
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/25/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

 

গভর্ নর হ াকল মার্বিক স্বাস্থ্ে কবম নিাব র্ীম্বে বিবিত্র্ে িৃদ্ধি করম্বে 4 বমবলয়র্ মাবকনর্ 

ডলার হ াষণা করম্বলর্  

  

SUNY এিং CUNY উভয় 2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার পাম্বি মার্বিক স্বাস্থ্ে বডবি কম নিূবিম্বে 

অপ্রেুল প্রবেবর্বিম্বের বেক্ষািীম্বের িমি নর্ করার জর্ে  

  

হেম্বের মার্বিক স্বাস্থ্ে অবিম্বির িাম্বি অংেীোবরম্বের উম্বেেে িংখ্োল ু এিং 

িহুভাবষক বেক্ষািীম্বের আকৃষ্ট, িম্বর রাখ্া এিং িোজুম্বয়ে করাম্বর্া  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজকক্ হ াণা ক্রকর্ হয থর্উ ইয়ক্ন হেট ইউথর্ভাথ নটট (State 

University of New York, SUNY) বা থর্উ ইয়র্ক্ থটট ইউথর্ভাথ নটটর (City University of New 

York, CUNY) ক্যাম্পামূক মার্থক্ স্বাস্থ্য থডথি ক্ম নূথিকে ভথেন কে যাওয়া বা ভথেন ওয়া 

অপ্রেু প্রথেথর্থিকের থলক্ষািীকের মি নকর্ 4 থমথয়র্ মাথক্নর্ ডার হেডাকর েথব প্রোর্ 

ক্রা কব। থর্উ ইয়ক্ন হেকটর মার্থক্ স্বাস্থ্য অথেকর (New York State Office of Mental 

Health, OMH) াকি অংলীোথরকের মািযকম, SUNY এবং CUNY উভয়কক্ 2 থমথয়র্ মাথক্নর্ 

ডার প্রোর্ ক্রা কব ংখ্যা  ুএবং বহুভাথক্ থলক্ষািীকের টটউলর্, ায়ো, হেইড 

ইন্টার্ নথলে, এবং রাথর োইকেন্ড প্রোর্ মি নর্ ক্রার জর্য।  

  

"যখ্র্ আমরা থর্উ ইয়কক্ন আমাকের স্বাস্থ্যকবা বযবস্থ্া হজারোর ক্কর যাচ্ছি, আমাকেরকক্ 

অবলযই থর্চ্ছিে ক্রকে কব যাকে আমরা এক্টট ববথিত্র্যময় ও অন্তভুনচ্ছিক্র ক্মীবাথর্ী গঠর্ 

ক্রকে োথর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই অংলীোথরেটট অপ্রেু প্রথেথর্থিকের থলক্ষািীকের 

মার্থক্ স্বাস্থ্য ক্ম নূথিমূক ভথেন কে বা টটকক্ িাক্কে প্রকণাের্া প্রাণ ক্রকব, যা আমাকের 

ভথবযৎ ক্মীবাথর্ীকক্ ববথিত্র্যময় ক্রকে াাযয ক্রকব এবং থর্চ্ছিে ক্রকব যাকে ক্ 

ম্প্রোয় আমাকের জর্স্বাস্থ্য থিথক্ৎা বযবস্থ্ায় ভাকা হবা াভ ক্কর।"  

  

এই অংলীোথরে 18টট CUNY ক্যাম্পাক ভথেন িাক্া ংখ্যা ু ও বহুভাথক্ থলক্ষািীকের 

প্রকণাের্া প্রোর্ ক্রকব, যার মকিয রকয়কে োাঁিটট ক্থমউথর্টট ক্কজ, আটটট থথর্য়র ক্কজ, 

