
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

হেম্বের মার্বিক স্বাস্থ্েম্বিিা কমীদলম্বক েক্তিোলী করার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 21 

বমবলয়র্ ডলাম্বরর হেডাম্বরল ত বিল িরাে হদয়ার হ াষণা  

  

িব বি নভাম্বগর হরাগীম্বদর ও কবমউবর্টেম্বক ি ায়তাকারী উপযুি হিিা প্রদার্কারীরা 

বর্জস্ব বিম্বিচর্া অর্ুযায়ী ত বিম্বলর অি ন কাম্বজ লাগাম্বত পারম্বির্।  

  

বর্ম্বয়াগ দার্ ও ধম্বর রাখার জর্ে প্রম্বণাদর্া, বেক্ষা িংক্রান্ত িেয় এিং কোবরয়ার উন্নয়র্ ও 

প্রবেক্ষণ, ইতোবদ হক্ষম্বে ত বিম্বলর অি ন িেি ার করা যাম্বি।  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের অথিস অব হেন্টাল হ লি 

(Office of Mental Health) ক্েীদরলর থর্রয়াগ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত 21 থেথলয়র্ ডলাররর ত থবল 

হেরয়রে ো হেরের োর্থসক্ স্বাস্থ্য বযবস্থ্ারক্ শক্তিশালী ক্ররব এবং হেেজরুে 

ক্থেউথর্টেগুরলারত োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবায় অযারেস উন্নত ক্ররব।  

  

"হক্াথভড-19 ে াোরী সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর ওের প্রচণ্ড োর্থসক্ চাে সটৃি ক্রররে," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "এই ত থবল আোরদর আচরণগত স্বাস্থ্যরসবার ক্েীরদর স ায়তা ক্ররব এবং 

হসবার অযারেস বকৃ্তি ক্ররব, ো আোরদর হেরের স ায়তা ও থচথক্ৎসার প্ররয়াজর্ িাক্া 

প্ররতযরক্ োরত হেরত োরর তা থর্ক্তিত ক্ররত সা ােয ক্ররব।"  

  

OMH কবমের্ার ড. অোর্ িাবলভার্ িম্বলর্, "এই হিডাররল ত থবল োওয়ার থবষয়টে 

োরগ নেকৃ্ত হরে বকৃ্তি ও ক্েীরদর থর্রয়াগ ও ধরর রাখা সংক্রান্ত র্ের্ীয় ত থবরলর সক্তিলর্ 

 োরর্ার োধযরে OMH-হক্ ক্থেউথর্টে-থভথিক্ োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবা বকৃ্তি, সম্প্রসারণ ও 

থস্থ্থতশীল ক্রার সক্ষেতা থদরব। এই ত থবল আেরা থক্ভারব সবরচরয় ভারলাভারব ক্ারজ লাগারত 

োথর তা থর্ধ নারণ ক্ররত, OMH েতােত গ্র রণর উরেরশয 700 এরও হবথশ হেক্র াল্ডাররর সারি 

এক্াথধক্বার ববঠরক্র আরয়াজর্ ক্রররে এবং ক্েীরদর ওের থবথর্রয়াগ ক্রারক্ েলূ অগ্রাথধক্ার 

থ রসরব শর্াি ক্রররে। এসব ত থবল র্ােক্ীয়ভারব সক্ষেতা বকৃ্তি ক্ররব এবং প্ররতযক্ 

ক্থেউথর্টেরত তারদর সবরচরয় অরথক্ষত বাথসন্দারদর স ায়তা ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় 

সংস্থ্ার্সেূ  িাক্া থর্ক্তিত ক্ররত সা ােয ক্ররব।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ ইম্বভে বড. ক্লাকন িম্বলর্, "OMH এর তরি হিরক্ এই অথত প্ররয়াজর্ীয় 

সুসংবাদরক্ আথে স্বাগত জার্াই। 9ে ক্ংরগ্রশর্াল থডথিক্ট এখরর্া হক্াথভড-19 এর চলোর্ 



োর্থসক্ আ াত হিরক্ হসরর উঠা অবযা ত ররয়রে। েথরবারগুরলা এখরর্া ক্ষথতগ্রস্ত  রে। 

ক্রয়ক্ প্রজন্ম ধরর, আোরদর হেে ও হদশরক্ থবেে নস্ত ক্রর হদয়া োর্থসক্ স্বাস্থ্য সংক্ে ক্াটেরয় 

