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গভর্নর কুওম্বমা 2021 স্টেট অি দ্ে স্টেম্বটর অংে বিম্বেম্বি স্টেোদ্ারী বিবকৎো েবরিালর্াকারী 
অবিম্বের আধুবর্কীকরম্বের প্রস্তাি স্ট াষো কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বট লাইম্বেন্সপ্রাপ্ত বিবকৎেকম্বদ্র র্জরদ্াবর উন্নত করার জর্ে েংস্কাম্বরর বিসৃ্তত স্টেট  
  
স্টেোদ্ারী লাইম্বেন্স েোটাে এিং অেদ্ািরম্বের তদ্ন্ত েম্পম্বকন  তম্বযে জর্োধারম্বের অোম্বেে 

স্বচ্ছতা িৃবি কম্বর  
  
গভর্নর কুওম ো আজ ব্যোপক সংস্কোমরর  োধ্যম  2021 সোমের স্টেট অব্ দ্য স্টেমটর অংশ হিমসমব্ 
স্বোস্থ্য দ্প্তমরর স্টপশোদ্োরী হিহকৎসো পহরিোের্োকোরী হব্ভোমগর আধ্হুর্কীকরমের একটি প্রস্তোব্ স্ট োষেো 
কমরমের্। গভর্নর স্টেট-েোইমসন্সপ্রোপ্ত হিহকৎসক, হিহকৎসক সিকোরী এব্ং হব্মশষজ্ঞ সিকোরীমদ্র 
কোর্নকর তদ্ন্ত এব্ং শৃঙ্খেোর জর্য পর্নোপ্ত সরঞ্জো  আমে হকর্ো তো হর্হিত করোর জর্য আইর্ প্রব্তন র্ 
করমব্র্। স্টপশোদ্োরী েোইমসমন্সর েযোটোস এব্ং তদ্ন্ত সম্পমকন  িোের্োগোদ্ তমযয প্রমব্শোহধ্কোর জর্গমের 
হর্রোপত্তো ব্ৃহি করমব্ এব্ং স্ট হিমকে কহ উহর্টি এব্ং তোমদ্র স্টরোগীমদ্র  মধ্য স্বচ্ছতো স্টজোরদ্োর 
করমব্। গভর্নর এেোড়োও র্জরদ্োহর হি েোইর্ করোর জর্য েোইমসন্সপ্রোপ্ত হিহকৎসো স্টপশোর জর্য 
পুর্র্নব্ীকরে প্রময়োজর্ীয়তো প্রেয়র্ করমব্র্।  
  
"এখর্ আমগর স্টিময় স্টব্হশ, হর্উ ইয়কন ব্োসীমদ্র অব্শযই তোমদ্র স্বোস্থ্য স্টসব্ো প্রদ্োর্কোরীমদ্র উপর 
সমব্নোচ্চ আস্থ্ো এব্ং হব্শ্বোস যোকমত িমব্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "COVID এর হু হক স্টযমক 
আ োমদ্র রক্ষো করমত স্বোস্থ্য স্টসব্ো কহ উহর্টি তোমদ্র কোমজর স্টিময় ক  হকেু র্য়, হকন্তু দ্ভুন োগযব্শত 
আ রো হকেু অসোধ্ু আিরমের উদ্োিরে স্টদ্খমত যোহক। এই সোধ্োরে জ্ঞোমর্র সংস্কোর ব্োস্তব্োয়মর্র 
 োধ্যম , আ রো শুধ্ু খোরোপ ভূহ কো পোের্কোরীমদ্র হব্রুমি শোহস্ত স্টজোরদ্োর করহে র্ো ব্রং আ রো 
তদ্ন্তকোরীমদ্র তোমদ্র হশকড় স্টকমট স্টেেোর ক্ষ তো উন্নত করহে।"  
  
