
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল 10 বিবলয়র্ ডলাম্বরর স্বাস্থ্েম্বেিার পবরকল্পর্ার অংে ব োম্বি স্বাস্থ্েম্বেিা 

কর্মীম্বের েরােবর অি ন প্রোম্বর্র হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

েি হচম্বয় িড় বিবর্ম্বয়াগটি পাাঁচ িেম্বর বর্উ ইয়কন স্বাস্থ্েম্বেিা কর্ম নেক্তির 20 েতাংে িৃক্তি 

করম্বি  

  

পূণ নকালীর্ স্বাস্থ্েম্বেিা কর্মীম্বের 3,000 ডলার ধম্বর রাখার অি ন প্রোর্ ে  র্মজুবর এিং 

হিার্াম্বে 4 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ কম্বর  

  

র্মজুবর, হিার্াে, জীির্যাত্রার োর্মঞ্জম্বেের খরচ, কর্ম নজীিম্বর্র পাইপলাইর্ গম্বড় হতালা, 

প্রবেক্ষণ এিং বেক্ষার প্রোবরত অোম্বেম্বের র্মাধেম্বর্ম স্বাস্থ্েম্বেিার কর্ম নেক্তিম্বক ধম্বর 

রাম্বখ, পুর্বর্ নর্ম নাণ কম্বর এিং িৃক্তি কম্বর  

  

পবরকাঠাম্বর্মা, অোম্বেে এিং বিতরম্বণ বিবর্ম্বয়াম্বগর োম্বি স্বাস্থ্েম্বেিার িেিস্থ্াম্বক 

েক্তিোলী কম্বর হতাম্বল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ স্বাস্থ্যসেবায় 10 থবথলয়র্ ডলাসরর বহু-বছসরর থবথর্সয়াসগর হ াষণা 

ক্সরসছর্, যা রাসজযর ইথি াসে েবসচসয় বড়, স্বাস্থ্যসেবার ক্র্ নশক্তি পুর্গ নঠর্ ও বকৃ্তি ক্রসি এবং 

2022 হেট অফ দ্য হেসটর অংশ থ োসব স্বাস্থ্যসেবার বযবস্থ্াসক্ শক্তিশালী ক্রার জর্য। 

পথরক্ল্পর্াটট থর্উ ইয়ক্ন হেসটর স্বাস্থ্যসেবার খাসি 10 থবথলয়র্ ডলাসরর থবথর্সয়াগ ক্রসব, যার 

র্সযয স্বাস্থ্যক্র্ীসদ্র জর্য র্জথুর এবং হবার্াে প্রদ্ার্ ক্রার জর্য 4 থবথলয়র্ ডলাসররও হবথশ 

অন্তভুনি এবং থচথক্ৎোগি হপশাদ্ারসদ্র বিনর্ার্ এবং ক্রর্বয নর্ার্ চাথ দ্া হর্টাসি স্বাস্থ্যসেবার 

ক্র্ নশক্তির উন্নয়সর্র পাইপলাইসর্ থবথর্সয়াগ ক্রসব।  

  

"র্ ার্ারীর প্রির্ হিসক্ই, থর্উ ইয়সক্নর স্বাস্থ্যক্র্ীরা গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্সরসছর্," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলম্বের্। "আর্াসদ্র অবশযই বিনর্াসর্ থবপুল পথরর্াসর্ স্বাস্থ্যক্র্ীসদ্র  ারাসর্া বন্ধ 

ক্রসি  সব, এবং আর্াসদ্র শুয ুএটাই বলসি  সব র্া হয আর্রা িাসদ্র ক্াসছ কৃ্িজ্ঞিার ঋণী 

থক্ন্তু প্রকৃ্িপসে িাসদ্র পাওর্া ঋণ পথরসশায ক্রসি  সব। প্রথিটট থর্উইয়ক্নবােীর স্বাস্থ্য থর্ভনর 

ক্সর এক্টট শক্তিশালী, থস্থ্থিশীল এবং র্যায়েঙ্গি স্বাস্থ্যসেবার বযবস্থ্ার উপর এবং স্বাস্থ্যক্র্ীরাই 

িার থভথি। স্বাস্থ্যসেবায় েবসচসয় বড় থবথর্সয়াসগর র্াযযসর্ আর্রা আর্াসদ্র স্বাস্থ্যসেবার 

ক্র্ নশক্তি যসর রাখব, পুর্থর্ নর্ নাণ ক্রব এবং বকৃ্তি ক্রব এবং থর্ক্তিি ক্রব হয আর্রা থর্উ 