থের্টট াথব নক্ ক্কজ এবং CUNY িযাজকুয়ট হন্টার (CUNY Graduate Center) এবং CUNY 

সু্ক অে প্রকেলর্া োথডজ (CUNY School of Professional Studies), এবং 16টট SUNY 

ক্যাম্পাক, যার মকিয রকয়কে আটটট ক্থমউথর্টট ক্কজ, িারটট ইউথর্ভাথ নটট হন্টার; যাকে ক্কর 



োরা এমর্ থলক্ষাকক্ষকত্র্ ভথেন কে বা েশা অবযাে রাখ্কে োকর যা োকের মার্থক্ স্বাস্থ্য 

হক্ষকত্র্ জর্য প্রস্তুে ক্রকব। এটট এই হক্ষকত্র্ ববথিকত্র্যর  াটথে, যার েক প্রাথন্তক্ জর্কগাষ্ঠীর 

জর্য মার্থক্ স্বাস্থ্যকবা প্রোকর্র হক্ষকত্র্ ববময হেখ্া যায়, ো মািার্ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন 

হেকটর গৃীে ব নকল েেকক্ষে।  

  

মার্থক্ স্বাস্থ্যকবা প্রোর্ক্ারীরা ুথবিাবচ্ছিে জর্কগাষ্ঠীর িাথো আকরা ভাকাভাকব হমটাকে 

োরকব যথে ক্মীবাথর্ী আকরা ববথিত্র্যময় য় এবং এর েক আকরা হবথল হরাগী ও িাকক্র 

কন্তা, থর্যুচ্ছি এবং িকর রাখ্ার বযবস্থ্া কব। োলাোথল, মার্থক্ স্বাস্থ্য ক্মীবাথর্ীকে 

বহুভাথক্ থিথর্থলয়াকর্র  াটথে রকয়কে, যা ীথমে ইংকরচ্ছজ েক্ষোর বযচ্ছিকের জর্য থিথক্ৎা 

োওয়ার ুকযাগ, মার্ ও োেক আকরা ববময থর্কয় আক।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের মার্বিক স্বাস্থ্ে অবিম্বির কবমেম্বর্র ডাাঃ অোর্ িাবলভোর্ িম্বলর্, 

"OMH রক্াথর মার্থক্ স্বাস্থ্য ক্থম নবাথর্ীকে ববথিত্র্য বচৃ্ছি ক্রকে োরুণ অিগথে ক্রকে। 

আমাকের ববথিত্র্য এবং অন্তভুনচ্ছি অথে (Office of Diversity and Inclusion) হেটবযােী স্বাস্থ্য 

মো অির ক্রকে এবং স্বাস্থ্যকবায় ববময েরূ ক্রকে াাযয ক্কর এমর্ ক্ম নক্াণ্ড মন্য় 

ক্কর। SUNY এবং CUNY-র াকি অংলীোথরে ক্কর, আমরা আকরা ববথিত্র্যময় ও অন্তভুনচ্ছিক্র 

এক্টট ক্মীবাথর্ী থর্কয়াগ থেকে ও িকর রাখ্কে োরকবা যা আমাকের এমর্ অন্তেৃনটি এবং 

অথভজ্ঞো প্রোর্ ক্রকব, যা বযবার ক্কর আমরা প্রাথন্তক্ ও ুথবিাবচ্ছিে ম্প্রোকয়র ক্াকে 

হেৌঁহে হযকে োরকবা।"  

  

SUNY-র অন্তি নেীকালীর্ িোম্বেলর হডম্বিারা  এি. েোর্বল িম্বলর্, "SUNY -হে আমরা 

শুিু মার্থক্ স্বাস্থ্য হক্ষকত্র্ ভথবযৎ হেলাোরকের থলথক্ষে ও প্রথলথক্ষে ক্রথে র্া, বরং এই 

হেলাোরকের োরা যাকের হবাোর্ ক্রকব হই বযােক্ বযাথির মার্ুকর প্রথেথর্থিে ক্রার 

প্রকয়াজর্ও উেথি ক্রথে। প্রায়লই, আমাকের থলক্ষািী ও অর্য যারা মার্থক্ স্বাস্থ্যকবা খ্ুাঁজকে 