উঠার জরর্য অেথর াে ন েথররষবা, স ায়তা, ও সরচতর্তার জর্য েিােি থবথর্রয়ারগর অভারব 

হসটের শুধু অবর্থতই  রেরে। সম্পরদর এই েে নাথন্তক্ অভাব প্রায় হক্ষরেই থর্রজ হিরক্ই স্পি 

 রয় উরঠ, থক্ন্তু আোরদর ক্থেউথর্টেগুরলারত োরা সবরচরয় হবথশ ভুিরভাগী  রের্ তারদর 

থদরক্ তাক্ারল এটে এথেরয় োওয়া সম্পূণ নভারব অসম্ভব  রয় েরে। আথে এই থবষয়টে থর্রয় ক্লান্ত 

বলরল ক্ে বলা  রব। হসৌভাগযক্ররে, োি নক্য বতথর ক্রার ক্ষেতা রারখর্ এের্ থর্রবথদতপ্রাণ 

জর্গরণর হসবক্রাও আজ এটে থর্রয় ক্লান্ত। গভর্ নর হ াক্রলর হর্তৃত্ব ও তার অথবচল সেি নরর্র 

অধীরর্, থর্উ ইয়ক্ন হেরের অথিস অব হেন্টাল হ লি আোরদর হেরের োর্থসক্ স্বাস্থ্য 

বযবস্থ্ারক্ শক্তিশালী ক্ররত এবং গুরুত্বেূণ ন োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবা অযারেস ক্রার সেসযাগুরলা দরূ 

ক্ররত রূোন্তরেূলক্ ক্ারজর জর্য 21 থেথলয়র্ ডলাররর ত থবল হেরয়রে। এগুরলার েরতা 

অি নেূণ ন সোধার্ থর্দারুণভারব প্ররয়াজর্ীয় সংস্থ্ার্সেূ  সরবরা  ক্রার হচরয় হবথশ থক্েু ক্রর; 

হসগুরলা অগ্রগথতর সম্ভাবর্ারক্ প্রোণ ক্রর। শুধ ুতখর্ই আেরা থর্উ ইয়ক্ন, আরেথরক্া ও 

থবশ্ববযােী োর্থসক্ স্বাস্থ্য সংক্ে ক্াটেরয় উঠরত োররবা, েথদ আেরা হসটে ক্রার জর্য 

প্ররয়াজর্ীয় ক্াজেুকু্ ক্ররত িাথক্, হেের্ো আজ আোরদর হেে ক্রররে। এটে এক্টে সুস্পি 

থরোইন্ডার হে থবশ্বরক্ েথরবতনর্ক্ারী এক্টে ববথশ্বক্ স্বাস্থ্য সংক্রের টঠক্ েররই হলাক্জরর্র 

ভুগরত িাক্া স্থ্ায়ী োর্থসক্ আ ারতর থবষয়টেরক্ আোরদর উরেক্ষা ক্রার হক্ারর্া সুরোগ হর্ই।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ পল ের্ম্বকা িম্বলর্, "এই সংক্রের সেয়জরুে আরগর হচরয় আররা হবথশ 

সংখযক্ আরেথরক্ার্ এখর্ োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবা গ্র ণ ক্ররত চাইরের্। হক্াথভড-19 এর প্রথত 

আোরদর হিডাররল সাোদারর্র েরধয এসব েথররষবা অন্তভুনি ক্রার থবষয়টে থর্ক্তিত ক্ররত 

আথে ক্রঠারভারব লোই ক্ররথে এবং আথে গথব নত হে আোর তুরল ধরা হবশ থক্েু গুরুত্বেূণ ন 

োর্থসক্ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রথবধার্ আোরদর আরেথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যারর্ (American Rescue 

Plan) অন্তভুনি ক্রা  রয়রে। থর্উ ইয়রক্নর োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবা ক্েীদলরক্ শক্তিশালী ক্ররত 

এবং সবরচরয় হবথশ প্ররয়াজর্ ররয়রে এের্ োর্ুষরদররক্ আশা হোগারত সা ােয ক্রার জর্য দ্রুত 

েদরক্ষে গ্র ণ ক্রায় আথে গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ কোম্বিবলর্ রাইি িম্বলর্, "েথদও েে নাথন্তক্ভারব প্রাণ  ারারর্াো সবসেয়ই 

ে াোরীর সবরচরয় থবধ্বংসী েথরণাে থ রসরব হিরক্ োরব, এই সংক্ে োর্থসক্ স্বারস্থ্যর ওের হে 

