
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

গভর্ নর হ াকল অবিবরক্ত উদ্ভাির্ী, কার্ নকর সম্প্রদায়-বভবিক বিবকৎসা দম্বলর জর্ে 

ি বিম্বলর হ াষণা বদম্বলর্  

  

গিারু্গবিক হসিায় ভাম্বলা ফল পায় র্া এমর্ মারু্ষম্বক হসিাদার্কারী মার্বসক 

অসুস্থিার স ায়ক কবমউবর্টি বিবকৎসা দলসমূম্ব র জর্ে 14 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

উপলভে িাকম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল হেটব্যাপী 14টট র্তুর্ মার্থিক্ অিুস্থতার ি ায়ক্ ক্থমউথর্টট থিথক্ৎিা 

(Assertive Community Treatment, ACT) দলিমূহ র জর্য 14 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাহরর হব্থি 

ব্াথষ নক্ ত থব্ল উপলভয িাক্ার হ াষণা থদহলর্। ACT  হলা এক্টট উদ্ভাব্র্ী এব্ং অতযন্ত ক্ার্ নক্র 

িম্প্রদায়-থভথিক্ মার্থিক্ স্বাস্থয ক্ম নিূথি র্া মারাত্মক্ মার্থিক্ হরাহগ আক্রান্ত থক্ন্তু 

গতার্ুগথতক্ মার্থিক্ স্বাস্থয থিথক্ৎিা ও পুর্ব্ নাির্ ব্যব্স্থায় িফলভাহব্ জথিত  হত পাহর র্া 

এমর্ ব্যক্তিহদর হিব্াদার্ ক্হর।  

  

"আমার প্রিািহর্র এক্টট িীষ ন অগ্রাথিক্ার  হলা হেহটর স্বাস্থযহিব্া ব্যব্স্থা উন্নত ক্রা এব্ং 

থর্ক্তিত ক্রা হর্ প্রহতযক্ থর্উ ইয়ক্নব্ািী র্াহত থর্হজর প্রহয়াজর্ীয় হিব্া পাওয়ার িুহর্াগ পায়," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা হর্ই ACT দলগুথলর অি নায়র্ ক্রথি হিগুথল এমর্ অি ায় 

মার্ুষহক্ িা ার্য ক্রহব্ র্াহদর পর্ নন্ত হপ ৌঁিাহত ও জথিত ক্রহত এব্ং র্িার্ি র্ত্ন ও হিব্াদার্ 

ক্রহত অহর্ক্িময়ই িমিযা  য়। আথম প্রহতযক্ থর্উ ইয়ক্নব্ািীহক্ তাহদর প্রাপয হিব্া হপহত 

িা ার্য ক্রহত, এব্ং এক্ই িাহি মার্ুষহক্ রাস্তা হিহক্ িথরহয় আহরা থর্রাপদ, স্বাস্থযক্র 

পথরথস্থথতহত থর্হয় র্াওয়ার জর্য থর্হব্থদত।"  

  

হমন্টাল হ লি অবফম্বসর (Office of Mental Health, OMH) কবমের্ার ডাাঃ অোর্ 

সাবলভার্ িম্বলর্, "র্তুর্ ACT দলগুথলর থতর্টট থর্উ ইয়ক্ন হেহটর এমর্ ক্াউথিহত হিব্াদার্ 

ক্রহব্ হর্খাহর্ পূহব্ ন এই পর্ নাহয়র হিব্ার ব্যব্স্থা থিহলা র্া, র্া আমাহদর জর্য এক্টট দারুণ 

উন্নয়র্। ACT ক্ম নিূথিটট  হলা মারাত্মক্ মার্থিক্ হরাগ থর্হয় হব্েঁহি িাক্া ব্যক্তিহদর িাথ দা র্খর্ 

আমাহদর গতার্ুগথতক্ ব্যব্স্থা পূরণ ক্রহত পাহর র্া তখর্ তাহদর হিব্াদাহর্র জর্য আমাহদর 

