
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সংকম্বের সমু্মখীর্  ওয়া িেক্তিম্বের জর্ে মম্বর্াম্বরাগ সংক্রান্ত স ায়তা উন্নত করম্বত 

গভর্ নর হ াকম্বলর িৃ ৎ বিবর্ম্বয়াম্বগর হ াষণা   

  

এর মম্বযে রম্বয়ম্বে মম্বর্াম্বরাগ সংক্রান্ত  াসপাতাম্বল হরাগীম্বের হিম্বের িেিস্থা করার জর্ে 

ত বিল িৃক্তি করার জর্ে 27.5 বমবলয়র্ েলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ  

  

মম্বর্াম্বরাগ বিম্বেষজ্ঞ এিং মম্বর্াম্বরাগ সংক্রান্ত র্াস ন প্রোবিের্ার বর্ম্বয়াম্বগর জর্ে 9 

বমবলয়র্ েলার  

  

গৃ  ীর্তার সমু্মখীর্  ওয়া হলাকজম্বর্র আিাসম্বর্র িেিস্থা করম্বত িাড়বত 500টে 

স ায়তামলূক  াউক্তজং হিম্বের জর্ে িেম্বর 12.5 বমবলয়র্ েলার   

  

এসি বিবর্ম্বয়াগ স্বাস্থেম্বসিা িেিস্থাম্বক উন্নত করার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 10 বিবলয়র্ 

েলাম্বরর পবরকল্পর্ার সম্বে হ াগ  ম্বে,  ার মম্বযে কবমউবর্টে মার্বসক স্বাস্থে কম নসূবি ও 

পবরম্বষিাগুম্বলার জর্ে 577 বমবলয়র্ েলার িৃক্তি করাও অন্তভভ নি রম্বয়ম্বে  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন থিটি হেয়র এথরক্ অ্যাডােি এর িঙ্গে এক্টি অ্র্ুষ্ঠাঙ্গর্ 

থর্উ ইয়ক্ন হেি ব্যাপী জটিল োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্ার অ্যাঙ্গেি এব্ং  ািপাতালগুঙ্গলাঙ্গত েঙ্গর্াঙ্গরাগ 

িংক্রান্ত থিথক্ৎিার জর্য হব্ঙ্গডর অ্যাঙ্গেি উন্নত ক্রঙ্গত িা ায্য ক্রার জর্য ব্ ৃৎ থব্থর্ঙ্গয়াঙ্গগর 

হ াষণা থিঙ্গয়ঙ্গের্। এিব্ উঙ্গিযাগ গ ৃ ীর্তা ি  অ্র্যার্য িংক্ঙ্গির িম্মখুীর্  ওয়া গুরুতর 

োর্থিক্ অ্িুস্থ্তায় আক্রান্ত ব্যক্তিঙ্গির জর্য অ্পথর ায্ ন ি ায়তা ও পথরঙ্গষব্াগুঙ্গলা প্রিাঙ্গর্র জর্য 

ক্রা এক্টি পথরক্ল্পর্ার অ্ংশ। এিব্ থব্থর্ঙ্গয়াঙ্গগর েঙ্গযয েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত থিথক্ৎিার জর্য 

 ািপাতাঙ্গলর হব্ড ব্কৃ্তির জর্য ব্েঙ্গর 27.5 থেথলয়র্ ডলার; েঙ্গর্াঙ্গরাগ থব্ঙ্গশষজ্ঞ এব্ং েঙ্গর্াঙ্গরাগ 

িংক্রান্ত র্াি ন প্রযাথিশর্ার থর্ঙ্গয়াঙ্গগর জর্য ব্েঙ্গর 9 থেথলয়র্ ডলার; এব্ং থর্ঙ্গজঙ্গির ক্থেউথর্টিঙ্গত 

গ ৃ ীর্তার িম্মুখীর্  ওয়া হলাক্জঙ্গর্র জর্য আব্ািঙ্গর্র ব্যব্স্থ্া ক্রঙ্গত ব্াড়থত 500টি 