প্রভাব হিরলরে তারক্ও উরেক্ষা ক্রার হক্ারর্া সুরোগ হর্ই। থর্উ ইয়ক্ন হেরে োর্থসক্ 

স্বাস্থ্যরসবার অযারেস সম্প্রসারণ ক্রা এবং আোরদর োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবা ক্েীরদর স ায়তা 

ক্রার এই হিডাররল ত থবরলর জর্য ক্ংরগ্ররস লোই ক্ররত হেররথে বরল আথে গথব নত। এই 

অথত গুরুত্বেূণ ন থবষয়টেরক্ অগ্রাথধক্ার হদয়ায় আথে গভর্ নর হ াক্লরক্ সাধুবাদ জার্াই।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ অোক্তিয়াম্বর্া এিম্বপইলাে িম্বলর্, "োর্থসক্ স্বাস্থ্য আোরদর প্ররতযক্রক্ 

প্রভাথবত ক্রর এবং এের্থক্ ে াোরীর আরগও, আোরদর ক্থেউথর্টেগুরলারত বযক্তি ও 

েথরবারগুরলার োর্থসক্ স্বাস্থ্য এক্টে ক্রেবধ নোর্ উরেরগর থবষয় থেল। আেরা উরেখরোগয 

অগ্রগথত ক্ররথে, এবং ে াোরীর সারি চরল আসা অসংখয চযারলঞ্জ অবযা তভারব হোক্ারবলা 

ক্রার এই সেরয়, আোরদর অবশযই থর্ক্তিত ক্ররত  রব োরত োর্থসক্ স্বারস্থ্যর থবষয়টে 

আোরদর ক্থেউথর্টেগুরলারক্ েুর্গ নঠরর্ সা ােয ক্রার আোরদর প্ররচিার অগ্রভারগ িারক্। এই 



হিডাররল ত থবলরক্ থর্উ ইয়রক্নর োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবা শক্তিশালী ক্রার জর্য ক্ারজ লাগারর্া 

এবং চূোন্ত েে নারয় থগরয় হেেবযােী আোরদর েথরবারগুরলারক্ সা ােয ক্রার আজরক্র 

হ াষণাটের জর্য আথে গভর্ নর হ াক্লরক্ সাধুবাদ জার্াই।"  

  

বিম্বর্ের িামরা ব্রুক িম্বলর্, "োর্থসক্ স্বাস্থ্য থবষয়ক্ থসরর্ে ক্থেটের সভােথত থ রসরব, আথে 

থর্উ ইয়ক্ন হেরের অথিস অব হেন্টাল হ লরির (OMH) জর্য এই ত থবলগুরলা সুরথক্ষত ক্রায় 

আথে গভর্ নর ক্যাথি হ াক্রলর প্রশংসা ক্থর। আেরা জাথর্, েথদ থর্উ ইয়ক্ন হেেরক্ োর্থসক্ 

স্বাস্থ্য ও জরুথর স ায়তার প্ররয়াজর্ িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে োর্সিত, অযারেসরোগয 

সংস্থ্ার্সেূ  হেৌৌঁরে থদরত  য়, তা রল আোরদর অবশযই থর্রয়াগ ও ধরর রাখার প্ররচিা 

র্ােক্ীয়ভারব বকৃ্তি ক্ররত  রব। আথে থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর প্ররয়াজর্ েূরণ ক্রার র্তুর্ 

উোয়গুরলা শর্াি ক্ররত, এবং সবাই োরত তারদর প্রােয োর্সিত োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবার 

অযারেস োর্ তা থর্ক্তিত ক্ররত গভর্ নর হ াক্রলর সারি অবযা তভারব ক্াজ ক্রর োওয়ার 

প্রতযাশা রাথখ।"  

  

অোম্বিেবলওম্বমর্ আইবলর্ গুন্থার িম্বলর্, "আোরদর োর্থসক্ স্বাস্থ্যরসবা ক্েীরদর ওের 

থবথর্রয়াগ ক্রায় আথে গভর্ নর হ াক্ল ও হিডাররল সরক্ারর আোরদর অংশীদাররদর ধর্যবাদ 

জার্াই। ে াোরী চলাক্ালীর্ সেয়জরুে আেরা আোরদর ক্থেউথর্টেগুরলার োর্থসক্ স্বাস্থ্য 

সংক্রান্ত চাথ দা বকৃ্তি হেরত হদরখথে, এবং সােরর্র সাথররত ক্াজ ক্রর োওয়া েুরুষ ও েথ লারা 

এই োোর প্রথতটে েদরক্ষরে আোরদর হদখারশার্া ক্রার জর্য সরে থেরলর্। এই ত থবল 

আোরদর ক্েীদলরক্ শক্তিশালী ক্ররত সা ােয ক্ররব এবং সব থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ আররা 

