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গভর্নর কুওম্বমা ফেডাম্বরল টাইম্বটল X ফপ্রাগ্রাম্বমর প্রস্তাবিত বর্য়ম পবরিতন ম্বর্র জর্ে সমর্নর্ ফ াষণা 
কম্বরম্বের্ যা স্বল্প পবরম্বষিা প্রাপ্ত জর্ম্বগাষ্ঠীম্বক কাযনকর প্রজর্র্ স্বাস্থ্ে পবরম্বষিা প্রদাম্বর্র জর্ে 

ফপ্রাগ্রাম্বমর বমের্ পরু্রুদ্ধার করম্বি  
  

টাইম্বটল X ফপ্রাগ্রাম্বম প্রস্তাবিত বর্য়ম পবরিতন র্গুবল পবরিার পবরকল্পর্া পবরম্বষিাগুবল ফরাগী-
ফকবিক, র্োয়সঙ্গত এিং সাশ্রয়ী মূম্বলের হম্বি তা বর্বিত করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ 15 এপ্রিল, 2021 তাপ্ররমে িকাপ্রিত িস্তাপ্রিত প্রর্য়ম িণয়মর্র 
ফেডামরল টাইমটল X ফর্াটিমিr িস্তাপ্রিত পপ্ররিতন মর্র িপ্রত সমর্নর্ ফ াষণা কমরমের্। প্রর্উ ইয়কন  
ফসমেম্বর 2019 এ ফ াষণা কমর ফে ফরাগী এিং প্রিপ্রকৎসা ফপিাদারমদর প্রিকল্পগুপ্রল সীপ্রমত করার 
উপর িতন  সামপমে পূিনিতী িিাসমর্র ফেডামরল অ্র্নায়র্ গ্রহণ র্া কমর, প্রর্উ ইয়কন  ফেডামরল 
টাইমটল X ফিাগ্রাম (Title X program) ফর্মক প্রর্মজমক িতযাহার করমি এিং রামজযর তহপ্রিল দ্বারা 
রামজযর পপ্ররিার পপ্ররকল্পর্া ফিাগ্রামমক সমর্নর্ করা অ্িযাহত রােমি। এই দী ন িতীপ্রেত 
আপমডটগুপ্রল, ো প্রর্প্রিত কমর ফে টাইমটল X পপ্ররমষিাগুপ্রল ফরাগী-ফকপ্রিক, র্যায়সঙ্গত এিং সরুো 
ফর্ট পপ্ররিার পপ্ররকল্পর্া পপ্ররমষিাগুপ্রলর সিনাপ্রিক িময়াজমর্র জর্সংেযার জর্য সাশ্রয়ী মূমলযর হয়, 
িীঘ্রই প্রর্উ ইয়কন মক ফিাগ্রামম পুর্রায় িমিি করার অ্র্ুমপ্রত ফদমি।  
  
"টাইমটল X ফিাগ্রামম িস্তাপ্রিত পপ্ররিতন র্গুপ্রল গত িিাসমর্র পর ফর্মক ফেডারাল র্ীপ্রতমত একটি 
স্বাগত পপ্ররিতন মর্র ইপ্রঙ্গত ফদয়, োরা কময়ক দিক িমর অ্প্রজন ত অ্গ্রগপ্রতমক ধ্বংস করমত এিং 
 প্র়ির কাাঁটা প্রপপ্রেময় ফদওয়ামক প্রর্মজমদর লেয কমর তুমলপ্রেল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িরািমরর 
মমতা, প্রর্উ ইয়কন  অ্গ্রগপ্রতর একটি আমলাক-সংমকত এিং পপ্ররিার পপ্ররকল্পর্া পপ্ররমষিাগুপ্রলমত 
অ্যামেস করার ফেমে একজর্ ফর্তা হময় র্াকা অ্িযাহত র্াকমি। আমরা টাইমটল X এ পরু্রায় 
িমিি এিং োমদর তা িময়াজর্ তামদর সকলমক গুরুত্বপূণন পপ্ররমষিা িদামর্র প্রমির্ িজায় রাোর 
অ্মপোয় রময়প্রে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "প্রর্উ ইয়কন  ফেমটর সমস্ত 
প্রর্উ ইয়কন িাসীর িজর্র্ অ্প্রিকার রোর একটি দী ন এিং গপ্রিনত ইপ্রতহাস রময়মে এিং এর মমিয 
রময়মে অ্পপ্ররহােন স্বাস্থ্য সরুো ফর্ট পপ্ররমষিাগুপ্রলর অ্যামেস োমত পরুামর্া এিং েপ্রতকারক 
প্রিপ্রিপ্রর্মষি দ্বারা সীমািদ্ধ র্া হয় তা প্রর্প্রিত করা। আমরা এমর্ মন্তিয প্রদমত ফপমর আর্প্রিত ো 
প্রর্উ ইয়কন মক HHS এর সামর্ আরও একিার অ্ংিীদাপ্ররত্ব করমত সেম করমি োমত প্রর্উ 
ইয়কন িাসীমদর িজর্র্ স্বামস্থ্যর িাপ্রহদার সমর্নমর্ আমামদর কাজ পুর্রায় শুরু করা োয়।"  