োকের মিযক্ার থিথক্ৎার প্রথেবন্ধক্ো কয় উকঠ এমর্ এক্জর্ অর্ুলীর্ক্ারীর অভাব হয 

োকের ংিাকমর বযাোকর জার্কব বা এক্ান্তভাকব বুঝকব। থর্উ ইয়কক্ন, আমরা জাথর্ হয আমাকের 

অর্র্য েটভূথম, ংসৃ্কথে, এবং ভাা আমাকের ক্মীবাথর্ীকক্ হক্বই লচ্ছিলাী ক্কর, হজর্য 

আমরা গভর্ নর হাক্কক্ ির্যবাে জার্াচ্ছি অপ্রেু প্রথেথর্থিকের ংখ্যা ুকের আকরা ুকযাগ 

প্রোর্ ক্রকে োর অবযাে থবথর্কয়াকগর জর্য এবং ক্কর জর্য থলক্ষার ুকযাগ আকরা বচৃ্ছি 

ক্রার জর্য।"  

  

CUNY িোম্বেলর হিবলক্স বভ. মোম্বোি রদ্ধিম্বগজ িম্বলর্, "আজকক্ অপ্রেু প্রথেথর্থিকের 

থলক্ষািীকের োইোইর্ ম্প্রাথরে ক্রার জর্য োকেরকক্ মার্থক্ স্বাকস্থ্য থর্কজকের ক্যাথরয়ার 

শুরু ক্রকে থেকে গভর্ নর হাক্কর হ াথে েথব CUNY হযই ম্প্রোয়মূকক্ হবাোর্ 

ক্কর হখ্াহর্ ুকযাগ বচৃ্ছি ক্রকব এবং স্বাস্থ্য ববময হ্রা ক্রকব। CUNY হেকলর বকিকক্ 

ববথিত্র্যময় ইউথর্ভাথ নটটগুথর এক্টট। আমরা আথি নক্ মি নর্কক্ স্বাগে জার্াচ্ছি যা আমাকের 

আকরা হবথল থলক্ষািীকের এমর্ এক্টট হক্ষকত্র্ হযাগ থেকে াাযয ক্রকব হযখ্াকর্ ববথিকত্র্যর োরুণ 

িাথো রকয়কে এবং যা গোর্ুগথেক্ভাকব বকিকক্ ুথবিাবচ্ছিে ম্প্রোয়মূকর মার্ুকের 

মার্থক্ স্বাস্থ্য হবার মার্ ও প্রোর্ উন্নে ক্রকব।"  

  



এই ায়োর জর্য হযই থলক্ষািীরা হযাগয োরা কা বহুভাথক্; এক্টট ভাাথভথিক্ থডথি 

ক্ম নূথিকে ভথেন; অিবা োরা থক্উবার্, হমচ্ছিক্ার্, েুকয়কেনা থরক্ার্, থস্পাথর্ক্, যাটটর্, স্পযাথর্ল 

জােীয়, অিবা োরা হর্টটভ আকমথরক্ার্, আাস্কার হর্টটভ, কৃ্ষ্ণাঙ্গ, আথিক্ার্ আকমথরক্ার্, 

হর্টটভ াওয়াইয়ার্ অিবা অর্য েযাথথেক্ আইযান্ডার।  

  

CUNY-হে হযাগয ক্ম নূথির মকিয রকয়কে ামাচ্ছজক্ ক্াজ ও মার্ব হবা; মকর্াথবজ্ঞার্, 

মকর্াকরাগ-ংক্রার্্ে র্াথ নং; এবং থবাে ক্াউকেথং ও মার্থক্ স্বাস্থ্য ক্াউকেথংকয়র উের 

াটটনথেকক্ট, অযাকাথকয়ট, বযাকি ন, মাো ন এবং ডক্টকরট ক্ম নূথি।  

  

SUNY ক্থমউথর্টট ক্কজমূক, হযাগয ক্ম নূথির মকিয রকয়কে থবাকর আটন এবং থবজ্ঞার্; 