সরকোর অমর্ক ভোমেোভোমব্ অসদ্োিরে প্রময়োমগর স্টক্ষমে শৃঙ্খেোমক আমরো শহিশোেী করমত পোব্হেক 
স্টিেয আইর্মক আপমিট কমরত আইর্ প্রেয়র্ করমব্র্ এব্ং স্টরোগীর হর্রোপত্তো ব্ৃহি করমব্র্। 
উপরন্তু, গভর্নর তদ্ন্ত এব্ং শুর্োহর্ প্রহিয়োর সংস্কোমরর প্রস্তোব্ করমব্র্ র্োমত দ্প্তর হিহকৎসকমদ্র 
জব্োব্হদ্হিতো, তদ্ন্ত হর্হিত করমত এব্ং স্টরোগীমদ্র সুরহক্ষত রোখমত দ্রুত কোজ করমত পোমর।  
  
হিতীয়ত, গভর্নর স্টেমটর েোইমসন্স ব্জোয় রোখোর জর্য সুহর্হদ্নষ্ট পুর্র্নব্ীকরমর্র প্রময়োজর্ীয়তো প্রস্তোব্ 
করমব্র্। ব্তন  োমর্, হর্উ ইয়মকন  েোইমসন্সপ্রোপ্ত হিহকৎসকমদ্র আজীব্মর্র জর্য েোইমসন্স আমে, র্হদ্ও 



তোরো স্টেমটর ব্োইমর িমে র্োয়। পুর্র্নব্ীকরমের প্রময়োজর্ীয়তো প্রেয়র্ করমে খোরোপ অহভমর্তোমদ্র 
তদ্মন্তর জর্য স্টেমটর হর্মব্হদ্ত সম্পমদ্র সংখযো কম  র্োমব্ র্োরো হকেু স ময়র  মধ্য হর্উ ইয়মকন  
ব্সব্োস কমরহর্ ব্ো অর্ুশীের্ কমরহর্, হকন্তু এখমর্ো একটি সহিয় স্টেমটর েোইমসন্স আমে।  
  
এই প্রস্তোব্ সকে হর্উ ইয়কন ব্োসীমদ্র স্বোস্থ্য এব্ং হর্রোপত্তো হর্হিত করমত গভর্নর কুওম োর অব্যোিত 
কোমজর উপর গমড় উমেমে। 2018 সোমে গভর্নর স্বোস্থ্য হব্ভোগমক অপরোমধ্র অহভমর্োমগ অহভর্ুি 
স্টর্মকোমর্ো হিহকৎসমকর েোইমসন্স স্থ্হগত করোর অর্ু হত স্টদ্ওয়োর জর্য আইমর্ স্বোক্ষর কমরর্, র্হদ্ 
এ র্টো  মর্ করো িয় স্টর্ তোমদ্র অব্যোিত েোইমসন্স হর্উ ইয়মকন র জর্গমের স্বোমস্থ্যর জর্য ঝুুঁ হকর 
কোরে িময় দ্োুঁহড়ময়মে। র্হদ্ও এই পহরব্তন র্ স্বোস্থ্য হব্ভোগমক স্টরোগীমদ্র সুরক্ষোর জর্য আমরো দ্রুত 
কোজ করোর অর্ ুহত স্টদ্য়, ব্তন  োর্ আইমর্ একটি তদ্মন্তর জর্গমের হর্হিত করো হর্হষি করো 
িময়মে র্ো ঐহতিোহসকভোমব্ জর্গেমক সীহ ত তযয স্টরমখ স্টগমে।  
  
এই আইর্ সকে স্টেমটর েোইমসন্সপ্রোপ্ত স্টপশোদ্োরমদ্র সম্পমকন  তযয এব্ং িে োর্ তদ্মন্তর উপর 
জর্গমের অযোমেস হর্হিত করোর  োধ্যম  স্বচ্ছতো স্টজোরদ্োর করমব্। র্হদ্ তোরো স্টকোমর্ো স্বোস্থ্য স্টসব্ো 
প্রদ্োর্কোরীর স্টপশোগত আিরে সম্পমকন  সমিতর্ িয় তোিমে জর্গেমক তযয এব্ং সম্পদ্ প্রদ্োমর্র জর্য 
একটি হর্হদ্নষ্ট প্রমিষ্টো করো িমব্।  
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