ব্যব্স্থার িব্হিহক্ ক্ার্ নক্র ক্ম নিূথিগুথলর এক্টট। এটট এমর্ এক্টট থব্ক্ল্প ব্যব্স্থা দার্ ক্হর র্া 

ব্যক্তিহদর তাহদর হিহর উঠার লহযয হপ ৌঁিাহত িা ার্য ক্রার হযহে িাফলয হদখাহত হপহরহি।"  

  



OMH দলগুথল গঠহর্র জর্য এক্টট প্রস্তাব্র্ার অর্ুহরাি জাথর ক্হরহি এব্ং তা OMH-র 

ওহয়ব্িাইহট পাওয়া র্াহব্।  

  

এিািাও, োটনআপ ত থব্ল থ হিহব্ 6.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  হে হফডাহরল 

িম্প্রদাহয়র মার্থিক্ স্বাস্থয হিব্া ব্লক্ অর্ুদাহর্র (Federal Community Mental Health Services 

Block Grant) (দয আহমথরক্ার্ হরিথক্উ প্ল্যার্ অযাক্ট (The American Rescue Plan Act) (P.L. 

117-2) ব্া ক্হরার্াভাইরাি হরিপন্স অযান্ড থরথলফ িাথপ্ল্হমি অযাহপ্রাথপ্রহয়ির্ অযাক্ট 

(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act) (P.L.1160-260) এর 

মািযহম।প্রদার্ক্ারীহদর এক্টট হফডাহরল ির্হদ স্বাযর ক্রহত  হব্ র্া এই ত থব্ল ব্যব্ াহরর 

হযহে হফডাহরল থর্য়ম ও প্রথব্িার্ িম্পহক্ন িজ্ঞার্ িাক্ার ইথিত প্রদার্ ক্হর।  

  

থর্হের অঞ্চলগুথলহত হিব্াপ্রদার্ ক্রা  হব্, র্ার িীমার্া প্রহয়াজর্মত থর্ি নাথরত  হব্:  

·     র্ি ন ক্াথি: হজফারির্ ও লুইি ক্াউথিহত হিব্া থদহত এক্টট 48 স্লহটর দল;  

·     ক্যাথপটাল থরক্তজওর্: হরর্হিলার ও হলায়ার িারাহটাগা ক্াউথিহত হিব্া থদহত এক্টট 48 

স্লহটর দল;  

·     লং আইলযান্ড: িাহফাক্ ক্াউথিহত এক্টট 68 স্লহটর দল;  

·     থর্উ ইয়ক্ন থিটট: ব্রুক্থলহর্ দুইটট 68 স্লহটর দল; মযার্ াটহর্ থতর্টট 68 স্লহটর দল; দয 

ব্রঙ্কহি থতর্টট 68 স্লহটর দল; এব্ং কু্ইহন্স দুইটট 68 স্লহটর দল;  

·     থফিার হলক্ি এব্ং িাউদার্ ন টটয়ার: থলথভংহোর্, হজহর্থি, এব্ং র্দনার্ ন ি্টুহব্র্ 

ক্াউথিহত হিব্া থদহত এক্টট 48 স্লহটর দল  

  

14টট র্তুর্ ACT দল আর্ুমাথর্ক্ 892 জর্ র্তুর্ গ্রা ক্হক্ থব্থভন্ন উপাহয় িা ার্য ক্রহব্ ব্হল 

প্রতযািা ক্রা র্াহে, র্ার মহিয রহয়হি তাহদর লযণ ব্যব্স্থাপর্া ক্রা, িাক্থর পাওয়া, আব্াির্ 

থর্ক্তিত ক্রা ও িহর রাখা, তাহদর মাদক্ ব্যব্ ার হ্রাি ক্রা, এব্ং পথরব্ার ও ব্নু্ধহদর িাহি তাহদর 

