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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা হাসপাতাম্বলর ইমাম্বজনবি রুম্বমর অবতবরক্ত অর্ন খরচ থর্ম্বক থরাগীম্বের সুরক্ষা
প্রোম্বর্র আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

বিমা সরিরাহকারীর সাম্বর্ চু বক্তিদ্ধ র্য় এমর্ থসিা প্রোর্কারীর কারম্বে ভবতন হওয়া থরাগী যাম্বত
অবতবরক্ত অর্ন খরম্বচর বেকার র্া হয় তা বিমা সরিরাহকারীম্বক বর্বিত করম্বত হম্বি
গভর্ন র কুওম্বমা: "এই র্তু র্ আইম্বর্র মাধ্েম্বম, বিমাকারীম্বের সঠিক কাজ করম্বত হম্বি এিং বর্বিত
করম্বত হম্বি থয শুধ্ুমাত্র আজম্বক জরুবর রুম প্রম্বয়াজর্ হম্বয়ম্বে িম্বল আগাবমকালম্বক থরাগীম্বেরম্বক
পম্বকট থর্ম্বক অবতবরক্ত ও সম্ভািে থেৌিন লেকর খরচ করাম্বে র্া।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ জরুরর রুমমর প্রম াজর্ রম মে হাসপাতামের এমর্ সসবা সহ
সরাগীমেরমে রবমার আওতার বাইমর থাো হাসপাতামের অ্রতররক্ত খরচ সথমে সুরক্ষা প্রোর্ েরার
আইমর্ (S.3171/A.264B) স্বাক্ষর েমরমে। র্তু র্ আইর্ স্বাস্থ্য রবমা সোম্পারর্গুমোমে এটি রর্রিত
েরমত বাধ্য েমর সে েখর্ সরাগীরা রবমা সরবরাহোরীর সামথ চু রক্তবদ্ধ র্ এমর্ সসবা
প্রোর্োরীর োে সথমে সসবা গ্রহণ েমর তখর্ তামে সের্ রবমা সরবরাহোরীর সামথ চু রক্তবদ্ধ
রম মে এমর্ সসবা প্রোর্োরীর োে সথমে সে খরচ বহর্ েরমতা তার সথমে সবশী খরচ বহর্
েরমত র্া হ ।
"জরুরর অ্বস্থ্া প্ররতটি সসমেন্ড গুরুত্বপূণন এবং জীবর্ মরর্ পরররস্থ্রত সমাোমবো েরা সোমর্া
এেজর্ হাসপাতােটি রে তার স্বাস্থ্য রবমা সর্টও ামেন র মমধ্য পমে রের্া সসটু পরীক্ষা েরমব এটি
আশা েরা হাসযের", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তু র্ আইমর্র মাধ্যমম, রবমাোরীমের সঠিে
োজ েরমত হমব এবং রর্রিত েরা উরচত সে সরাগীমের অ্তযরধ্ে এবং সম্ভাবয সচষ্টামে আগামীমত
খরচ েরার প্রম াজর্ সর্ই োরণ তারা আজ জরুরী রুমমর েমের প্রম াজর্।"
রবমে এই শতন া েুক্ত েরা হম মে সে জরুরর পররমেবার জর্য হাসপাতামের ধ্ােনেৃত অ্থন এেটি
স্বাধ্ীর্ রববাে রর্ষ্পরি প্ররি ার অ্ধ্ীর্ সেটি রর্উ ই মেন র সারপ্রাইজ সমরিমেে রবে আইর্ েতৃন ে
প্ররতরিত হম রেে, মূেত 2014 সামে প্রণীত হও া, সেটি সভাক্তামেরমে আউট-অ্ফ-সর্টও ােন
খরমচর সারপ্রাইজ রবে সথমে সুরক্ষা প্রোমর্র উমেমশয সেমশর সবনপ্রথম আইর্।
আইর্টি অ্রবেমে োেনের হমব।

বসম্বর্টর বলজ ক্রুগার িম্বলর্, "রর্উ ই েন বাসী েখর্ জরুরর পরররস্থ্রতমত হাসপাতামে োর্, তখর্
এটি আশা েরা োমব র্া সে প্ররতটি োেনপ্রণােী সোমর্া সর্টও ামেন র-অ্ধ্ীর্ সরবরাহোরী েতৃন ে
প্রোর্ েরা হমে এটি তারা রর্রিত েরমব। এই র্তু র্ আইর্টি রর্উ ই েন পররবারমে রবস্ম ের
চমেপ্রে সমরিমেে রবে সথমে রক্ষা েরমব এবং সামরগ্রে রচরেত্সা বয মে েরমম রাখমত সহা তা
েরমব। আরম অ্যামসেরেমত এই রবেটি বহর্ উত্থাপমর্র জর্য অ্যামসেরে সেসয োরহেমে এবং আজ
এটিমত স্বাক্ষর েরার জর্য গভর্নর কুওমমামে ধ্র্যবাে জার্াই।"
অোম্বসেবল সেসে থকবভর্ কাবহল িম্বলর্, "স্বাস্থ্যমসবা সরবরাহোরী এবং রবমা সোম্পারর্গুমোর মমধ্য
রবে রবে ে রবমরামধ্র সামথ জরেত উপদ্রমবর উপশম সমারির এে ধ্াপ োোোরে। আজ আমামের
আইর্টিমত গভর্নর কুওমমার স্বাক্ষমরর মাধ্যমম, সরাগীমের সারপ্রাইজ রবমের হাত সথমে রক্ষা েরমত
এবং স্বাস্থ্যমসবা বয বহর্ েরার জর্য এেটি জবাবরেরহমূেে পদ্ধরত চােু েরা রর্উ ই েন তার
জাতী সর্তৃ ত্বমে পুর্রা বযক্ত েরমো।"
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