ইয়ক্নবােীসদ্র জর্য েসব নাচ্চ র্াসর্র স্বাস্থ্যসেবা প্রদ্ার্ ক্থর।"  



  

র্ ার্ারীটট স্বাস্থ্যসেবার ক্র্ নশক্তির উসেগসক্ র্াটক্ীয়ভাসব বাথড়সয় থদ্সয়সছ যা আর্াসদ্র 

প্রসয়াজর্ীয় ক্র্ীসদ্র অথভজ্ঞিার োসি থর্উ ইয়ক্নবােীসদ্র জর্য উচ্চ র্াসর্র যসের অযাসেেসক্ 

প্রভাথবি ক্সরসছ। 2021 োসলর জরু্ পয নন্ত, থর্উ ইয়সক্নর স্বাস্থ্যসেবার ক্র্ নশক্তি িখর্ও প্রাক্-

র্ ার্ারী স্তসরর 3 শিাংশর ক্র্ থছল এবং 11 শিাংশ হেখাসর্ ক্র্ থছল হযখাসর্ প্রাক্-র্ ার্ারী 

অর্ুর্ার্ ক্রা চাথ দ্া বজায় রাখসি 2022 োসলর হশষ র্াগাদ্ এটটর প্রসয়াজর্  সব।  

  

আর্মাম্বের স্বাস্থ্েম্বেিার খাম্বত 10 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ করুর্ এিং শ্রবর্মকম্বের 

জর্ে র্মজুবর প্রোর্ করুর্৷  

  

থর্উ ইয়সক্নর অপথর ায ন স্বাস্থ্য ও র্ার্বসেবার ক্র্ীরা আর্াসদ্র এক্ শিাব্দীর জর্স্বাস্থ্যর 

েংক্সটর র্যয থদ্সয় হদ্সখসছর্ এবং আর্াসদ্র রাজযসক্ হক্াথভড-19-এর োসি লড়াই ক্রার এবং 

হেটটসক্ পরাজয় ক্রার জর্য এক্টট র্সডসল পথরণি ক্সরসছর্৷ থক্ন্তু এই শ্রথর্ক্সদ্র অসর্সক্ই 

এখর্ও এক্টট পথরবার ের্ি নর্ এবং র্যাযয র্াসর্র জীবর্ যারসণর জর্য যা প্রসয়াজর্ িার হচসয় 

অসর্ক্ ক্র্ র্জথুর পাসের্।  

  

আগার্ী 5 বছসর থর্উ ইয়সক্নর স্বাস্থ্যক্র্ীসদ্র 20 শিাংশর বকৃ্তি ক্রসি গভর্ নর হ াচুল 

স্বাস্থ্যসেবাসি 10 থবথলয়র্ ডলাসরর বহু-বছসরর থবথর্সয়াগ ক্রসবর্, যার র্সযয স্বাস্থ্যসেবার 

ক্র্ীসদ্র র্জথুর এবং হবার্াে ের্ি নর্ ক্রার জর্য 4 থবথলয়র্ ডলাসররও হবথশ অন্তভুনি রসয়সছ।  

  

এই বহু-বছসরর থবথর্সয়াসগর র্ূল উপাদ্ার্গুথলর র্সযয রসয়সছ:  

• স্বাস্থ্যসেবার র্জথুরসি ে ায়িার জর্য 2 থবথলয়র্ ডলার  

• স্বাস্থ্যসেবা এবং র্ার্থেক্ পথরেন্নিার ক্র্ীসদ্র যসর রাখার হবার্াে প্রদ্ার্ ক্রসি 

2 থবথলয়র্ ডলার রসয়সছ যার র্সযয 3,000 ডলার পয নন্ত হবার্াে পূণ ন-ের্সয়র হেই 

ক্র্ীসদ্র জর্য যাসব যারা এক্ বছসরর জর্য িাসদ্র পসদ্ িাক্সবর্ এবং যারা ক্র্ 

 ন্টা ক্াজ ক্রসছর্ িাসদ্র জর্য হপ্রা-সরট হবার্াে রসয়সছ  

• র্ার্বসেবার ক্র্ীসদ্র র্জথুর বাড়াসি ো াযয ক্রার জর্য ক্ে অফ থলথভং 

অযাডজােসর্ন্টসের (COLA) খরসচর জর্য 500 থর্থলয়র্ ডলার  

• স্বাস্থ্যসেবার র্ূল অবক্াঠাসর্া এবং উন্নি লযাসবর ের্িার জর্য 2 থবথলয়র্ ডলার  

• ক্র্ নশক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবার অযাসেে এবং থবিরসণ অর্যার্য থবথর্সয়াগ  