মার্থবক্ ও ামাচ্ছজক্ থবজ্ঞার্ হযখ্াকর্ ট্র্যাক্ বা হক্ন্দ্রীয় থবয়গুথ কা মার্থক্ স্বাস্থ্য ায়ো, 

মার্বকবা, মাজথবেযা, এবং মকর্াথবজ্ঞাকর্র উের িাক্কব, এগুথর উের অযাকাথকয়ট থডথি 

ক্ম নূথি। িার বেকরর SUNY ক্যাম্পামূক, হযাগয থডথি ক্ম নূথির মকিয রকয়কে স্বাস্থ্য ও 

মাজ; জর্স্বাস্থ্য হক্চ্ছন্দ্রক্; মাজথবেযা এবং মকর্াথবজ্ঞার্।  

  

এর মকিয অকর্ক্ িার বেকরর ইর্থেটটউট মার্থক্ স্বাস্থ্য ক্াউকেথং ক্ম নূথিকে মাোর অে 

াকয়ে থডথি এবং ামাচ্ছজক্ ক্াকজ মাো ন থডথি ক্ম নূথিও প্রোর্ ক্কর, এক্ইাকি মার্থক্ 

স্বাস্থ্য ক্াউকেথং বা জর্স্বাকস্থ্য এক্টট মাো ন থডথির বৈে থডথি ক্ম নূথিও প্রোর্ ক্কর। SUNY 

ইউথর্ভাথ নটটর হন্টারগুথকে হযাগয েশাকলার্ার মকিয রকয়কে মার্থক্ স্বাস্থ্য ক্াউকেথং, মার্ব 

থবক্াকল বযাকির অে াকয়ে থডথি; মাজথবেযা, মকর্াথবজ্ঞাকর্ ডক্টকরট থডথি; এবং ডক্টর অে 

াইকক্াচ্ছজ থডথি।  

  

হেডাকর আইর্ভা এই উকেযাগটট ম্ভব ক্করকে হেডাকর হমথডকক্ অযাথকেে 

োক নকন্টকজর (Federal Medical Assistance Percentage), যা থক্র্া হেটগুথকক্ প্রায় ব 

হমথডকক্ইড (Medicaid) ক্ম নূথির জর্য ক্ষথেেূরণ প্রোর্ ক্রকে বযবহৃে ূত্র্, ীথমে মকয়র 

ম্প্রারকণর মািযকম মার্থক্ স্বা্ি্য হবার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ মূ্পরক্ েথব প্রোর্ 

ক্রার মািযকম।  

  

প্রবেবর্বি পল েম্বকা িম্বলর্, "ববথিকত্র্যর অভাব মার্থক্ স্বাস্থ্য হক্ষকত্র্র এক্টট প্রথিে মযা 

কয় আকে, এবং হই  াটথে শুিুই অকেোঙ্গ ম্প্রোয়মূকর জর্য হবা োওয়ার ুকযাকগর 

অভাব এবং অামঞ্জযেূণ ন থিথক্ৎা বাথশকয় হেয়। থলক্ষাগে ক্ম নূথিকে থবথর্কয়াগ ক্রা এবং ো 

হজারোর ক্রা এক্টট ববথিত্র্যময় মার্থক্ স্বাস্থ্য ক্মীবাথর্ী গঠকর্র জর্য এক্টট অথে 

গুরুেেূণ ন িাে। আথম োকের ক্কর হর্েৃে এবং মোর প্রথে প্রথেশ্রুথের জর্য কৃ্েজ্ঞ যারা 

আমাকের উজ্জ্ব থলক্ষািীকের ক্ষমোয়কর্ এবং োকেরকক্ হবাোর্ ক্রা ও থর্কজকের 

ম্প্রোয়কক্ প্রথেোর্ হেওয়ার জর্য আকরা মি ন ক্রকে ক্াজ ক্রকে।"  

  

  

###  
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