ি ায়তােূলক্  াউক্তজং হব্ঙ্গডর জর্য ব্েঙ্গর 12.5 থেথলয়র্ ডলার অ্ন্তভভ নি রঙ্গয়ঙ্গে।  

  

"অ্ঙ্গর্ক্ িী ন িেয় যঙ্গর আোঙ্গির োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্া ব্যব্স্থ্া থব্থর্ঙ্গয়াগ হেরত হর্ওয়ার িেিযার 

ভভ িঙ্গভাগী  ঙ্গয় আঙ্গে, এব্ং এই ে াোরী গুরুতর োর্থিক্ অ্িুস্থ্তায় আক্রান্ত গ ৃ ীর্তার 

িম্মুখীর্  ওয়া থর্উ ইয়ক্নব্ািীঙ্গির জর্য পথরথস্থ্থত আঙ্গরা ক্টির্ ক্ঙ্গর তভ ঙ্গলঙ্গে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "হেয়র অ্যাডােি-এর পাঙ্গশ িা াঁড়াঙ্গত হপঙ্গর এব্ং থস্থ্থতশীল আব্ািঙ্গর্র অ্ভাঙ্গব্ ভভ গঙ্গত 

িাক্া ব্যক্তিঙ্গির জর্য োর্থিক্ স্বাস্থ্য থিথক্ৎিা হজারিার ক্রা, এব্ং আঙ্গরা হব্থশ িংখযক্ 



েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত থিথক্ৎিার হব্ড িাল ুক্রার জর্য আোঙ্গির প্রঙ্গিষ্টা হশয়ার ক্রঙ্গত হপঙ্গর আথে 

গথব্ নত। থর্উ ইয়ক্ন থিটির প্রাণশক্তি -- আোঙ্গির িাব্ওঙ্গয়গুঙ্গলাঙ্গক্ -- িক্ল ভ্রেণক্ারীঙ্গির জর্য 

থর্রাপি রাখার জর্য, এব্ং প্রঙ্গয়াজর্ রঙ্গয়ঙ্গে এের্ হলাক্জঙ্গর্র ক্াঙ্গে িা ায্য ও পথরঙ্গষব্া হপ ৌঁঙ্গে 

হিওয়ার জর্য আোঙ্গিরঙ্গক্ অ্ব্শযই এক্িঙ্গে ক্াজ ক্রঙ্গত  ঙ্গব্।"  

   

অবিস অি হমন্টাল হ লি (Office of Mental Health)-এর কবমের্ার ে. অোর্ 

সাবলভার্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর প্রস্তাথব্ত ব্াঙ্গজি এব্ং তার ব্াস্তব্ায়র্ ক্রা উঙ্গিযাগগুঙ্গলা 

িথতযক্ার অ্ঙ্গি নই ইথত াি িটৃষ্ট ক্রার েঙ্গতা এব্ং থর্উ ইয়ঙ্গক্ন োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্ার থর্রাপত্তা 

জালঙ্গক্ ব্যাপক্ভাঙ্গব্ শক্তিশালী ক্রঙ্গব্। আজ থতথর্ হয্িব্ পিঙ্গেঙ্গপর ক্িা হ াষণা ক্রঙ্গের্ এব্ং 

হেয়র অ্যাডােি-এর িঙ্গে থতথর্ হয্ ি ঙ্গয্াথগতার পি হব্ঙ্গে থর্ঙ্গয়ঙ্গের্, হিটি োর্থিক্ স্বাস্থ্য 

িংক্রান্ত িংক্ঙ্গির িম্মখুীর্  ওয়া হলাক্জঙ্গর্র ক্াঙ্গে দ্রুত ও ক্ায্ নক্রভাঙ্গব্ পথরঙ্গষব্া হপ ৌঁঙ্গে 

হিওয়ার হেঙ্গে িা ায্য ক্রঙ্গব্।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন থিটি ও হেিব্যাপী েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত থিথক্ৎিার হরাগী ভথতনর হব্ঙ্গডর স্বল্পতা িাক্ার 

