
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/23/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সকল বর্উ ইয়কন অঞ্চম্বল হেবলম্ব লি সুম্ব াগ সম্প্রসারণ করার জর্ে 3 

বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার র্তুর্ অর্ুদার্ হ াষণা করম্বলর্  

  

হেবলম্ব লি কোবিোল হপ্রাগ্রাি সুবিধা িঞ্চঞ্চত েহুম্বর ও গ্রািীণ সম্প্রদাম্বয় িার্সম্পন্ন 

স্বাস্থ্েম্বসিা িাওয়ার সুম্ব াগ উন্নত করম্বত উদ্ভাির্ী হেবলম্ব লি সরঞ্জাি স্থ্াির্া সিি নর্ 

করম্বি  

  

বর্উ ইয়কন হেে ও দাতিে অংেীদারম্বদর অংেীদাবরত্ব স্বাস্থ্েম্বসিায় র্ো েতার অভাি 

বর্রািয় করম্বত সা া ে করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ সুথিধা িঞ্চিত সম্প্রদাকে হেথলক লকির সুক াগ ও গ্র ণক াগযতা 

িঞৃ্চিক্ারী র্তুর্ প্র ুঞ্চিকত থিথর্কোকগর জর্য 3 থিথলের্ িাথক্নর্ ডলাকরর অর্ুদার্ হপ্রাগ্রাি 

হ াষণা ক্রকলর্। হপ্রাগ্রািটে সম্প্রদাকের স্বাস্থ্য হসিাদার্ক্ারীকদর অথডও-থভজেুাল এিং থরকিাে 

িথর্েথরং থডভাইস থক্র্কত এিং অর্যার্য সম্প্রদাে অংশীদারকদর সাকি ক্াজ ক্কর লাইকেথর, 

গ ৃ ীর্কদর হশল্টার, ফাকি নথস এিং অর্যার্য স্থ্াকর্ িাস্তি হেথলক লি স্থ্ার্ স্থ্াপকর্ সা া য ক্রকি। 

হেকের দশটে অিকলর প্রকতযক্টেকক্ 150,000 িাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  কি। অর্ুদার্গুথলর 

সিার্ অি ন প্রদার্ ক্রকি রক্াকফলার থফলার্থ্রথপ অযাডভাইজরস (Rockefeller Philanthropy 

Advisors),  া এথরক্ ও ওকেঞ্চি ঞ্চিকের উদারতা ও ঞ্চিে থফউচাকস নর (Schmidt Futures) 

সুপাথরকশ থর্উ ইেক্ন হেে হ লি ফাউকিশকর্র (New York State Health Foundation) 

অংশীদাথরকে স্থ্াথপত  কেকে, ক্তৃনক্ স্পর্সরকৃ্ত হিসরক্াথর দাতিয সিি নর্ দ্বারা। 

অর্ুদার্গুথলর উকেশয  ল স্বাস্থ্য হসিা প্রদাকর্ উদ্ভািকর্র জর্য সরক্াথর-হিসরক্াথর সিি নর্ 

প্রদার্। আকিদর্ শুরু  কি 2022 সাকলর 4 জার্ুোথর এিং আকরা তিয পাওো  াকি এখাকর্।  

  

"সক্ল থর্উ ইেক্নিাসীর উচ্চিাকর্র স্বাস্থ্যকসিার অথধক্ার রকেকে, তারা হ খাকর্ই িাকু্ক্ র্া 

হক্র্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেথলক লি এক্টে গুরুেপূণ ন সরঞ্জাি  া সুথিধা িঞ্চিত 

সম্প্রদাকে স্বাস্থ্যকসিা এিং থর্উ ইেক্নিাসীর সিে ও অি ন সাশ্রে ক্কর। এই থিথর্কোকগর িাধযকি, 

আিরা সক্কলর  াকত উচ্চিাকর্র স্বাস্থ্যকসিার িযিস্থ্া িাকক্ এিং তারা  াকত ডািার হদখাকত 

পাকর তা থর্ঞ্চিত ক্রকত ক্াজ ক্রথে।"  

  

হক্াথভড-19 ি ািারী হদথখকেকে হ  থর্ম্ন-আকের সম্প্রদাকে সুক াগ সম্প্রসাথরত ক্রার জর্য 

হেথলক লি এক্টে অথত গুরুেপূণ ন সরঞ্জাি। এই সঙ্ককের পুকরা সিকে, থর্উ ইেক্নিাসীরা 

আগ্রক র সাকি হেথলক লিকক্ িরণ ক্কর থর্কেকে, শুধু সািাঞ্চজক্ দরূকের প্রকোজকর্ই র্ে িরং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Ffunding%2Fsoi%2F18828%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C248d8301a8dd40aa7aaf08d9ae9ec55a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732819215440483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PcJZ%2Bos9RazFJLlj38OWG2n4vI44SAUC174LFHgGcsc%3D&reserved=0


