবল িেিে বরোর্ন গটফ্রাইর্ িম্বলর্, "PBM-গুরলা ওষুরধর খরচ োথড়রে হিোর জর্য 

েহুলভারে িােী থ রিরে েযাপক্ভারে পথরথচত। তারা ক্ায নক্র হক্ারর্া থর্েন্ত্রণ োড়াই 

হগাপর্ীেভারে ক্ায নপথরচালর্া ক্রর আিরে, এেং স্বাস্থ্য পথরক্ের্াগুরলা হচইর্ ফারম নথিগুরলার 

িারি এক্ীভূত  ওোে স্বতন্ত্র ফাম নাথিেরির প্রথত PBM-এর অর্যাযয আচরণ আররা খারারপর 

থিরক্ যারচ্ছ। এই র্তুর্ আইর্ স্বাস্থ্যরিো েযেস্থ্ার এই খাতটিরত ক্ায নক্র তিারথক্ ও স্বচ্ছতার 

আওতাে থর্রে আিরে৷ এই থেলরক্ আইরর্ পথরণত ক্ররত তারির ক্রিার পথরশ্ররমর জর্য আথম 

গভর্ নর হ াক্ল, থিরর্ি পিৃরপাষক্ থর্ল হেিথলর্, অযারিম্বথল স্পিক্ার ক্াল ন থ রেথে, এেং আমার 

অযারিম্বথল ি ক্মী হক্থভর্ ক্া থলল ও জর্ মযাক্র ার্াল্ডরক্ ধর্যোি জার্াই।"  
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