এক্টি ক্ারণ  ঙ্গলা হেথডঙ্গক্ল/িাক্তজনক্যাল হব্ডগুঙ্গলার তভ লর্ায়  ািপাতাঙ্গল ভথতন হরাগীর 

েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত হিব্ার জর্য হেথডঙ্গক্ল ভতভ নথক্র পথরোণ অ্ঙ্গপোকৃ্ত ক্ে। 27.5 থেথলয়র্ 

ডলাঙ্গরর এই থব্থর্ঙ্গয়াগ  

েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত থিথক্ৎিার হব্ডগুঙ্গলার জর্য ব্তনোর্ হেথডঙ্গক্ইড (Medicaid) ভতভ নথক্র 

পথরোণ 20% ব্কৃ্তি ক্রঙ্গব্ এব্ং থর্উ ইয়ক্ন থিটিঙ্গত 600-এরও হব্থশ হব্ডঙ্গক্ েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত 

থিথক্ৎিার ক্াঙ্গজ ব্যব্ াঙ্গরর জর্য পুর্রায় থেথরঙ্গয় আর্ঙ্গব্।  

  

েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত থিথক্ৎিার হব্ড পুর্রায় প্রথতষ্ঠার হেঙ্গে থিতীয় এক্টি িযাঙ্গলঞ্জ  ঙ্গলা 

হিশব্যাপী েঙ্গর্াঙ্গরাগ থব্ঙ্গশষজ্ঞ ও েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত র্াি ন প্রযাথিশর্ারঙ্গির স্বল্পতা। ক্থেউথর্টি-

থভথত্তক্ োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্া ক্েীিঙ্গলর েঙ্গযয এিব্ োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্া প্রযাথিশর্ারঙ্গির থর্ঙ্গয়াগ 

প্রিাঙ্গর্র জর্য এক্টি ঋণ েওকু্ে ক্ে নিথূি প্রথতষ্ঠার জর্য গভর্ নর হ াক্ল ব্েঙ্গর 9 থেথলয়র্ ডলার 

ব্রাঙ্গের অ্েীক্ার ক্ঙ্গরঙ্গের্।  

  

ব্াড়থত 500টি ি ায়তােূলক্ আব্ািঙ্গর্র জর্য ব্েঙ্গর 12.5 থেথলয়র্ ডলাঙ্গরর থব্থর্ঙ্গয়াগ 

িড়ক্পঙ্গি, িাব্ওঙ্গয়ঙ্গত ও আশ্রয়ঙ্গক্ন্দ্রগুঙ্গলাঙ্গত িাক্া হলাক্জঙ্গর্র আঙ্গরা দ্রুত থস্থ্থতশীল 

আব্ািঙ্গর্ স্থ্ার্ান্তর ক্রঙ্গত িা ায্য ক্রঙ্গব্। এিব্ ইউথর্ি এই ব্িঙ্গন্ত গভর্ নঙ্গরর থর্রাপি থব্ক্ল্প 

ি ায়তা (Safe Options Support) টিে িাল ু ওয়ার িেঙ্গয় হেিঙ্গক্ এর প্রঙ্গয়াজর্ীয় ব্াড়থত 

িংস্থ্ার্গুঙ্গলা প্রিার্ ক্রঙ্গব্। এিব্ ব্াড়থত ইউথর্ি গভর্ নঙ্গরর 25 থব্থলয়র্ ডলাঙ্গরর আব্াির্ 

পথরক্ল্পর্ায় হ াষণা ক্রা 10,000 ইউথর্ি ি ায়তােূলক্ আব্ািঙ্গর্র পথরপূরক্ থ ঙ্গিঙ্গব্ ক্াজ 

ক্রঙ্গব্।  

  

এিব্ থব্থর্ঙ্গয়াগ স্বাস্থ্যঙ্গিব্া ব্যব্স্থ্া উন্নত ক্রার জর্য গভর্ নঙ্গরর 10 থব্থলয়র্ ডলাঙ্গরর পথরক্ল্পর্া ও 