িম্পক্ন ব্জায় রাখা। ACT দলগুথল ব্যাপক্ ব্যাথির দযতা থব্ক্াহি ি ায়তা ক্রহত পাহর, র্ার 

মহিয রহয়হি মুথদ হক্র্াক্াটা, রান্না, পথরের্তা, ব্াহজট ক্রা, ব্যাংহক্র ক্াজ এব্ং অর্যার্য 

দদর্ক্তির্ জীব্র্র্াপহর্র দযতা। ACT ক্ম নিূথি তাহদর গ্রা ক্হদর 24/7 থিথক্ৎিা ও িমি নর্ প্রদার্ 

ক্হর। হিব্া িািারণত িম্প্রদাহয় প্রদার্ ক্রা  য়, র্াহত গ্রা ক্হদর র্তুর্ভাহব্ অক্তজনত দযতা 

থদহয় ব্াস্তব্ জীব্হর্র হমাক্াহব্লা ক্রহত িা ার্য ক্রা র্ায়।  

  

ACT  হলা এক্টট প্রমাণ-থভথিক্ ক্ম নিূথি র্া মারাত্মক্ মার্থিক্ হরাগ থর্ণীত  হয়হি এমর্ 

ব্যক্তিহদর থিথক্ৎিা, পুর্ব্ নাির্ এব্ং িমি নর্ হিব্া প্রদার্ ক্হর, র্াহদর িাথ দা গতার্ুগথতক্ 

মার্থিক্ স্বাস্থয হিব্া দ্বারা পূরণ ক্রা র্ায় র্া। ব্তনমাহর্ থর্উ ইয়ক্ন হেহট মহর্াহরাগথব্দযা, র্াথি নং, 

মর্স্তত্ত্ব, িামাক্তজক্ ক্াজ, মাদক্ ব্যব্ ার এব্ং ব্ৃথিমূলক্ পুর্ব্ নািহর্র হপিাদার দ্বারা গটঠত 

108টট ACT দল রহয়হি।  

  

ACT গ্রা ক্রা জরুথর এব্ং/অিব্া িঙ্কট হিব্া ব্ারব্ার ব্যব্ ারক্ারী  হত পাহর, িাহি মাদক্ 

ব্যব্ ার হরাগ িাক্হত পাহর এব্ং পথরব্ারি  িম্প্রদাহয়র িমি নর্ হিহক্ থর্িঃিি  হয় হর্হত পাহর।  

এিািাও গ্রা ক্রা থর্হজহদর আব্াির্  ারাহর্ার ঝুেঁ থক্হত িাক্হত পাহর, ইথতমহিয গৃ  ীর্  হত 

পাহর, এব্ং তাহদর অপরাি থব্িার ব্যব্স্থার িাহি জথিত িাক্ার ইথত াি িাক্হত পাহর।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fact-14nt%2Findex.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca4408a0cd354284952908d9fc7bd548%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818431075080821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zr1K3XM1KEoScnnT4Z9UevTjjGkH4R2Ebbyq6kgIyTg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fact-14nt%2Findex.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca4408a0cd354284952908d9fc7bd548%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818431075080821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zr1K3XM1KEoScnnT4Z9UevTjjGkH4R2Ebbyq6kgIyTg%3D&reserved=0


  

গহব্ষণা হিহক্ হদখা র্ায় হর্ ACT প্রাপক্হদর মহিয মহর্াহরাগ িংক্রান্ত  ািপাতাহল ভথতন  ওয়া 

এব্ং ইমাহজনক্তন্স রুহম র্াওয়ার  ার হব্থি হ্রাি পায়, পািাপাথি ACT হিব্া পাওয়ার পর আব্াির্ 

থস্থথতিীলতার মাো ব্ৃক্তি পায়। গহব্ষণায় এটটও হদখা র্ায় হর্ ACT প্রাপক্হদর ও তাহদর 

