
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
স্বাস্থ্ে বিমা প্রদার্কারীরা যাম্বে জরুবর মমবিম্বকল প্রম্বয়াজর্ীয়োর মেম্বে কভাম্বরজ অস্বীকার র্া 

কম্বর ো বর্বিে করম্বে গভর্নর কুউম্বমা আইম্বর্ স্বাের করম্বলর্  
  

র্েুর্ আইর্ বিবকৎসাগেভাম্বি সময়মে এিং সংবিষ্ট স্বাস্থ্েম্বসিা পবরম্বেিাগুম্বলার জর্ে পিূন 
অর্ুম্বমাদম্বর্র িেবেক্রম তেবর কম্বর  

  
  
স্বাস্থ্য বিমা প্রদানকারীরা জরুবর ও বিবকৎসাগতভাবি প্রবয়াজনীয় পদ্ধবত এিং বিবকৎসার কভাবরজ 
যাবত অস্বীকার না কবর তা বনবিত করবত গভননর অযানু্ড্র এম. কুউবমা আজ আইবন (S.5328-
A/A.2880-B) স্বাক্ষর কবরবেন। আইনটি পূিন অনুবমাদবনর িযবতক্রম সম্প্রসাবরত কবর এিং বিমা 
সংস্থ্াগুব াবক বিদযমান সাবজন কা  িা অনযানয অবিক্রামক (Invasive) প্রবক্রয়া, সংবিষ্ট  ক্ষণ এিং 
সম্পবকন ত পার্শ্ন প্রবতবক্রয়া বিষয়ক অবতবরক্ত পবরবষিাবদ এিং পদ্ধবতগুব ার অন্তভূন বক্তবক িািযতামূ ক 
কবর।  
  
"ককাবনা সাবজন কা  প্রবক্রয়ার সময় ককাবনা ডাক্তার যখন আকবিক জটি তার মুবখামুবখ হয় বকংিা 
ককাবনা করাগীবক বকবমাবেরাবপ কদয়ার সময় উপ বি কবর কয তাৎক্ষবণকভাবি অবতবরক্ত বিবকৎসা 
প্রবয়াজন, তাহব  বিমা ককাম্পাবনর কাে কেবক নতুন অনুবমাদবনর জনয তাবদর অবপক্ষা করার সময় 
োবক না - করাগীবক সাহাযয করার জনয তাবদর তখন দ্রুততার সাবে প্রদবক্ষপ বনবত হত," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "বিমা ককাম্পাবন কততন ক পূবিন-অনুবমাবদত করা হয়বন শুিুমাত্র এই কারবণ 
বিবকৎসাগতভাবি প্রবয়াজনীয় ককাবনা পবরবষিা িা পদ্ধবতবক স্বাস্থ্বসিা কভাবরজ আর অস্বীকার করবত 
পারবি না তা এই নতুন আইনটি বনবিত কবর, এিং করাগীবদরবক বিবকৎসাগতভাবি বিপদ্গ্রস্ত 
অিস্থ্ায় দ্রুততার সাবে তাবদর প্রবয়াজনীয় বিবকৎসা কপবত সাহাযয করবি।"  
  
বসম্বর্ট ইনু্স্েম্বরন্স্ কবমটির সভাপবে, বসম্বর্টর বর্ল বি. মেসবলর্ িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূণন কভাক্তা 
সুরক্ষা আইনটি করাগীবদর অরাবিকার প্রদান কবর, বিবেষত যারা বিবকৎসাগতভাবি বিপদ্গ্রস্ত অিস্থ্ায় 
রবয়বে। নতুন আইনটি করাগীবদরবক তাবদর স্বল্প এিং দীর্নবময়াবদ স্বাবস্থ্র জনয তাবদর স্বাস্থ্য কসিা 
প্রদানকারীবদর কততন ক বিবিবিত বিবকৎসাগতভাবি প্রবয়াজনীয় পবরবষিাবদ পাওয়াবক বনবিত কবর।"  
  
অোম্বসেবল সদসে পাম্বমলা মজ. হান্টার িম্বলর্, "ককাবনা অপাবরেন ি াকাব  একজন করাগীর জনয 
পূিন-অনুবমাদন বনবয় বিন্তা করার কো নয়। এই সক  উবেবেয প্রাক-অনুবমাদবনর িযবতক্রমগুব ার 
সম্প্রসারণ কমবডবক  কপোদারবদরবক তাবদর দাবয়ত্ব যোযেভাবি সম্পাদন করবত সমেন করবি এিং 
করাগীর আরও ভা  ফ াফব র বদবক পবরিাব ত করবি।"  



 

 

  
একজন পবরবষিাদানকারী ককাবনা সাবজন কা  পদ্ধবত বকংিা বকবমাবেরাবপর মত অনযানয বিবকৎসা 
ি াকাব  যখন অপ্রতযাবেত জটি তার মুবখামুবখ হবি, এিং উপ বি করবি কয অবতবরক্ত বিবকৎসা 
তাৎক্ষবণকভাবি প্রবয়াজনীয়, তখন তাবদরবক পূিন-অনুবমাদবনর অবপক্ষা করবত হবি না, করাগীবক তার 
প্রবয়াজনীয় বিবকৎসা না বদবয় এিং সম্ভািয বিপজ্জনক অিস্থ্ায় কফব  করবখ কযবত হবি না তা এই 
নতুন আইনটি বনবিত করবি। এই আইনটি সক  বনউ ইয়কন িাসীর জনয স্বাস্থ্য বিমা কভাবরজ 
বিস্ততত করবত এিং স্বাস্থ্যবসিা উন্নত করবত গভননর কুওবমার কনতত ত্ববত সামবন এবগবয় কনয়।  
  
এই আইনটি 90 বদবনর মবিয কাযনকর হবি।  
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