প্রস্তাথব্ত ব্াঙ্গজঙ্গির িঙ্গে হয্াগ  ঙ্গে, য্ার েঙ্গযয অ্থত গুরুত্বপূণ ন ক্থেউথর্টি থভথত্তক্ োর্থিক্ 

স্বাস্থ্য ক্ে নিূথি ও পথরঙ্গষব্াগুঙ্গলার জর্য 577 থেথলয়র্ ডলাঙ্গরর (17.2%) ঐথত াথিক্ ব্কৃ্তি 

অ্ন্তভভ নি রঙ্গয়ঙ্গে। ব্াঙ্গজঙ্গির অ্ন্তভভ নি এিব্ উঙ্গিযাঙ্গগর েঙ্গযয রঙ্গয়ঙ্গে:  

  



• গ ৃ ীর্তার িম্মুখীর্  ওয়া থর্উ ইয়ক্নব্ািীঙ্গির ক্াঙ্গে িরািথর ব্যক্তিগত পয্ নাঙ্গয় প্রিারক্ায্ ন 

পথরিালর্ার জর্য োর্থিক্ স্বাস্থ্য থব্ঙ্গশষজ্ঞঙ্গির থর্ঙ্গয় 20টি র্তভ র্ SOS টিে গিঙ্গর্র জর্য 

21 থেথলয়র্ ডলার থব্থর্ঙ্গয়াগ  

• গ ৃ ীর্তা প্রথতঙ্গরাঙ্গযর জর্য পরব্তী পা াঁি ব্েঙ্গরর েঙ্গযয 10,000 ইউথর্ি ি ায়তােূলক্ 

আব্াির্ ততথর ও িংরেঙ্গণর অ্েীক্ার থর্ঙ্গয় 25 থব্থলয়র্ ডলাঙ্গরর আব্াির্ পথরক্ল্পর্া  

• ক্থেউথর্টি থভথত্তক্ োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্া প্রিার্ক্ারীঙ্গির জর্য ঐথত াথিক্ 5.4% 

জীব্র্য্াোর ব্যয় িেণ্বয়   COLA) এব্ং 3,000 ডলার পয্ নন্ত থরঙ্গির্শর্ হব্ার্াঙ্গির োযযঙ্গে 

ক্েীিঙ্গলর উপর থব্থর্ঙ্গয়াগ  

• 2023 অ্ি নব্েঙ্গরর জর্য 35 থেথলয়র্ ডলাঙ্গরর থব্থর্ঙ্গয়াগ য্া ক্ল হিন্টাঙ্গরর যারণেেতা 

িম্প্রিারঙ্গণর জর্য অ্ি ন প্রিাঙ্গর্র োযযঙ্গে থর্উ ইয়ক্নঙ্গক্ হিশব্যাপী আত্ম তযা প্রথতঙ্গরায ও 

আিরণগত স্বাস্থ্য িংক্ি থব্ষয়ক্  িলাইর্ ব্যব্স্থ্া, 9-8-8 িালুর জর্য প্রস্তুত ক্রঙ্গত 2024 

অ্ি নব্েঙ্গর ব্কৃ্তি হপঙ্গয় 60 থেথলয়র্ ডলাঙ্গর থগঙ্গয় িা াঁড়াঙ্গব্।  

  

বসম্বর্ের সামরা ব্রুক িম্বলর্, "োর্থিক্ স্বাঙ্গস্থ্যর হেঙ্গে থর্উ ইয়ক্ন হেি এক্টি িংক্ঙ্গির 

িম্মুখীর্  ঙ্গয়ঙ্গে, হয্খাঙ্গর্ ব্হু জীব্র্  াথরঙ্গয় হগঙ্গে এব্ং আঙ্গরা ব্হু জীব্র্ অ্ঙ্গল্পর জর্য টিঙ্গক্ 

