
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিমস লে (DREAM'S LAW) স্বাক্ষর কম্বরম্বের্, যে আইর্ অর্ুোয়ী যসন্ট্রাল যভর্াস 
লাইর্ সহ োড়া পাওযা যরাগ়ীম্বের জর্ে বর্রাপে এিং অিোহত েম্বের অোম্বেস িাধ্েতামূলক 

কম্বর  
  
14 িের িযস্ক বসম্বকল যসল যরাম্বগর সাম্বে সংগ্রামরত যমম্বযর র্াম্বম এই আইর্টির র্ামকরণ করা 

হম্বযম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ (A.212/S.474) আইর্ স্বাক্ষর কমরর্ যা সেন্ট্রাল সভর্াে লাইর্ 
আবশ্যক কমর এমর্ পরররিরির সরারগমের জর্য েঠিক খালাে করার পররকল্পর্া িারপি থাকা 
বাধ্যিামূলক কমর যামি রর্রাপে এবং উপযুক্ত পররচযনা অ্বযাহি রাখা রর্রিি করা যায় যখর্ সেই 
সরারগ হােপািাল সেম়ে যার্। রিমে লয র্ামটি রিম সশ্ফার্ন  র্ামমর 14 বেমরর একটি সমময়র 
র্ামম রাখা সয রেমকল সেল সরামগর োমথ োহমের োমথ ল়োই করমে, যামক একজর্ েক্ষ প্রাইমভট 
রর্উটি র্ামেনর পররমেবা প্রিযাখার্ কমর িার পররবামরর বীমা েংিা িার সেন্ট্রাল সভর্াে লাইর্ 
পররচালর্া করার জর্য সেটি রচরকৎোগিভামব প্রময়াজর্ীয় র্য় বমল মমর্ করার পমর, যার ফমল 
রিম েম্ভাবয ক্ষরির েম্মুখীর্ হয় অ্কারমে।  
  
"হােপািাল থাকার পর গহৃ জীবমর্ মারর্ময় সর্ওয়া যমথষ্ট কঠির্ - এটা আমরা কঠির্ করা উরচি 
র্য় পররবামরর েেেযমের একটি সেন্ট্রাল সভর্াে লাইর্ পররচালর্া করার মমিা রর্রেনষ্ট প্ররশ্ক্ষমের 
প্রময়াজর্ থাকা কাজ করমি বাধ্য কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই োধ্ারে ধ্ারর্ামক আইমর্ 
স্বাক্ষর করার মাধ্যমম আমরা রর্রিি করমি পারর সয, সরাগীরা হােপািাল সথমক ো়ো পাওয়ার 
আমগ িামের আমরাগযলামভর জর্য বার়েমি প্রময়াজর্ীয় পররচযনা পাওয়ার জর্য একটি পররকল্পর্া িাপর্ 
করা আমে। আরম রিম এবং িার মা র্াময়র্মক ধ্র্যবাে জার্ামি চাই যারা কঠির্ পরররিরির 
েম্মুখীর্ হর্ এবং এটামক এমর্ পেমক্ষমপ পররেি কমরমে যা আমরা অ্গরেি রর্উ ইয়কন বােীমের 
লাভবার্ করমব।"  
  
ক্ষরিকারক রেমকল সেল সরামগর ফমল সরাক হয় 5 বের বয়মের রিম সশ্ফামর্ন র। 2014 োমল, 
রিম এই সরামগর রবরুমে িার রচরকত্োর অ্ংশ্ রহমেমব একটি সেম সেল প্ররিিাপর্ সপময়মে এবং 
হােপািামল থাকাকালীর্ িার হৃেযমে একটি সেন্ট্রাল সভর্াে লাইর্ িাপর্ করা হয়। সেন্ট্রাল সভর্াে 
লাইর্ অ্িযন্ত েক্ষ রচরকৎোজীরবমের দ্বারা পররচালর্া এবং রর্য়েে করমি হমব কারে েংক্রমমের 
এবং িার োমথ অ্র্যার্য জটিলিার উচ্চ ঝুুঁ রক থামক, যা রবমশ্ে কমর রিমমর মি বযরক্তর জর্য 
রবপজ্জর্ক, যামের সরাগ প্ররিমরাধ্ বযবিা েবুনল।  