  

আর্াসদ্র অিযাবশযক্ স্বাস্থ্যসেবার ক্র্ নশক্তির ক্রর্বয নর্ার্ চাথ দ্ার জর্যও দ্রুি এবং শক্তিশালী 

পদ্সেসপর প্রসয়াজর্। গভর্ নর হ াচুল ক্র্ নজীবসর্র পাইপলাইর্ উন্নি ক্রসি, স্বাস্থ্যসেবার 

প্রথশেণ এবং থশোর অযাসেে প্রোথরি ক্রসি, েুথবযাবক্তিি এলাক্াগুথলসি পথরচয নার ক্র্ীসদ্র 

থর্সয়াগ এবং বাথড়র পথরচয নাসক্ শক্তিশালী ক্রার জর্য থডজাইর্ ক্রা এক্টট হপ্রাগ্রাসর্র র্াযযসর্ 

স্বাস্থ্যসেবার ক্র্ীবাথ র্ীসক্ পুর্গ নঠর্ ও বকৃ্তি ক্রসবর্।  

  

এই প্রসচষ্টাগুথলর র্সযয অন্তভুনি:  

• বচবকৎোগত প্রবতষ্ঠার্গুবলর প্রবেক্ষম্বণর েক্ষর্মতার িৃক্তি করা: এই 

উসদ্যাগটট র্িুর্ হপ্রাগ্রাসর্র খরচ ক্ভার ক্রসব, ক্র্ীসদ্র পণূ ন-ের্সয়র ে ায়িার 



ক্র্ীসদ্র প্রথশেসণর অর্ুর্থি হদ্ওয়ার (যারা থবদ্যর্ার্ ক্র্ীসদ্র আরও প্রথশেণ 

থদ্সি  াি খাথল ক্রসি ো াযয ক্সর), এবং র্িুর্ প্রথশেসণর হক্ৌশলগুথলর 

থবক্াশ ক্রার জর্য জর্য েথিপূরণ প্রদ্ার্ ক্রসব।  

  

• তাম্বের আবি নক হিাঝা উপের্ম কম্বর স্বাস্থ্েম্বেিায় বেক্ষািীম্বের আকৃষ্ট করা: 

গভর্ নর হ াচুল স্বাস্থ্যসেবার হপশাদ্ারসদ্র থশোর জর্য েরােথর আথি নক্ ে ায়িা 

প্রদ্ার্ ক্রসবর্ িসব এই শসিন হয িারা িাসদ্র পথরচয়পত্র পাওয়ার পর এক্টট 

থর্থদ্নষ্ট ের্সয়র জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেসট ক্াজ ক্সরর্। এই প্ল্যার্টট থবর্ার্ূসলয 

থশোদ্ার্ প্রদ্ার্ ক্রসব, উচ্চ চাথ দ্ােম্পন্ন স্বাস্থ্যগি হপশার জর্য থশোর্ূলক্ 

খরচ ক্ভার ক্রসব এবং সু্কসল িাক্াক্ালীর্  ারাসর্া আসয়র জর্য উপবথৃি প্রদ্ার্ 

ক্রসব। এটট স্বাস্থ্যসেবা হপশার জর্য থর্উ ইয়ক্নবােীসদ্র প্রথশেসণর পসির 

বাযাগুথল দ্রূ ক্রসি থশশু পথরচয না বা পথরব সর্র ে ায়িার র্সিা েব নবযাপী 

পথরসষবাও েরবরা  ক্রসব।  

  

• SUNY এিং CUNY জুম্বড় আম্বগ হেখার হেবডি পুরসৃ্কত করা: থর্উ 

ইয়ক্নবােীসদ্র ক্সলজ এবং ক্যাথরয়াসরর র্সযয স্থ্ার্ান্তর ক্রা ে জ ক্রার জর্য 

গভর্ নসরর পথরক্ল্পর্ার অংশ থ োসব, হেট ইউথর্ভাথে নটট অফ থর্উ ইয়ক্ন (State 

University of New York, SUNY) এবং থেটট ইউথর্ভাথে নটট অফ থর্উ ইয়ক্ন (City 

University of New York, CUNY) প্রােথঙ্গক্ পূসব নর থশোর ও ক্াসজর অথভজ্ঞিার 

হক্রথডট হদ্ওয়ার জর্য, হক্রথডট জর্া, োটটনথফসক্শর্, এবং হপাে-সেসক্ন্ডাথর 

অজনর্ ের্ি নর্ ক্রার জর্য এক্টট োর্ঞ্জেযপূণ ন, রাজযবযাপী র্ীথি অবলম্বর্ গ্র ণ 

ক্রসব।  

  