রঙ্গয়ঙ্গে। আোঙ্গির জর্য আর এই িংক্িঙ্গক্ উঙ্গপো ক্রা অ্িব্া িথেঙ্গয় রাখা িম্ভব্ র্য়, আর 

হিক্ারঙ্গণই আথে থিঙ্গর্ঙ্গি ি ায়তােূলক্ আব্ািঙ্গর্র েঙ্গতা প্রোথণত, থিথক্ৎিা-থভথত্তক্ 

িোযাঙ্গর্র পঙ্গে ক্িা ব্ঙ্গলথে, য্া আোঙ্গির গ ৃ ীর্ পথরব্ারগুঙ্গলার থিথক্ৎিার প্রঙ্গয়াজর্ীয়তা 

পূরণ  ওয়া এব্ং থিথক্ৎিা অ্যাঙ্গেিঙ্গয্াগয  ওয়ার থব্ষয়টি থর্ক্তিত ক্রঙ্গব্। হরাগীঙ্গির জর্য 

হব্ঙ্গডর প্রঙ্গয়াজর্ ব্কৃ্তি হপঙ্গত িাক্ার পঙ্গরও ক্ঙ্গয়ক্ িশক্ যঙ্গর হিগুঙ্গলা ব্ন্ধ ক্ঙ্গর হিয়ার পর, 

গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর হর্তৃত্ব পথরথস্থ্থত পথরব্তনঙ্গর্র স্বাগত ব্াতনা থর্ঙ্গয় এঙ্গিঙ্গে, এব্ং িংক্ঙ্গি িাক্া 

হলাক্জঙ্গর্র জর্য েঙ্গর্াঙ্গরাগ িংক্রান্ত ি ায়তা উন্নত ক্রঙ্গত আজঙ্গক্র এিব্ উঙ্গেখঙ্গয্াগয 

থব্থর্ঙ্গয়াগ হিঙ্গখ আথে উৎিাথ ত হব্ায ক্রথে। আোঙ্গির পথরব্ারগুঙ্গলার প্রঙ্গয়াজর্ঙ্গক্ 

ব্যাপক্ভাঙ্গব্ হোক্াঙ্গব্লা ক্রঙ্গব্ এের্ এক্টি হেি ব্াঙ্গজি থর্ঙ্গয় ক্াজ ক্রা অ্ব্যা ত রাখার এই 

িেঙ্গয়, আথে থর্উ ইয়ক্নব্ািীঙ্গির পূরণ র্া  ওয়া োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্ার িাথ িাগুঙ্গলা হোক্াঙ্গব্লায় 

ক্াজ ক্রার জর্য এক্িঙ্গে এিব্ থব্থর্ঙ্গয়াঙ্গগর িঙ্গে িংঙ্গয্াজর্ অ্ব্যা ত রাখার প্রতযাশা রাথখ।"  

  

অোম্বসেবল সেসে আইবলর্ গুন্থার িম্বলর্, "োর্থিক্ স্বাস্থ্য খাঙ্গত তার অ্িাযারণ থব্থর্ঙ্গয়াঙ্গগর 

জর্য আথে গভর্ নর হ াক্লঙ্গক্ যর্যব্াি জার্াই। আঙ্গগর হয্ঙ্গক্াঙ্গর্া িেঙ্গয়র হিঙ্গয় এখর্ এই 

ি ায়তা আোঙ্গির হব্থশ প্রঙ্গয়াজর্। এই হেঙ্গি োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্ার স্বল্পতার েঙ্গল এক্টি 

িংক্িজর্ক্ অ্ব্স্থ্া ততথর  ঙ্গয়ঙ্গে। আেরা হব্শ ক্ঙ্গয়ক্ ব্ের যঙ্গর এটি থর্ঙ্গয় ক্িা ব্ঙ্গল এঙ্গিথে 

এব্ং আথে আর্ক্তিত হয্ হেি অ্ব্ঙ্গশঙ্গষ ি ায়তা ও পথরঙ্গষব্া লভয িাক্ার থব্ষয়টি থর্ক্তিত 