 

 

  
রিম হােপািাল সথমক ো়ো পাওয়ার পর, িার মা একজর্ সমরর্মকল সপশ্াোমরর অ্র্ুমরাধ্ কমরর্ 
রিমমর সেন্ট্রাল সভর্াে লাইর্ পররচালর্া এবং সেখামশ্ার্া করার জর্য, রকন্তু িামের বীমা সকাম্পারর্ 
িার অ্র্ুমরাধ্ অ্স্বীকার কমর, সেটি রচরকৎোগিভামব রর্ষ্প্রময়াজর্ গেয করার পর। মাজন র্ার 
অ্মযাগয এই রেোমন্তর ফমল রিমমর মা িার সেন্ট্রাল সভর্াে লাইমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় পররচযনার 
বযবিা করমি বাধ্য হর্, িার জর্য যথাযথ েক্ষিা র্া থাকা েমেও - যার ফমল রিম অ্কারমে 
েম্ভাবয ক্ষরির েম্মুখীর্ হয় এবং িার মামক বার়েমি থাকমি হয় রর্মজর চাকরী রবপন্ন কমর। একটি 
সেন্ট্রাল লাইর্ েহ ো়ো পাওয়া সরারগমের পররচযনাকারীমের ওেুধ্ প্রময়াগ, সেন্ট্রাল সভর্াে লাইমর্র 
বযবহার ও পররচালর্া এবং অ্র্যার্য উপযুক্ত রবেময় িথয েংক্রান্ত একটি পরামশ্ন প্রোর্ করার 
বযবিা করা বাধ্যিামূলক কমর 24 ঘন্টার মমধ্য ভরবেযমি একই রকম পরররিরি প্ররিমরাধ্ করার 
জর্য।  
  
বসম্বর্টর যেবভে কালুনবি িম্বলর্, "এই ল়োইময় হাল র্া সেম়ে সেওয়ার জর্য রিম এবং িার মা 
র্াময়র্মক ধ্র্যবাে। এই গুরুত্বপূেন রবল বাস্তবারয়ি করমি সপমর আরম গরবনি। এখর্ হাজার হাজার 
রর্উ ইয়কন বােী সেই অ্েম্ভব পরররিরির েম্মখুীর্ হমবর্ র্া যামি রিম এবং িার মা পমররেমলর্ 
এবং সেন্ট্রাল সভর্াে লাইর্ েহ সরাগীরা ো়ো পাওয়ার পমর িামের প্রময়াজর্ীয় অ্রভজ্ঞ পররচযনা 
পামবর্। এই প্রময়াজর্ীয় স্বািয পররচযনার েংস্কারমক আইমর্ স্বাক্ষর কমর প্রেয়র্ করার জর্য গভর্নর 
কুওমমামক ধ্র্যবাে।"  
  
অোম্বসেবল সেসে সোবি গাম্বলফ িম্বলর্, "এই র্িুর্ আইর্ প্রেয়মর্র োমথ, সয সরারগরা একটি 
সেন্ট্রাল সভর্াে লাইর্ বা অ্র্যার্য গুরুির স্বািয চারহো েহ হােপািাল সথমক ো়ো পার্, িামের 
একটি সযাগযিােম্পন্ন রচরকৎো সেবাোিার অ্যামেে থাকমব। এই রবল পাশ্ হবার আমগ একটি 
সেন্ট্রাল সভর্াে লাইর্ েহ সরাগীমের, যার জর্য েিকন  রচরকৎোগি মমর্ামযাগ প্রময়াজর্, পযনাপ্ত 
রচরকৎো েহায়িার জর্য প্রমবশ্ারধ্কার ো়োই সেম়ে সেওয়া হি। এই আইর্ রর্রিি কমর সয এই 
সরাগীরা েব সচময় ভামলা েম্ভব পররচযনা সপমি পামরর্।"  
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