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2023 অি নিছম্বরর িাম্বেম্বে স্বাস্থ্েম্বেিা খাম্বে 20 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ঐবে াবেক িহু-

িছরম্বেয়াদী বিবর্ম্বয়াগ েম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

 হ াে হকয়ার ওয়াকনারম্বদর র্যের্েে েেুবর 3 ডলার কম্বর িৃদ্ধি করার ের্ে 7.7 বিবলয়র্ 

ডলার বিবর্ম্বয়াগ  

  

োেম্বর্র োবরর স্বাস্থ্েম্বেিা কেীম্বদর হিার্াে প্রদাম্বর্র ের্ে 1.2 বিবলয়র্ ডলার 

বিবর্ম্বয়াগ  

  

স্বাস্থ্েম্বেিা খাম্বের অিকাঠাম্বোর ের্ে 2.4 বিবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ   

  

কাগেপত্র হর্ই এের্ িেদ্ধি ে  কে উপােনর্কারী প্রবেিন্ধী বর্উ ইয়কনিােী এিং 65 

িছর ও োর হিবে িয়েীম্বদর ের্ে হেবডম্বকইম্বডর উপযুিো েম্প্রোরণ  

  

েকল গভনিেীর ের্ে প্রেম্বিাত্তর হেবডম্বকইড কভাম্বরে 60 বদর্ হিম্বক িৃদ্ধি কম্বর এক 

িছম্বর উন্নীে করা  

  

োর্িম্বেিা কেীম্বদর ের্ে েীির্যাপম্বর্র িেয় 5.4 েোংে েেণ্বয়  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2023 অি নবছররর হেট বারজরট স্বাস্থ্যরেবা খারে 20 থবথলয়র্ 

ডলাররর ঐথে াথেক্ বহু-বছররেয়াদী থবথর্রয়ারগর হ াষণা থদরয়রছর্। োেরর্র োথরর স্বাস্থ্যরেবা 

ক্েীরদর হবার্ারের জর্য 1.2 থবথলয়র্ ডলার বরাদ্দ ক্রার পাশাপাথশ অি ন পথররশাধ পদ্ধথে 

পুর্গ নঠরর্র জর্য বহুবছর হেয়াদী 4.5 থবথলয়র্ ডলার থবথর্রয়ারগর োধযরে স্বাস্থ্যরেবা ক্েীরদর 

জর্য উন্নে ক্ে নস্থ্ল তেথর ক্রারক্ অগ্রাথধক্ার হদওয়া  রব। অর্যার্য উরেখর াগয থবথর্রয়ারগর 

েরধয স্বাস্থ্যরেবা খারের অবক্াঠারোগে উন্নয়রর্র জর্য 2.4 থবথলয়র্ ডলার বরাদ্দ প্রদার্ এবং 

হক্াথভড-19 ে াোথরর ফরল আথি নক্ েংগ্রারে থলপ্ত  ােপাোলগুরলারক্ ো া য ক্রার জর্য 3.9 

থবথলয়র্ ডলাররর অর্ুদার্ প্রদার্ অন্তভভ নক্ত ররয়রছ। হ াে হক্য়ার ওয়াক্নাররদর র্যযর্েে েজথুর 3 

ডলার বৃদ্ধদ্ধ ক্রার জর্য চার বছর হেয়ারদ আররা 7.7 থবথলয়র্ ডলার বযয় ক্রা  রব। এেব 

 ুগান্তক্ারী থবথর্রয়াগ ক্ে নস্থ্রলর পথররবশ উন্নে ক্রা এবং পরবেী পাাঁচ বছরর ক্েী েংখযা 20 

শোংশ বৃদ্ধদ্ধ ক্রার জর্য, এবং েব থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য স্বাস্থ্যরেবা থশল্পরক্ উন্নে ক্রার জর্য 

এক্েরে ক্াজ ক্ররব।  



  

"থর্উ ইয়ক্ন এক্টট শদ্ধক্তশালী, থস্থ্থেশীল ও েেোপযণ ন স্বাস্থ্যরেবা বযবস্থ্ার উপর থর্ভনরশীল এবং 

এর েযরল ররয়রছ এই থশরল্পর ক্েীরা,  ারদর উপর ে াোরী শুরু  ওয়ার পর হিরক্ অেম্ভবরক্ 

েম্ভব ক্রার দাথয়ত্ব এরে বরেনরছ এবং গে দুই বছর ধরর োরা হেটাই ক্রর এরেরছর্," িম্বলম্বছর্ 

গভর্ নর হ াকল। "এই বারজরট অন্তভভ নক্ত ঐথে াথেক্ থবথর্রয়াগগুরলা স্বাস্থ্যরেবা ক্েীরদর 

হবের্ বৃদ্ধদ্ধ ক্রা, োরদর ক্ে নস্থ্রলর অবক্াঠারো উন্নে ক্রা এবং আররা হবথশ হলাক্জর্রক্ 

ক্েীদরল হ াগ থদরে আকৃ্ষ্ট ক্ররব এের্ প্ররণাদর্া প্রদার্ ক্রার োধযরে স্বাস্থ্যরেবা খারের 

অি নর্ীথেরক্ পুর্থর্ নে নাণ ক্ররব। আেরা  ারে ভথবষযরের স্বাস্থ্যরেবা অি নর্ীথে গরে েভলরে পাথর 

ো থর্দ্ধিে ক্ররে োরদর ভয থেক্ার জর্য আথে েংখযাগথরষ্ঠ অংরশর হর্ো ে্টভয়াটন-ক্াদ্ধজন্স ও 