ক্রঙ্গত এথগঙ্গয় আিঙ্গে।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটের হময়র এবরক অোোমস িম্বলর্, "আেরা আোঙ্গির িেী থর্উ 

ইয়ক্নব্ািীঙ্গির িংক্িজর্ক্ অ্ব্স্থ্াঙ্গক্ উঙ্গপো ক্রঙ্গত পাথর র্া। আেরা এের্ এক্টি ব্যব্স্থ্াঙ্গক্ 

হেঙ্গর্ হর্ওয়া অ্ব্যা ত রাখঙ্গত পাথর র্া য্া আোঙ্গির অ্থযব্ািীঙ্গিরঙ্গক্ অ্র্য হক্ািাও য্াওয়ার 

য্ায়গা র্া হপঙ্গয় িাব্ওঙ্গয়ঙ্গত থগঙ্গয় আশ্রয় থর্ঙ্গত ব্াযয ক্ঙ্গর। থর্উ ইয়ক্ন থিটিঙ্গত এটি অ্ব্যা ত 

িাক্ঙ্গত পাঙ্গর র্া। ি ার্ুভূথত, ি েেীতা, ও ি ায়তা থর্ঙ্গয় এক্িঙ্গে হর্তৃত্ব হিওয়ার এই িেঙ্গয় 



গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর অ্ংশীিাথরঙ্গত্বর জর্য আথে তার প্রথত কৃ্তজ্ঞ। োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্ার জর্য ক্রা 

এিব্ থব্থর্ঙ্গয়াগ য্াঙ্গির এটির িব্ঙ্গিঙ্গয় হব্থশ প্রঙ্গয়াজর্ তাঙ্গির ক্াঙ্গে য্াঙ্গব্ এব্ং আোঙ্গির গ ৃ ীর্ 

থর্উ ইয়ক্নব্ািীঙ্গির ব্াথড়ঙ্গত থর্ঙ্গয় আিঙ্গত িা ায্য ক্রঙ্গব্।"  

  

কাউক্তিল সেসে বলন্ডা বল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থিটির োর্থিক্ স্বাস্থ্যঙ্গিব্া ব্যব্স্থ্া উন্নত ক্রার 

ক্াজ অ্ব্শযই আোঙ্গির েঙ্গযয িব্ঙ্গিঙ্গয় ঝুাঁ থক্পূণ নঙ্গির থিথক্ৎিা পাওয়ার জর্য িা ায্য ক্রার েযয 

থিঙ্গয় শুরু  ঙ্গত  ঙ্গব্। োর্থিক্ স্বাস্থ্য িংক্রান্ত ি ায়তার থর্িারুণ প্রঙ্গয়াজর্ িাক্া থর্উ 

ইয়ক্নব্ািীঙ্গির জর্য ি ায়তােূলক্ ও থস্থ্থতশীল আব্ািঙ্গর্র পাশাপাথশ থিথক্ৎিার ব্যব্স্থ্া ক্রার 

জর্য ত থব্ল ব্কৃ্তির জর্য গভর্ নর হ াক্ল ও হেয়র অ্যাডােঙ্গির হ াষণা ক্রা উঙ্গিযাগগুঙ্গলাঙ্গক্ 

আথে িাযুব্াি জার্াই। এিব্ থব্থর্ঙ্গয়াগ থর্উ ইয়ক্নব্ািীঙ্গিরঙ্গক্ িড়ক্ হিঙ্গক্ িঙ্গর এঙ্গি আব্াির্ ও 

থিথক্ৎিা হপঙ্গত িা ায্য ক্রঙ্গব্, এব্ং থিটির িড়ক্গুঙ্গলাঙ্গত য্াঙ্গির থর্িারুণ প্রঙ্গয়াজর্ হিিব্ 

প্রযাথিশর্ারঙ্গির পাইপলাইর্ উন্নত ক্রঙ্গত িা ায্য ক্রঙ্গব্।"  

  

###  
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