
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেবিম্বকল ঋণস  হরাগীম্বের রাখা করম্বে বিবিোলায় স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

বিবিোলা (S.6522A/A.7363A) েরুাম্বরা  হেবিম্বকল বিলস  হরাগীম্বেরম্বক োম্বের হিের্ 

িা সম্পবির উপর বর্বেনষ্ট বকছু জবরোর্া  ওয়া হিম্বক রক্ষা করম্বি  

  

2022 হেট অফ েে হেম্বটর লম্বক্ষের অংে  ম্বলা বর্উ ইয়ম্বকনর হভাক্তাম্বের রক্ষা করা 

এিং আবি নক স্বাস্থ্ে উন্নে করা  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিথিমালা (S.6522A/A.7363A) স্বাক্ষর ক্রকলর্ দুরাকরা  

হমথিকক্ল থিলস  হরাগীকদরকক্ রক্ষা ক্রার জর্য যার ফকল তাকদর হিতকর্র গাথর্ নশকমন্ট িা 

সম্পথিকত থলকেন্স লাগাকর্া  কত পাকর।  

  

"থিথক্ৎসাকসিা গ্র কের পর ক্াকরা থর্কজকদর িাথি  ারাকর্া িা আকরা ঋেগ্রস্ত  কে পিার হুমথক্র 

সম্মুখীর্  ওো উথিত র্া," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথম আজকক্র থিথিমালাে স্বাক্ষর ক্রকত 

হপকর গথি নত যা এই ক্ষথতক্র এিং লণু্ঠর্মূলক্ সংগ্র  অর্ুশীলর্কক্ হশষ ক্রকি এিং এইসি 

অর্যাযয জথরমার্া হিকক্ থর্উ ইেক্নিাসীকক্ রক্ষা ক্রকি। হযক তু হমথিকক্ল ঋে অকর্ক্ হিথশ 

মার্ুকষর জর্য িাপ সষৃ্টি ক্রকে, তাই এই অথত গুরুত্বপূে ন সমসযা সমািাকর্ এষ্টি এক্ষ্টি গুরুত্বপূে ন 

িাপ।"  

  

থিথিমালা (S.6522A/A.7363A) হদওোথর্ মামলার আইর্ এিং থর্েম সংকশাির্ ক্কর স্বাস্থ্যকসিা 

প্রদার্ক্ারীকদর জর্য হমথিকক্ল ঋে সংগ্র  ক্রকত হক্ার্ও িযক্তির মূল আিাসস্থ্কল থলকেন্স 

লাগাকর্া িা হিতকর্র গাথর্ নশকমন্ট থর্থষদ্ধ ক্কর। গভর্ নর হ াক্ল 2022 হেি অফ দয হেি ভাষকে 

(State of the State Address) থর্উ ইেকক্নর হভািাকদর রক্ষা ক্রা এিং আথি নক্ স্বাস্থ্য উন্নত 

ক্রকত তার লক্ষযসমূক র এক্ষ্টি রূপকরখা প্রদার্ ক্করর্, যার মকিয রকেকে হমথিকক্ল ঋে থর্কে 

ক্াজ ক্রা এিং হভািাকদর হশাষেক্ারী ও শাক্তস্তমূলক্ অর্ুশীলর্ হিকক্ রক্ষা ক্রা যার ফকল 

িথি নত এিং অর্ুথিত আথি নক্ িাকপর সষৃ্টি  ে।  

  

প্রাে অকি নক্ প্রাপ্তিেস্ক আকমথরক্ার্ স্বাস্থ্যকসিার িযেভার ি র্ ক্রকত ক্ি ক্কর, এিং গত পাাঁি 

িেকর 50,000-র হিথশ থর্উ ইেক্নিাসীর থিরুকদ্ধ হমথিকক্কল ঋকের ক্ারকে মামলা ক্রা  কেকে; 