পথরব্াহরর জর্য হব্থি িহন্তাষজর্ক্ এব্ং ভথতন  হয় থিথক্ৎিা ক্রাহর্ার হিহক্ ক্ম ব্যয়ব্হুল। 

মার্থিক্ স্বাস্থয থর্হয় ক্াজ ক্রা হগাষ্ঠীিমূ , র্াহদর মহিয র্যাির্াল অযালাহয়ন্স অর্ হমিাল 

ইলহর্ি রহয়হি, ACT-হক্ প্রমাথণত ইথতব্ািক্ ফলাফলি  মুখয হিব্া থ হিহব্ অর্ুহমাদর্ 

থদহয়হি।  

  

ACT দল এব্ং গ্রা ক্ এক্হে ব্যক্তির িক্তি, িাথ দা, ইো, লযয ও িংসৃ্কথতর উপর থভথি ক্হর 

থিথক্ৎিা পথরক্ল্পর্া দতথর ক্হর। িলমার্ র্ািাই ও লযয থর্ি নারহণর মািযহম প্রহয়াজর্মত 

থিথক্ৎিা পথরক্ল্পর্া পথরব্তনর্ ক্রা  য়। ACT দলগুথল প্রহতযক্ মহেহলর অগ্রগথত আহলাির্া 

ক্রার জর্য প্রথতথদর্ হদখা ক্রহব্, র্ার ফহল দলগুথল মহেহলর িাথ দা পূরণ ক্রার জর্য 

পথরক্ল্পর্া ক্রহত পারহব্ ব্া দ্রুত িমন্বয় ক্রহত পারহব্।  

  

ACT দলগুথল গভর্ নর হ াক্হলর স্বাস্থযহিব্া ব্যব্স্থা উন্নয়হর্র িাথব্ নক্ পথরক্ল্পর্াহক্ িমি নর্ ক্হর 

এব্ং মার্থিক্ হরাগ থর্হয় হব্েঁহি িাক্া দুিঃস্থ থর্উ ইয়ক্নব্ািীহক্ হিব্াদার্ ক্রহব্। গভর্ নহরর 

প্রস্তাথব্ত ব্াহজহট রহয়হি জরুথর থভথিহত গুরুত্বপূণ ন িম্প্রদাহয়র মার্থিক্ স্বাস্থয ক্ম নিূথি ও 

হিব্ার জর্য ঐথত াথিক্ 577 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার (17.2 িতাংি) ব্ৃক্তি, এব্ং এক্ই িাহি 

গৃ  ীর্তা দরূ ক্রার জর্য আগামী পােঁি ব্িহর 10,000 ইউথর্ট ি ায়ক্ আব্াির্ দতথর ব্া 

িংরযহণর প্রথতশ্রুথতি  25 থব্থলয়র্ মাথক্নর্ ডলাহরর আব্াির্ পথরক্ল্পর্া।গভর্ নহরর ব্াহজহটর 

উহদযাগগুথলর মহিয রহয়হি:  

  

    2023 অি নব্িহরর জর্য 11.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার (িমূ্পণ ন ক্ার্ নক্র  হল 21থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার), 20টট র্তুর্ থর্রাপদ থব্ক্ল্প িমি নর্ দল দতথরর জর্য হর্খাহর্ িাক্হব্ 

গৃ  ীর্তায় ভুগহত িাক্া থর্উ ইয়ক্নব্ািীর জর্য িরািথর এক্-এক্ আউটথরি পথরিালর্া 

ক্রহত মার্থিক্ স্বাস্থয থব্হিষজ্ঞ।  

    িম্প্রদাহয়র মার্থিক্ স্বাস্থয হিব্াদার্ক্ারীহদর জর্য এক্টট ঐথত াথিক্ 5.4% ক্ে অফ 

থলথভং অযাডজােহমহির (Cost of Living Adjustment, COLA) মািযহম ক্ম নহযহের 

থব্থর্হয়াগ এব্ং 3,000 মাথক্নর্ ডলার পর্ নন্ত থরহটর্ির্ হব্ার্াি, এব্ং;  