এই ক্ারকণও হ  হেথলক লি ডািাকরর ক্াকে  াওোর সিে ও খরচ োড়াই উচ্চিাকর্র স্বাস্থ্যকসিা 

পাওো স জতর ক্কর থদকেকে। িার্থসক্ স্বাস্থ্য ও িাদক্াসঞ্চির থচথক্ৎসাে অিযা ত হসিার 

প্রকোজর্ীে হিোকত এটে থিকশষ ক্কর সতয।  

  

হক্াথভড-19 ি ািারী হেথলক লি গ্র ণ েরাথিত ক্করকে। অর্ুদার্গুথল থর্ঞ্চিত ক্রকি হ  সক্ল 

থর্উ ইেক্নিাসী এইসি উদ্ভািকর্র সুথিধা পাে এিং হক্উ হ র্ িাদ র্া পকর। অর্ুদার্ হপ্রাগ্রািটে 

হেথলক লি সম্প্রসারণ ও এটে পাওোর সুথিধা উন্নত ক্রার হেকে হেকের ি ৃত্তর প্রকচষ্টার 

এক্টে অংশ। 2022 অি নিেকরর িাকজকে, থর্উ ইেক্ন হসকক্কল স্থ্ার্ আিশযক্তা অপসারণ 

ক্করকে এিং আকরা হিথশ িার্থসক্ স্বাস্থ্য ও িাদক্াসঞ্চির থচথক্ৎসা প্রদার্ক্ারীকক্ দরূিতী স্থ্ার্ 

হিকক্ হসিা প্রদাকর্র অর্ুিথত থদকেকে। এোড়া থর্উ ইেক্ন এক্াথধক্ অর্লাইর্ প্রথশেণ হপ্রাগ্রাি 

শুরু ক্করকে  াকত প্রদার্ক্ারীরা হেথলক লি গ্র কণর হেকে হসরা অর্ুশীলর্ থশখকত পাকর  া 

উপলভয এখাকর্।  

  

থর্উ ইেক্ন হেে হেথলক লি উদ্ভািকর্ হর্তৃস্থ্ার্ীে,  া থর্উ ইেক্নিাসীকদর িার্সম্পন্ন স্বাস্থ্যকসিা 

পাওোর সুক াগ িঞৃ্চি ক্কর হদওোর সম্ভাির্া রাকখ।  

  

বডিােনম্বিন্ট অফ হ লম্বির (Department of Health) ভারপ্রাপ্ত বর্ি না ী হডিুটে 

কবিের্ার ঞ্চিবের্ প্রাউড িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন হেকের স্বাস্থ্যকসিার ভথিষযকতর জর্য 

হেথলক লি এক্টে অথত গুরুেপূণ ন উপাদার্। হেথলক লি পাওোর সুক াগ সম্প্রসাথরত ক্কর, 

আিরা প্রথতিন্ধক্তা অপসারণ ক্কর থদঞ্চি  া থর্উ ইেক্নিাসীর প্রকোজর্ীে ও প্রাপয থচথক্ৎসা 

সিেিত পাওোর সুক াগ িঞৃ্চি ক্রকত সা া য ক্রকি। থিথর্কোগগুথল ঐথত াথসক্ভাকি সুথিধা 

িঞ্চিত সম্প্রদােগুথলর জর্য উচ্চিাকর্র ও থর্ভনরক াগয হসিা প্রদার্ ক্রকি, র্যা যতা িঞৃ্চি ক্রকি 

এিং স্বাস্থ্যকসিাে র্যা যতার অভাি থর্রািে সা া য ক্রকি।"  

  

ঞ্চিে বফউচাম্বস নর স প্রবতষ্ঠাতা এিং গুগম্বলর সাম্বিক প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা এবরক 

ঞ্চিে িম্বলর্, "ি ািারী আিাকদর হদথখকে থদকেকে হ  হেথলক লি  ল ক্া নক্র স্বাস্থ্যকসিা 

িযিস্থ্ার অপথর া ন অংশ। হেথলক লকির সকি নাচ্চ সুথিধা লাকভর জর্য আিাকদরকক্ হরাগীকদর 

প্রকোজর্ীে থডভাইস ও অিক্াঠাকিার অথধক্ারী ক্রকত  কি। উকদযাগটে সক্ল থর্উ 

ইেক্নিাসীকক্ থর্রাপদ ও স্বাস্থ্যিার্ রাখার জর্য উদ্ভাির্ী সিাধাকর্র প্রথত থর্উ ইেকক্নর দৃঢ় 

প্রথতশ্রুথতকক্ থচথিত ক্কর।"  

  

###  
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