• েুবিধািক্তিত এলাকায় কাজ করার জর্ে হর্মবডম্বকল হপোোরম্বের বর্ম্বয়াগ 

করা: গভর্ নর হ াচুল অর্ুন্নি এলাক্ায়, থবসশষ ক্সর রাসজযর গ্রার্ীণ অংসশ ক্াজ 

ক্রার জর্য থচথক্ৎো হপশাদ্ারসদ্র থর্সয়াসগর প্রসয়াজর্ীয়িাসক্ স্বীকৃ্থি 

থদ্সয়সছর্। এই লেযগুথল অজনর্ ক্রসি, থর্উ ইয়ক্ন হেট এগুথল ক্রসব:  

- ডক্টরে অযাক্রে থর্উ ইয়ক্ন হপ্রাগ্রাসর্র জর্য ি থবল বকৃ্তি ক্রা, হয েব 

ডািার থির্ বছর যসর েুথবযাবক্তিি এলাক্ায় ক্াজ ক্সরর্, িাসদ্র জর্য 

120,000 ডলার পয নন্ত ঋণ র্কু্ব ক্রা;  

- এক্টট "র্াসে নে অযাক্রে NY" হপ্রাগ্রার্ তিথর ক্রা েফল ডক্টরে অযাক্রে 

NY হপ্রাগ্রাসর্র উপর থভথি ক্সর, র্াে নসদ্রসক্ রাজয জসুড় েুথবযাবক্তিি 

এলাক্ায় স্থ্াপর্ ক্রার জর্য; এবং  

- SUNY থপ্র-হর্থডসক্ল অপারচুথর্টট হপ্রাগ্রার্ এবং ডাইভারথেটট ইর্ 

হর্থডথের্ হপ্রাগ্রার্সক্ প্রোথরি ক্রা, এক্টট তবথচত্রযর্য় স্বাস্থ্যসেবা ক্র্ীর 

থর্সয়াগ এবং প্রথশেণ হদ্ওয়া যা পথরচয নার যারাবাথ ক্িা জসুড় স্বাসস্থ্যর 

ের্িা থর্ক্তিি ক্রসি অর্ুন্নি েম্প্রদ্াসয়র হরাগীসদ্র তবথচসত্রযর 

প্রথিথর্থযত্ব ক্সর।  

  



• অবভিােী বর্উ ইয়কনিােীম্বের েরােবর ে ায়তা হপোর োম্বি েংযিু করা:  

হেট এসজক্তিগুথল বথ রাগি অংশীদ্ারসদ্র োসি এক্টট থশোর্থবশ ক্াসজর 

প্রথশেণ হপ্রাগ্রার্ তিথর ক্রসি ক্াজ ক্রসব যা র্িুর্ এবং থবদ্যর্ার্ অথভবােী 

ক্র্ীসদ্র ক্র্ নশক্তিসি ক্যাথরয়াসরর পি প্রদ্ার্ ক্সর — অথভবােী ক্র্ নেংস্থ্াসর্র 

শূর্যিা পূরণ ক্রার োসি োসি আরও জরুরীভাসব প্রসয়াজর্ীয় প্রিযে ে ায়িার 

হপশাগুথল পূরণ ক্সর।  

  

• ডািার এিং র্াে নম্বের বর্উ ইয়ম্বকন ে ম্বজই স্থ্ার্ান্তবরত  ম্বত এিং 

অর্ুেীলর্ করার অর্ুর্মবত বের্: গভর্ নর হ াচুল থর্উ ইয়সক্নর জর্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় 

হর্থডসক্ল লাইসেিার ক্ম্পযাক্ট এবং র্াে ন লাইসেিার ক্ম্পযাসক্ট হযাগদ্াসর্র 

জর্য আইসর্র প্রস্তাব ক্রসবর্। এই ক্র্পযাক্টগুথলসি হযাগদ্ার্ ডািার এবং 

র্াে নসদ্র থর্উ ইয়সক্ন স্থ্ার্ান্তথরি ক্রসি এবং িাসদ্র থবদ্যর্ার্ লাইসেি বযব ার 

ক্সর হটথলস লসির র্াযযসর্ বা অর্যভাসব িাড়ািাথড় রাসজয অর্ুশীলর্ ক্রসি 

েের্  সব, খুব প্রসয়াজসর্র ের্সয় আরও স্বাস্থ্যসেবা ক্র্ীসদ্র আক্ষ নণ ক্রসি 

েের্ ক্রসব।  

  

