
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 36তম প্রস্তাি স্ট াষণা করম্বলর্: বিবকৎসক এিং 
অর্োর্ে বিবকৎসা স্টেোদ্ারম্বদ্র উেম্বর তদ্ারকী িৃবি করা  

  
র্তুর্ প্রম্বয়াজর্ীয়তা স্বাস্থ্ে অবিদ্প্তম্বরর (Department of Health') অবফস অফ প্রম্বফের্াল 

স্টমবিম্বকল কন্ডাক্ট (Office of Professional Medical Conduct) এর কতৃন ত্ব িাব়িম্বয় স্টরাগীম্বদ্র 
সুরক্ষা স্টদ্য়  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা 2020 স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট-এর 36তম প্রস্তাব স্ট াষণা করমের্ – 
স্টরাগীমদ্র সুরক্ষা দ্ামর্র জর্য চিচকৎসক এবং অ্র্যার্য চিচকৎসা স্টেশাদ্ারমদ্র উেমর তদ্ারকী বৃচি 
করা। গভর্নর স্বাস্থ্য অ্চিদ্প্তমরর অ্চফস অ্ফ প্রমফশর্াে স্টমচিমকে কন্ডাক্ট যামত চর্উ ইয়মকন  
োইমসন্স প্রাপ্ত চিচকৎসক, চিচকৎসক সহায়ক এবং চবমশষজ্ঞ সহায়তাকারীমদ্র চিচকৎসা শৃঙ্খমে আরও 
স্বচ্ছতা প্রদ্ামর্র জর্য তদ্ন্ত, শৃঙ্খো ও চর্রীক্ষমণর জর্য েযনাপ্ত এবং কাযনকর সরঞ্জাম রময়মে তা 
চর্চিত করার জর্য এক চবসৃ্তত সংস্থ্ার প্রস্তাব চদ্মচ্ছর্, যা, চিচকত্সক শৃঙ্খোয় বৃহত্তর স্বচ্ছতা প্রদ্ার্ 
এবং অ্সদ্ািরমণর তদ্মন্তর দদ্ নয হ্রাস করমব।  
  
"স্টকার্ও চিচকৎসা স্টেশাদ্ামরর প্রথম দ্াচয়ত্ব হে স্টকার্ও ক্ষচতসাির্ র্া করা এবং যখর্ স্টকউ এই 
শেথটি েঙ্ঘর্ কমরর্ তখর্ তামদ্র অ্বশযই যথাযথ কারণ দ্শনামত হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এই স্বচ্ছ প্রস্তাবগুচে স্টরাগীমদ্র তামদ্র স্বাস্থ্যমসবা সম্পমকন  অ্বচহত চসিান্ত চর্মত এবং রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য 
চর্য়ন্ত্রকমদ্রমক চবেজ্জর্ক, অ্নর্চতক বা অ্নবি আিরমণর জর্য সরবরাহকারীমদ্র তদ্ন্ত ও দ্চিত 
করার জর্য আরও সরঞ্জাম সরবরাহ করার বযাোমর চর্চিত করমত সহায়তা করমব।"  
  
তদ্ন্ত এিং অেৃঙ্খলািি েদ্ম্বক্ষেগুবল সিনজর্ীর্ করা  
বতন মার্ আইর্ অ্র্ুসামর স্বাস্থ্য অ্চিদ্প্তমরর তদ্মন্তর উেচস্থ্চত বা অ্র্ুেচস্থ্চতর সতযতা চর্চিত করমত 
চর্মষিাজ্ঞা হময়মে। স্বাস্থ্যমসবা গ্রাহকরা এবং স্টরাগীরা এই তমথযর অ্চিগমর্ প্রােয, যখর্, স্বাস্থ্য 
কচমশর্ার এটিমক চর্চিত কমর থামকর্। এোড়াও, আইর্টিমত চকেু "ত্বচরত প্রচিয়া" চবদ্যমার্ 
রময়মে, যার মমিয একজর্ চিচকৎসকমক সামার্য এবং প্রযুচিগত েঙ্ঘমর্র জর্য একটি সতকন তা জাচর 
করা স্টযমত োমর, যা আদ্ােমত চবিারমযাগয অ্সদ্ািরমণর েযনাময় র্া গৃহীত হয়। এই সতকন তাগুচে, 
বতন মার্ আইমর্র অ্িীমর্, অ্-শৃঙ্খোবি এবং জর্সািারমণর জ্ঞাত র্য়, তমব এখর্ তা 
সাবনজর্ীর্ভামব উেেব্ধ করা হমব।  
  



 

 

আজীির্ লাইম্বসন্স বর্মমনল করা  
বতন মার্ আইমর্র অ্িীমর্, চর্উ ইয়মকন  োইমসন্সপ্রাপ্ত চিচকৎসক, চিচকৎসক সহায়ক এবং চবমশষজ্ঞ 
সহকারী গণ আজীবর্ োইমসন্সপ্রাপ্ত থামকর্ যচদ্ র্া োইমসন্সগুচের চবরুমি চকেু বযবস্থ্া র্া স্টর্ওয়া 
হয়, এমর্চক তারা রামজযর বাইমর িমে স্টগমেও। গভর্নমরর এই প্রস্তামবর জর্য চর্উ ইয়মকন র স্টমচিচসর্ 
অ্র্ুশীেমর্র দ্ক্ষতার সামথ চিচকৎসকমদ্র তামদ্র চর্উ ইয়কন  রাজয স্টমচিমকে োইমসন্সগুচে েযনায়িমম 
েুর্র্নবায়র্ করমত বা তামদ্র হারামত হমব। অ্চিকন্তু, অ্চফস অ্ফ প্রমফশর্াে স্টমচিমকে কন্ডাক্ট 
(Office of Professional Medical Conduct, OPMC) প্রমতযক চর্উ ইয়কন  রামজযর োইমসন্সিারীর 
চবরুমি অ্র্য রামজয দ্বুনযবহামরর অ্চভমযামগর তদ্ন্ত করমত বািয, তমব অ্মর্ক স্টক্ষমেই, ঐ 
োইমসন্সিারীরা কময়ক বেমর চর্উ ইয়মকন  অ্র্ুশীের্ কমরচর্, যচদ্ কখর্ও বা হময় থামক। যচদ্ 
রামজযর বাইমর অ্র্ুশীের্কারী চিচকত্সকরা তামদ্র চর্উইয়কন  োইমসন্সগুচেমক একটি চর্চিয় স্থ্ামর্ 
রাখমত োমরর্, তমব OPMC এখামর্ অ্র্ুশীের্কারী োইমসন্সিারীমদ্র চবরুমি অ্চভমযাগ তদ্ন্ত করমত 
তার সংস্থ্ার্গুচে কামজ োগামত োরমব।  
  