থর্রােদ ও আররা সুস্থ্ ক্রর তুলরব।"  

2021 সারলর ক্ররার্া ভাইরাস হরসেন্স অযান্ড থরথলি সাথপ্ল্রেন্টাল অযারপ্রাথপ্ররয়শন্স অযাক্ট 

(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act, CRRSAA) এবং 2021 

সারলর আরেথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ অযাক্ট (American Rescue Plan Act), এই উভয় আইরর্র 

োধযরে OMH এই হিডাররল ত থবল হেরয়রে। এই আইর্ সীথেত সেরয়র জর্য ক্থেউথর্টে 

োর্থসক্ স্বাস্থ্য েথররষবা (Community Mental Health Services, CMHS) ব্লক্ গ্রযান্ট সম্প্রসারণ 

ক্রার োধযরে োর্থসক্ স্বাস্থ্য েথররষবাগুরলার জর্য সম্পূরক্ ত থবল প্রদার্ ক্রর।  

  

OMH এই োরস OMH-লাইরসন্সপ্রাপ্ত বথ থব নভারগর হরাগীরদর ও ক্থেউথর্টেরক্ স ায়তাক্ারী 

উেেুি হসবা প্রদার্ক্ারীরদর জর্য ক্েীদরলর ত থবল সম্পথক্নত থর্রদনশর্া ইসুয ক্রার এবং হসবা 

প্রদার্ক্ারীরদররক্ তারদর বরাে সম্পরক্ন অবথ ত ক্রার প্রতীক্ষায় ররয়রে।  

  

বথ থব নভারগর হরাগীরদর ও ক্থেউথর্টেরক্ স ায়তাক্ারী উেেুি হসবা প্রদার্ক্ারীরা হবশ থক্েু 

গুরুত্বেূণ ন খররচর খারত তারদর থর্জস্ব থবরবচর্া অর্ুোয়ী ক্ারজ লাগারর্ার জর্য ত থবল োরবর্, 

হেসব খারতর েরধয ররয়রে:  

  

  

1. বর্ম্বয়াগ ও ধম্বর রাখা িংক্রান্ত প্রম্বণাদর্া  

·   ধরর রাখা ও থর্রয়াগ সংক্রান্ত হবার্াস  

·   লংক্তজথভটে হে  



·   অবসর ভাতা ও অর্যার্য বােথত সথুবধা  

·   থডিাররর্থশয়াল হে  

·   ঝুুঁ থক্ ভাতা  

·   স্থ্ার্ান্তর সংক্রান্ত প্ররণাদর্া  

  

2. বেক্ষা িেয়  

·   র্তুর্/থবদযোর্ ক্েীরদর জর্য টেউশর্ থি, হেের্ ক্রলজ-েে নারয়র হেশাগত উন্নয়র্েূলক্ 

হক্াস ন ও থশক্ষা চাথলরয় োওয়ার জর্য  

·   র্তুর্/থবদযোর্ ক্েীরদর জর্য েরীক্ষা ও আরবদরর্র থি  

·   সাংসৃ্কথতক্ দক্ষতা ও ববথচেয সংক্রান্ত প্রথশক্ষণ সম্পথক্নত হক্াস নসেূ   

·   সরিলরর্র থর্বন্ধর্ থি  

  

3. কোবরয়ার উন্নয়র্ ও প্রবেক্ষণ  

·   ইন্টার্ নথশে, হিরলাথশে এবং/অিবা অর্যার্য ক্যাথরয়ার উন্নয়র্েূলক্ ক্ে নসূথচ বতথর, প্রচার, 

সেিৃক্রণ  

·   ক্েীরদর প্রথশক্ষরণর হক্ৌশল প্রণয়র্ ক্ররত এক্ারডথেক্ ও র্ীথতোলা থবষয়ক্ 

প্রথতষ্ঠার্গুরলার সারি স রোথগতা  

·   ক্ে নচারীরদর সম্পিৃতা ও ক্েীদরলর উন্নয়র্ থবষয়ক্ হক্ৌশল হেের্ প্রথশক্ষরণর োঠযক্রে 

প্রণয়র্ ও সংগ্র , থর্বন্ধর্ থি এর জর্য অি নায়র্, এবং ক্ে নচারীরদর প্রথশক্ষরণ অংশ হর্য়ার বা 

প্রথশক্ষণ প্রদার্ ক্রার বযয় ব র্ ক্রা।  

  

###  
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