• একটি র্মার্ি পবরম্বষিা প্রবতভার পাইপলাইর্ ততবর করম্বত কর্ম নেক্তি উন্নয়র্ 

অংেীোবরত্ব প্রোবরত করুর্: র্ার্ব পথরসষবা প্রথিভার পাইপলাইর্সক্ আরও 

শক্তিশালী ক্রসি, গভর্ নর হ াচুল হফডাসরল ি থবল বযব ার ক্রসবর্:  

- উচ্চ থবদ্যালসয়র থশোিীসদ্র প্রিযে পথরচয নার ক্র্ী  ওয়ার েুসযাগ 

হদ্ওয়ার জর্য েরােথর ে ায়িা হপশাদ্ার ক্যাথরয়ার এবং প্রযুক্তিগি থশো 

ক্ায নক্রর্ প্রোথরি ক্রা; এবং  

- OPWDD-এর োসি SUNY ফর অল পাটনর্ারথশপসক্ রাজযবযাপী দ্শটট 

SUNY থশোগি েুসযাগ হক্সে প্রোথরি ক্রা যাসি প্রিযে ে ায়িার 

হপশাদ্ারসদ্র িাসদ্র দ্েিা বকৃ্তি ক্রসি এবং স্বাস্থ্য ও র্ার্ব পথরসষবার 

হেসত্র িাসদ্র প্রসবশ বা অগ্রের  সি ো াযয ক্রার জর্য এক্টট 

থবর্ারূ্সলয প্রথশেসণর েরঞ্জার্ প্রদ্ার্ ক্সর৷  

  

• েুবিধা এিং েক্ষতা বিকাম্বের র্মাধেম্বর্ম গৃ  এিং েম্প্রোয়-বভবিক 

স্বাস্থ্েম্বেিা কর্ম নেক্তিম্বক িৃক্তি করা: গভর্ নর হ াচুসলর হর্িৃসত্ব, থর্উ ইয়ক্ন হেট 

হফডাসরল েরক্াসরর ক্াসছ আর্াসদ্র পথরচয নার ক্র্ী বাথ র্ীসক্ শক্তিশালী ক্রার 

জর্য 14-টট উসদ্যাসগ 2.2 থবথলয়র্ ডলার বযয় ক্রার জর্য আসবদ্র্ ক্সরসছ। এর 

র্সযয রসয়সছ:  

- হ ার্ হক্য়ার ওয়াক্নসফাে ন ইথর্থশসয়টটভ: হ ার্ হক্য়ার এসজক্তিগুথলসক্ 

প্রর্াণ-থভথিক্ হপ্রাগ্রার্গুথল বাস্তবায়র্ ক্রসি েের্ ক্সর যা িাসদ্র 

েরােথর পথরচয নার ক্র্ীসদ্র থর্সয়াগ ক্রসি, যসর রাখসি, প্রথশেণ থদ্সি 

এবং ের্ি নর্ ক্রসি ে ায়িা ক্সর।  

- ক্র্ নশক্তির পথরব র্ প্রসণাদ্র্া: হ ার্ হক্য়ার ক্র্ী থর্সয়াগ এবং/অিবা 

যসর রাখার োসি েম্পথক্নি পথরব র্ েংক্রান্ত বা াঁযাগুথল ের্াযার্ ক্সর।  



- বুক্তিজীবী বা উন্নয়র্র্ূলক্ প্রথিবন্ধী ক্র্ নশক্তির জর্য বথয নি র্জথুর: 

েরােথর ে ায়িার হপশাদ্ারসদ্র হর্য়াদ্ দ্ী ন ক্রার এবং যসর রাখার 

প্রসণাদ্র্া প্রদ্ার্ ক্সর।  

- েরােথর ে ায়িার হপশাদ্ার ক্র্ নশক্তি উন্নয়র্ অর্ুদ্ার্: েরােথর ে ায়িা 

হপশাদ্ারসদ্র জর্য দ্েিার উন্নয়র্ প্রদ্ার্ ক্সর।  

- ওয়াক্নসফাে ন থরক্রুটসর্ন্ট ইথর্থশসয়টটভ: OPWDD-এর জর্য ক্ায নক্র 

ক্র্ীসদ্র থর্সয়াসগর জর্য হডটা-চাথলি হক্ৌশল প্রসয়াগ ক্সর।  

- ক্থর্উথর্টট হরথেসডি হপ্রাগ্রার্; ক্রর্বয নর্ার্ েরােথর পথরচয নার ক্র্ীসদ্র 

খরসচর জর্য ি থবল বকৃ্তি।  

  

###  
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