   2023 অি নব্িহরর জর্য 35 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার র্া 2024 অি নব্িহরর ব্ৃক্তি হপহয় 60 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার  হব্, ক্ল হিিার িারণযমতা িম্প্রিারহণর জর্য প্রদার্ ক্হর থর্উ 

ইয়ক্নহক্ হদিব্যাপী 9-8-8 আত্ম তযা প্রথতহরাি ও আিরণগত স্বাস্থয িঙ্কট  টলাইর্ 

থিহেহমর জর্য প্রস্তুত ক্রার জর্য।   

  

13 এথপ্রল, 2022 তাথরখ দুপুর 3:30 এর মহিয প্রস্তাব্র্া জমা থদহত  হব্ এব্ং OMH 18 হম 

তাথরহখর মহিয অি নপ্রদাহর্র হ াষণা ক্রহব্ ব্হল আিা ক্রা র্াহে।  

  

হেি বসম্বর্ির সামরা হরাক িম্বলর্, "ম ামারী মার্থিক্ স্বাস্থয হিব্া ব্যব্স্থাহক্ িাপ প্রদার্ 

ক্হরহি র্া থক্র্া এর আহগই িারণযমতার ব্াইহর থগহয় ক্াজ ক্রথিহলা, এব্ং মার্থিক্ অিসু্থতার 



ি ায়ক্ ক্থমউথর্টট থিথক্ৎিা দলগুথলহত এই থব্থর্হয়াগ গতার্ুগথতক্ ব্যব্স্থা দ্বারা িুথব্িাব্ক্তঞ্চত 

মার্ুহষর ক্াহি হপ ৌঁিাহত অহর্ক্ িা ার্য ক্রহব্। আথম আমাহদর হেহটর ব্াহজহট িম্প্রদাহয়র 

মার্থিক্ স্বাস্থয হিব্ায় আহরা থব্থর্হয়াগ ক্রার জর্য উনু্মখ আথি র্াহত ক্হর আমরা অহর্ক্ থর্হয় 

ইয়ক্ন পথরব্াহরর পূরণ  য়থর্ এমর্ িাথ দা হমটাহত পাথর।"  

  

অোম্বসেবল সদসে আইবলর্ গান্থার িম্বলর্, "অযাহিম্বথলর মার্থিক্ স্বাস্থয ক্থমটটর (Assembly 

Mental Health Committee) প্রিার্ থ হিহব্, আথম আমাহদর িম্প্রদায়গুথলহত মার্থিক্ 

স্বাস্থযহিব্ার িুহর্াগ ব্ৃক্তি ক্রহত থর্রলিভাহব্ ক্াজ ক্হরথি। র্াহদর িব্ নাথিক্ প্রহয়াজর্ তাহদর 

হিব্াদাহর্ ACT দলগুথলর প্রমাথণত ক্াহজর হরক্ডন রহয়হি। আথম এই িম্প্রদাহয়র অথত 

প্রহয়াজর্ীয় িাথ দা থির্হত পািার জর্য গভর্ নর হ াক্লহক্ ির্যব্াদ জার্াহত িাই, এব্ং এই 

িম্প্রিারণ িমি নর্ ক্রহত হপহর আথম গথব্ নত।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির হময়র এবরক অোডামস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নব্ািীর মার্থিক্ স্বাস্থয 

িাথ দাহক্ িমূ্পণ ন পূরণ ক্রার জর্য আমাহদরহক্ অব্িযই আমাহদর মার্থিক্ স্বাস্থয ব্যব্স্থাহক্ 

এমর্ভাহব্ রূপান্তথরত ক্রহত  হব্ র্াহত হর্ হর্খাহর্ আহি হিখাহর্ই হিব্া গ্র ণ ক্রহত পাহর। 