 

 

  
কময়ক দিক িমর, প্রর্উ ইয়কন  ফেট প্রডপামমন ন্ট অ্ে ফহলর্ (New York State Department Of 
Health, NYSDOH) ফদমির টাইমটল X এমজপ্রিগুপ্রলর অ্র্যতম িৃহত্তম এিং সি ফিময় জটিল 
ফর্টওয়ামকন র তত্ত্বািিার্ কমর। NYSDOH তার প্রর্উ ইয়কন  ফেট েযাপ্রমপ্রল প্ল্যাপ্রর্ং ফিাগ্রামমর (New 
York State Family Planning Program) মািযমম, সেলভামি সমস্ত ফেডামরল আইর্ এিং প্রিপ্রি 
ফমমর্ তার টাইমতল X অ্র্ুদার্ পপ্ররিালর্া কমর। আজ, 2019 সামল ফেডামরল টাইমটল X ফিাগ্রাম 
ফর্মক িতযাহার করা সমত্ত্বও, প্রর্উ ইয়কন  ফেট েযাপ্রমপ্রল প্ল্যাপ্রর্ং ফিাগ্রাম (New York State Family 
Planning Program, NYSFPP) িপ্রত িের িায় 300,000 ক্লাময়ন্টমক পপ্ররমষিা সরিরাহ কমর 
িমলমে; িায় দইু-তৃতীয়াংি মার্ুষ োমদর পপ্ররমষিা িদার্ করা হমে তারা ফেডামরল দাপ্ররদ্র্য স্তমরর 
100% এর প্রর্মি উপাজন র্ কমরর্, এিং অ্মর্মক তামদর স্বাস্থ্য পপ্ররমষিার িার্প্রমক উৎস প্রহসামি 
পপ্ররিার পপ্ররকল্পর্া প্রক্লপ্রর্ক িযিহার কমর।  
  
NYSDOH ফেডামরল তহপ্রিল িপ্রতস্থ্াপমর্র জর্য রামজযর তহপ্রিমলর িযিস্থ্া করার মািযমম তার 
রাজযিযাপী পপ্ররিার পপ্ররকল্পর্ার ফর্টওয়ামকন  প্রস্থ্প্রতিীলতা িজায় রােমত সেম হময়প্রেল। িস্তাপ্রিত 
প্রিপ্রিমালা িাস্তিায়র্ করা হমল, NYSDOH রাজয জমু়ি িজর্র্ স্বাস্থ্য ফসিার অ্প্রভজ্ঞ দী নস্থ্ায়ী 
সরিরাহকারীমদর সহায়তার জর্য তহপ্রিমলর জর্য আমিদর্ কমর টাইমটল X ফর্টওয়ামকন  পুর্রায় িমিি 
করমত িাইমি এিং পপ্ররমষিার িযিিার্গুপ্রল পূরণ করার জর্য ফভৌগপ্রলক কভামরজ এিং এলাকায় 
অ্যামেস িসাপ্ররত করমত িাইমি।  
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