এই সমসযাষ্টি হিথশ প্রিল আপকেি থর্উ ইেকক্ন। পূকি ন,  াসপাতাল ও স্বাস্থ্যকসিা প্রদার্ক্ারীরা 

এক্জর্ হরাগীর মূল আিাসস্থ্কল থলকেন্স লাগাকত পারকতা এক্ষ্টি হমথিকক্ল ঋে মামলার রাে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-01%2F2022StateoftheStateBook.pdf%23page%3D83&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4f105a2803724f68036508dacd60012d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048109478093036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gv8s5ddYiRnXLbkR07O%2Bq6A90OQiAi81pp9mirgA5SU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-01%2F2022StateoftheStateBook.pdf%23page%3D83&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4f105a2803724f68036508dacd60012d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048109478093036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gv8s5ddYiRnXLbkR07O%2Bq6A90OQiAi81pp9mirgA5SU%3D&reserved=0


পূরে ক্রার জর্য, যার ফকল আিাসর্ অথস্থ্থতশীলতা ও দুি নল থর্উ ইেক্নিাসীকদর থিপয নস্ত ক্কর 

এমর্ আথি নক্ পথরেথত হদখা হযকতা।  

  

হেম্বটর বসম্বর্টর গুস্তাম্বভা বরম্বভরা িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন অথসকদরকক্ থিথক্ৎসাকসিা হর্ওোর 

ফকল থর্কজকদর িাথি িা জীথিক্া  ারাকর্ার ভকে িাক্া উথিত র্া, থিকশষ ক্কর এমর্ ক্ষ্টির্ 

আথি নক্ সমকে। আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াকত িাই আমার থিলকক্ আইর্ থ কসকি 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য যা থর্উ ইেক্নিাসীকক্ হমথিকক্ল ঋে সংগ্র  ক্রার প্রকিিাে হমথিকক্ল 

প্রথতষ্ঠার্ ক্তৃনক্ তাকদর িাথিকত থলকেন্স লাগা িা হিতকর্র গাথর্ নশকমন্ট হিকক্ রক্ষা ক্রকি। 

আমাকদরকক্ অিশযই এক্কে ক্াজ ক্রকত  কি আমাকদর হেি হিকক্ হমথিকক্ল ঋে থর্মূ নল 

ক্রার জর্য এিং আথম আর্ক্তিত হয আমরা গুরুত্বপূে ন এই প্রিম িাপষ্টি থর্ক্তি।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বরচািন গটবিি িম্বলর্, "থর্উ ইেক্নিাসীরা িীমা ক্রাকর্া িাক্কলও 

স্বাস্থ্যকসিার খরি থর্কে থ মথশম খাে।কসিা থর্কত যাওো িযক্তিরা এমর্ থিকলর সম্মুখীর্  ে 

হযখাকর্ থর্কজর পকক্ি হিকক্ ক্রমিি নমার্ পথরমাে অি ন থদকত  ে, হযমর্ অথিক্ থিিাথিিল, 

হক্া-হপ এিং থিথভন্ন থফ যা িীমার আওতািীর্ র্ে। হমথিকক্ল ঋে পথরকশাকির জর্য মার্ুকষর 

িাসা ও উপাজনর্ ঝুাঁ থক্গ্রস্ত  ওো উথিত র্ে। আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাকদ জার্াক্তি 

S.6522A/A.7363A হক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য যা হরাগীকদর এইসি হশাির্ীে 

অর্ুশীলর্ হিকক্ রক্ষা ক্রকি। থিলষ্টি সম্ভি  কতা র্া থসকর্ির থরকভরার দৃঢ় পথরশ্রম ও 

অযািকভাকক্থস, অর্যার্য আইর্সভার স ক্মী ও অযািকভাকক্ি, থিকশষ ক্কর ক্থমউথর্ষ্টি সাথভনস 

হসাসাইষ্টিকক্ োিা।"  
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