মার্থিক্ স্বাহস্থযর হযহে ক্খহর্াই িক্হলর জর্য এক্ ব্যব্স্থা ক্াজ ক্হর র্া এব্ং মার্থিক্ 

অিুস্থতার ি ায়ক্ ক্থমউথর্টট থিথক্ৎিা দলগুথলর জর্য গভর্ নর হ াক্হলর থব্থর্হয়াগ িটঠক্ 

মার্থিক্ স্বাস্থযহিব্া প্রদার্ ও িক্ল থর্উ ইয়ক্নব্ািীহক্ িমি নর্ প্রদাহর্র জরুথর ক্াজ অব্যা ত 

রাখহব্।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটি কাউন্সিম্বলর (New York City Council) স্পিকার এন্সিয়ার্ অোডামস 

িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থিটটহত মার্থিক্ স্বাস্থয হিব্ার জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন থব্থর্হয়াগ প্রহয়াজর্, 

থব্হিষ ক্হর পূহব্ ন িুথব্িাব্ক্তঞ্চত  ওয়া িম্প্রদায়গুথলহত। মার্থিক্ অিুস্থতার ি ায়ক্ ক্থমউথর্টট 

থিথক্ৎিা দলগুথল মারাত্মক্ মার্থিক্ স্বাস্থয িমিযাি  মার্ুহষর থিথক্ৎিায় ক্ার্ নক্র প্রমাথণত 

 হয়হি, তাহদর থস্থথতিীলতা ও িফলতা অজনহর্র িুহর্াগ থদহয় িা ার্য ক্হরহি। আথম থর্উ ইয়ক্ন 

থিটটহত মার্থিক্ স্বাস্থয থব্থর্হয়াহগ তার মহর্াহর্াহগর জর্য গভর্ নর হ াক্লহক্ ির্যব্াদ জার্াই, 

এব্ং আথম িক্ল থর্উ ইয়ক্নব্ািীর জর্স্বাস্থয ও থর্রাপিা উন্নত ক্রহত হেহটর িাহি অংিীদাথরত্ব 

অব্যা ত রাখহত উনু্মখ।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির কাউন্সিল সদসে বলন্ডা বল িম্বলর্, "আমাহদর মার্থিক্ হিব্া িঙ্কট অহর্ক্ 

হযহেই ব্থি নত  য় ক্ারণ মারাত্মক্ মার্থিক্ হরাহগ ভুগহত িাক্া আমাহদর অহর্ক্ প্রথতহব্িীই 

হিব্ার িমূ্পণ ন হেক্ট্রাম পাহে র্া র্া তাহদর থর্হজর পাহয় দা েঁিাহত এব্ং থর্হজর জীব্হর্ হফরত 

হর্হত িা ার্য ক্রহত পাহর। 14টট র্তুর্ মার্থিক্ অিুস্থতার ি ায়ক্ ক্থমউথর্টট থিথক্ৎিা দহলর 

জর্য গভর্ নর হ াক্হলর ব্থি নত ত থব্ল মার্ুষহদর এমর্ উপাহয় িা ার্য ক্রহব্ র্া গতার্ুগথতক্ 

মার্থিক্ স্বাস্থযহিব্া পাহর র্া।ACT  হলা অহর্ক্ থর্উ ইয়ক্নব্ািী হর্ই িমিযার িম্মুখীর্ তার 

এক্টট উদ্ভাব্র্ী, প্রমাণ-িাথলত, িাথব্ নক্ িমািার্ এব্ং আথম এই ব্যাপাহর তার হর্তৃহত্বর জর্য 

গভর্ নর হ াক্হলর প্রিংিা ক্রথি।"  

  

হমাম্বরা িাউম্বর্র সুপারভাইজার এিং সারাম্বিাগা কাউবন্টর সুপারভাইজার হিাম্বডনর 

হিয়ারমোর্ বিওম্বডার টি. কুসবর্ম্বয়জন িম্বলর্, "র্াহদর গুরুতর প্রহয়াজর্ আহি তাহদরহক্ 