জর্স্বাস্থ্ে আইম্বর্র অসুবিম্বিজর্ক বিিার্গুবলর সংস্কার করা  
জর্চর্রােত্তা স্টজারদ্ার করার জর্য, গভর্নর তদ্মন্তর শুরুমত, রাজয স্বাস্থ্য কচমশর্ারমক সংচক্ষপ্তভামব 
একজর্ চিচকৎসমকর োইমসন্স স্থ্চগত করার অ্র্ুমচত স্টদ্ওয়ার জর্য জর্স্বাস্থ্য আইর্ হাে র্াগাদ্ 
করার প্রস্তাব কমরচেমের্, যচদ্ কচমশর্ার স্টসই চিচকৎসক স্টক জর্সািারমণর জর্য ঝুুঁ চকজর্ক বমে 
মমর্ কমরর্। বতন মার্ আইর্টি চিচকৎসমকর োইমসন্স স্থ্চগত করার আমগ তামক অ্চর্বাযন চবেদ্ 
চহমসমব চিচিত কমর।  
  
বতন মার্ রাষ্ট্রীয় আইমর্র অ্িীমর্ চিচকৎসকমদ্র অ্মর্কগুচে প্রচিয়া েিচতগত অ্চিকার রময়মে, যা 
তদ্ন্ত এবং শৃঙ্খোবি অ্র্সুন্ধামর্র অ্গ্রগচতমক বািা স্টদ্য় এবং বযােকভামব দ্ী নাচয়ত কমর। 2018 
সামে, সমূ্পণন মাঠ েযনাময়র OPMC তদ্ন্ত স্টশষ করার গড় সময় চেে 307 চদ্র্। এই অ্র্ুমমাচদ্ত 
চবেমের ফমে সম্ভাবয খারাে চিচকৎসকমদ্র স্টরাগীমদ্র জর্য মারাত্মক ঝুুঁ চকমত স্টরমখ অ্র্ুশীের্ িাচেময় 
স্টযমত অ্র্ুমচত স্টদ্য়। স্বাস্থ্য কচমশর্ার এবং OPMC এর জর্সািারণমক সরুচক্ষত করার জর্য, 
যথাযথ প্রচিয়া কাজ করার প্রময়াজর্ীয় কতৃন ত্ব এবং সরঞ্জামাচদ্ থাকা জরুরী।  
  
গ্রাহকরা যাম্বত বর্উ ইয়কন  রাম্বজের লাইম্বসন্সিারী বিবকৎসকম্বদ্র সম্পম্বকন  সিনম্বেষ এিং অিাবরত 
তথ্ে োয় তা বর্বিত করা  
চফচজচশয়ার্ স্টপ্রাফাইে (The Physician Profile) হে একটি সাবনজর্ীর্ভামব উেেভয, অ্র্োইর্ 
সংস্থ্ার্ যা চর্উ ইয়কন  রামজযর োইমসন্সিারী েথৃক চিচকৎসকমদ্র সম্পমকন  তথয সরবরাহ কমর, 
িািারমদ্র স্টমচিমকে চশক্ষা, িািামরর কাযনােময় অ্র্ুবাদ্ েচরমষবা এবং িািামরর চবরুমি আইর্ী 
বযবস্থ্া গ্রহমণর তথয সরবরাহ কমর। বতন মামর্, অ্র্যার্য গুরুত্বেূণন তথয, স্টযমর্ বীমা স্টর্টওয়ামকন র 
অ্ংশগ্রহণ, অ্র্ুশীেমর্র জায়গা, েচরিাের্ার সময় এবং অ্চফস বতন মামর্ র্তুর্ স্টরাগীমদ্র গ্রহণ করমে 
চকর্া তা জর্স্বাস্থ্য আইমর্র আওতায় ঐচচ্ছক বা প্রময়াজর্ীয় র্য়। গ্রাহকরা তামদ্র স্বাস্থ্যমসবা সম্পমকন  
অ্বচহত চসিান্ত চর্মত োমর তা চর্চিত করার জর্য, গভর্নর জর্গণ এই সমামোির্ামূেক তথয স্টযর্ 
অ্চিগ্রহণ করমত োমর তা চর্চিত করার জর্য আইর্ প্রবতন র্ করমবর্। চিচকৎসকমদ্র উের 



 

 

অ্চতচরি স্টবাঝা িাোমর্া এড়ামত, গভর্নর এমর্ প্রস্তাবও চদ্মচ্ছর্ স্টয স্বাস্থ্য অ্চিদ্প্তর (Department 
of Health, DOH) স্টযর্ স্টর্টওয়ামকন র অ্ংশগ্রহমণর তমথযর উের তথয র্বায়র্ কমর।  
  

###  
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