স্পিক্ার থ রয়থেরক্ ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

এই অর্ুদারর্র 5 থবথলয়র্ ডলারররও হবথশ পুর্গ নঠরর্র জর্য এবং স্বাস্থ্যরেবা ক্েীরদর হবার্াে 

হদওয়ার জর্য বযয়  রব। এর েরধয স্বাস্থ্যরেবা ও োর্থেক্ স্বাস্থ্যথবথধ ক্েীরদর ধরর রাখার জর্য 

হবার্াে থ রেরব 1.2 থবথলয়র্ ডলার অন্তভভ নক্ত ররয়রছ, হ খারর্ এক্ বছর ক্ে নরে ররয়রছর্ এের্ 

ক্েীরদর েরধয 125,000 ডলাররর হচরয় ক্ে আরয়র ক্েীরদর জর্য 3,000 ডলার প নন্ত হবার্াে, 

এবং অরপক্ষাকৃ্ে ক্ে  ণ্টা ক্াজ ক্রা ক্েীরদর জর্য হপ্রা-হররটড হবার্াে প্রদার্ ক্রা  রব। 

জীবর্ াপরর্র বযয় েেণ্বরয়র উরদ্দরশয োর্বরেবা ক্েীরদর হবের্ বৃদ্ধদ্ধর জর্য 500 থেথলয়র্ 

ডলার বরাদ্দ ক্রা  রব। এছাোও এই বারজরট োর্বরেবা ক্েীরদর জর্য জীবর্ াপরর্র বযয় 5.4 

শোংশ েেণ্বয় ক্রার থবষয়টট অন্তভভ নক্ত ক্রা  রয়রছ।  

  

স্বাস্থ্যরেবা খারের অবক্াঠারোগে উন্নয়র্ শুধু স্বাস্থ্যরেবা ক্েীরদর ক্ে নস্থ্রলর পথররবশ উন্নে 

ক্রার জর্যই অপথর া ন র্য়, বরং হরাগীরদর হেবা ও অরপক্ষার েেয় বযাপক্ভারব উন্নে ক্রার 

জরর্যও অপথর া ন। এই বারজরট  ােপাোল, র্াথে নং হ াে, অযামু্বরলটথর হেবা হক্ন্দ্র, ক্থেউথর্টট-

থভথিক্ হেবা হক্ন্দ্র এবং অর্যার্য উপ ুক্ত স্বাস্থ্যরেবা হক্ন্দ্র ও হেবা প্রদার্ক্ারীরদর 

অবক্াঠারোগে উন্নয়রর্ অি নায়রর্র উরদ্দরশয 2.4 থবথলয়র্ ডলাররর এক্টট র্েভর্ থবথর্রয়ারগর 

বযবস্থ্া রাখা  রয়রছ। হেইোরি, হক্াথভড-19 ে াোথরর ফরল আথি নক্ভারব েংগ্রারে থলপ্ত িাক্া 

 ােপাোলগুরলারক্ ো া য ক্রার জর্য চার বছরর 3.9 থবথলয়র্ ডলার -- আরগর চার বছররর 

েভলর্ায় 88 শোংশ বৃদ্ধদ্ধ - বরাদ্দ ক্রা  রব।  

  

প্রবীণরদর জর্য ক্ভাররজ ও েুলভো বৃদ্ধদ্ধ ক্ররে, প্রণীে এই বারজরট 65 বছর ও োর হবথশ 

বয়েী এবং প্রথেবন্ধী থর্উ ইয়ক্নবােীরদর জর্য আরয়র েীো হফডাররল দাথরদ্র্য েীোর 138% এ 

উন্নীে ক্রা  রয়রছ, হেথডরক্য়ার োশ্রয় ক্ে নেযথচর (Medicare Savings Program) আরয়র েীো 

বৃদ্ধদ্ধ ক্রা  রয়রছ, এবং 65 বছর ও োর হবথশ বয়েী ক্াগজপত্রথব ীর্ বযদ্ধক্তরদর জর্য ক্ভাররজ 

েম্প্রোরণ ক্রা  রয়রছ।   

  

ক্াগজপত্রথব ীর্ বযদ্ধক্তরা ে , হেটবযাপী েব ো ও পথরবাররর জর্য এক্টট অথধক্ের থর্রাপদ 

েন্তার্ প্রেরবর অথভজ্ঞো তেথর ক্ররে থর্উ ইয়ক্ন হেট স্বাস্থ্যরেবা খারের ক্াঠারোবদ্ধ ও 

প্রথেষ্ঠার্গে অেেোেেয  হোক্ারবলা ক্ররে দৃঢ় প্রথেজ্ঞ। এই বারজরট জাথেগে অেেো 

ক্থেরয় আর্া এবং েব োরয়র জর্য োর্েম্মে হেবা অযারেের াগয ক্ররে েব নজর্ীর্ প্রেবপযব ন 

ও প্রেরবাির হেবার অযারেে েম্প্রোররণর জর্য র্ক্শাকৃ্ে 20 থেথলয়র্ ডলাররর বাথষ নক্ 



থবথর্রয়াগ অন্তভভ নক্ত ক্রা  রব। গভনবেী অবস্থ্ায় হেথডরক্ইরডর জর্য উপ ুক্ত েবার জর্য হেট 

প্রেরবাির ক্ভাররজ 60 থদর্ হিরক্ বৃদ্ধদ্ধ ক্রর েন্তার্ জন্ম দারর্র পর এক্ বছর প নন্ত 

েম্প্রোরণ ক্ররব,  া হেটবযাপী স্বারস্থ্যর হক্ষরত্র আররা হবথশ েেোপযণ ন ফলাফল বরয় আর্রব।  

  

###  
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