জর্য িমি নক্ মার্থিক্ স্বাস্থয ক্ম নিূথি তাহদর িাথব্ নক্ িুস্থতার জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। িারাহটাগা 

ক্াউথিহত, আমরা মার্িম্পন্ন মার্থিক্ স্বাস্থয হিব্া প্রদার্হক্ শুিু ম ামারী িলাক্ালীর্ র্য়, ব্রং 

এর পহরও এক্টট অগ্রাথিক্ার ব্াথর্হয়থি। আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেহট স্বাস্থযহিব্া ব্যব্স্থা উন্নত 

ক্রহত গভর্ নর হ াক্হলর প্রথতশ্রুথতহক্ িমি নর্ ক্থর এব্ং আমরা দথযণ িারাহটাগা ক্াউথিহত 

এক্টট ACT দল গঠর্ ক্রাহক্ স্বাগত জার্াই র্াহত আমাহদর িম্প্রদাহয়র িব্হিহক্ দুিঃস্থ মার্ুহষরা 

তাহদর িাথ দামত অর্র্য হিব্া লাহভর িুহর্াগ পায়।"  

  

স্িুম্বির্ কাউবন্টর িেিস্থাপক জোক হুইলার িম্বলর্, "আমরা আমাহদর িম্প্রদায়িমূহ  

মার্থিক্ স্বাস্থয হিব্ার িূর্যস্থার্ পূরহণর জর্য িৃজর্িীল পিথতহত হেহটর থব্থর্হয়াহগর প্রিংিা 

ক্রথি।অহর্ক্ ব্যক্তিই র্িার্ি মাোর হিব্ালাহভর হযহে প্রথতব্ন্ধক্তার িম্মুখীর্  য়, থব্হিষ 

ক্হর মার্থিক্ স্বাস্থয িংক্রান্ত ব্যাপাহর, এব্ং ি্টুহব্র্ ক্াউথি র্াগথরক্হদর প্রহয়াজর্ীয় হিব্াদার্ 

ক্রহত আমাহদর িামথগ্রক্ প্রহিষ্টা হজারদার ক্রার এই অথতথরি ত থব্ল হপহয় কৃ্তজ্ঞ।"  

  

সাম্বফাক কাউবন্টর বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "মার্থিক্ স্বাস্থয এখহর্া িারীথরক্ স্বাহস্থযর 

মহতাই গুরুত্বপূণ ন, থব্হিষ ক্হর র্খর্ আমরা হক্াথভড-19 ম ামারীর মর্স্তাক্তত্ত্বক্ িাহপর িম্মুখীর্ 

 হয় র্াক্তে। ত থব্লটট তাহদর িা ার্য ক্রহব্ র্ারা মার্থিক্ হরাহগ ভুগহি এব্ং র্ারা গতার্ুগথতক্ 

মার্থিক্ স্বাস্থয ও পুর্ব্ নাির্ ব্যব্স্থা ব্যব্ ার ক্হর িফল  হত পাহরথর্।"  

  

বলবভংম্বোর্ কাউবন্টর হিয়ারমোর্ হডবভড এল. হলম্বফিার িম্বলর্, "এিরহর্র ত থব্ল 

আমাহদর এলাক্ার জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। পথরব্ হর্র উপলভযতা অহর্হক্র জর্যই উহদ্বহগর 

ক্ারণ।পািাপাথি, এই মহডলটটর উহেিয  হলা এমর্ মহেহলর ক্াহি িািাদার্ ক্রা র্ারা এক্টট 

প্রিথলত স্বাস্থযহিব্ার থর্থদনষ্ট ব্যব্স্থায় গতার্ুগথতক্ভাহব্ জথিত  হব্ র্া, এব্ং র্াহদর ব্াথক্ িক্হলর 

মহতাই হিব্ার প্রহয়াজর্ রহয়হি। ত থব্লটট মার্থিক্ স্বাস্থয ক্ম নিূথির িমূ্পণ ন হেক্ট্রাহম হিব্ার 

িমতার িুহর্াগ প্রদার্ ক্রহব্।"  

   

হজম্বর্বস কাউবন্ট আইর্সভার (Genesee County Legislature) প্রধার্ হরাম্বেল এম 

হেইর্ িম্বলর্, "হজহর্থি ক্াউথি আইর্িভা এব্ং স্থার্ীয় িািক্ ইউথর্ট (Local Governing 

Unit) ACT হিব্া থব্ক্াহির জর্য আমাহদর প্রথতহব্িী ক্াউথিগুথলর িাহি অংিীদাথরত্ব ক্রহত 

উনু্মখ। এটট আমাহদর ব্াথিিারা র্ারা মার্থিক্ স্বাস্থয উহদ্বহগ ভুগহি তাহদর জর্য এক্টট দারুণ 

িুহর্াগ র্াহত ক্হর তারা আমাহদর িম্প্রদাহয় উন্নথত ক্রহত পাহর। ACT দহলর হিব্াদার্ক্ারীহদর 

আহরক্টট উহেখহর্াগয িুথব্িা  হলা মার্থিক্ স্বাস্থয থব্ভাহগর এব্ং ক্থমউথর্টট িাথভনহিি 

পথরিালহক্র (Director of Community Services) িাহি স্থার্ীয় পর্ নাহয় ি হর্াথগতামূলক্ ক্াজ 

ক্হর িম্প্রদাহয়র িব্হিহক্ দুব্ নল এব্ং খুেঁহজ পাওয়া ক্ষ্ট এমর্ িদিযহদর র্াহত জথিত  হত 

িা ার্য ক্রা।"  

  

লুইস কাউবন্ট আইর্সভার (Lewis County Legislature) হিয়ারমোর্ লোবর ডল ফ 

িম্বলর্, "এটট  হলা গভর্ নর হ াক্হলর ক্াি হিহক্ পাওয়া আহরক্টট ভাহলা িংব্াদ এব্ং আমাহদর 

আিরণগত স্বাস্থযহিব্া ব্যব্স্থা হজারদার ক্রার আহরক্টট উহদযাগ। ACT দলগুথল মার্ুষহক্ 

থর্হজহদর িম্প্রদাহয় প্রহয়াজর্ীয় থিথক্ৎিা হপত, এব্ং ব্যয়ব্হুল ইমাহজনক্তন্স রুহম র্াওয়া এব্ং 



িঙ্কট হিব্া এিাহত িা ার্য ক্রহব্। আমরা লুইি ক্াউথির স্বাস্থযহিব্ায় এই থব্থর্হয়াগ স্বাগত 

জার্াই এব্ং এর জর্য অহর্ক্ কৃ্তজ্ঞ।"  

  

হজফারসর্ কাউবন্টর হিয়ারমোর্ উইবলয়াম জর্সর্ িম্বলর্,  "ACT দলগুথল মার্থিক্ 

হরাগি  মার্ুহষর িাহি  থর্ষ্ঠভাহব্ ক্াজ ক্রহব্ এব্ং তাহদর থর্হজহদর িম্প্রদাহয় থর্রাপহদ ও 

িুরথযতভাহব্ স্বািীর্ভাহব্ হব্েঁহি িাক্হত প্রহয়াজর্ীয় হিব্া হপহত িা ার্য ক্রহব্। এটট এক্টট 

প্রমাথণত ক্ার্ নক্র ক্ম নিূথি র্া হজফারির্ ক্াউথির িব্হিহক্ দুিঃস্থ মার্ুষহক্ িা ার্য ক্রহব্। 

আথম গভর্ নর হ াক্লহক্ এই ত থব্ল উপলভয ক্রার জর্য ির্যব্াদ জার্াহত িাই।"  

   

###  
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