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গভর্ নর হাক মার্বক স্বাস্থ্েকমীম্বের জর্ে 9 বমবয়র্ মাবকনর্ ডার ঋণ পবরম্বলাম্বের 

কম নূবি হঘাণা কম্বরম্বের্  

  

কবমউবর্টি হমন্টা হি এম্বজন্সিগুবম্বক কমী বর্ম্বয়াগ এিং েম্বর রাখম্বে াাযে 

করার জর্ে হেি-অি নায়র্কৃে হপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে এখর্ আম্বিের্গুব গ্রণ করা ম্বে  

  

মম্বর্াম্বরাগ বিম্বলজ্ঞম্বের জর্ে 120,000 মাবকনর্ ডার পয নন্ত পুরস্কার; হযাগে 

াইম্বিপ্রাপ্ত কবমউবর্টি মার্বক স্বা্ি্য হপ্রাগ্রাম কেৃনক বর্ম্বয়াগপ্রাপ্ত াইবকয়াটিক 

র্া ন অরু্লীর্কারীম্বের জর্ে 30,000 মাবকনর্ ডার  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ক্থিউথর্টির িার্থিক্ স্বাস্থ্য িংস্থ্াগুথলকক্ িকর্াকরাগ থিকেষজ্ঞ এিং 

িার্থিক্ র্াি ন অর্ুেীলর্ক্ারীকের থর্ক াগ এিং ধকর রাখকে ি া ো ক্রার জর্য এক্টি ঋণ 

পথরকোকধর ক্ি নিূথির জর্য রাষ্ট্রী  অি না কর্ 9 থিথল র্ ডলার হঘাষণা ক্করকের্৷ থর্উ ই ক্ন হেি 

অথিি অভ হিন্টাল হ লি দ্বারা পথরিাথলে, ক্থিউথর্টি হিন্টাল হ লি হলার্ থরকপকিন্ট হরাগ্রাি 

িাইথক্ াটিেকের জর্য 120,000 িাথক্নর্ ডলার পর্ নন্ত এিং িাইথক্ াটিক্ র্াি ন রযাক্টিের্ারকের 

জর্য 30,000 িাথক্নর্ ডলার পর্ নন্ত ঋণ পথরকোকধর িযিস্থ্া ক্রকি, র্থে োরা থের্ িেকরর জর্য 

লাইকিন্সরাপ্ত ক্থিউথর্টি িার্থিক্ স্বাস্থ্য হরাগ্রাি দ্বারা থর্রু্ক্ত িাকক্।   

  

"স্বাস্থ্য পথরির্ না  িিকিক  িড় থিথর্ক াকগর অংে, ক্থিউথর্টি হিন্টাল হ লি হলার্ থরকপকিন্ট 

হরাগ্রাি আিাকেরকক্ আকরা র্যা িঙ্গে স্বাস্থ্যকিিা িযিস্থ্া গকড় হোলার িুকর্াগ হেকি," গভর্ নর 

হাক িম্বর্। "এই ে থিলটি হেি জকুড় ক্থিউথর্টিকে আিাকের অংেীোরকের েীষ ন-স্তকরর 

ক্িীকের আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য রক াজর্ী  িংস্থ্ার্গুথল িরিরা  ক্রকি এিং োরপর োকেরকক্ 

আিাকের হেকি থর্রু্ক্ত রাখকি, র্াকে আিরা আিাকের ক্ি নেক্তক্ত িকৃ্তি ক্রকে পাথর এিং থর্ক্তিে 

ক্রকে পাথর হর্ িিস্ত থর্উ ই ক্নিািীকের িহি নাচ্চ িাকর্র থিথক্ৎিা  অযাকেি রক কে৷"   

  

িেয থর্ক াগ ক্রা িকর্াকরাগ থিকেষজ্ঞ িা িাইথক্ াটিক্ র্াি ন অর্ুেীলর্ক্ারী এিং র্ারা 

লাইকিন্সরাপ্ত িম্প্রোক র িার্থিক্ স্বাস্থ্য হরাগ্রাকি পািন-িাইি ক্ি নিারী-ি  োি-এ থিেযিার্ 

োরা উভ ই ঋণ পথরকোকধর পুরস্কার পাও ার হর্াগ্র্। ঋণ পথরকোকধর ক্ি নিূথির িাধযকি 

ে থিল রোর্ ক্রা ক্িীকের অিেযই োকের থর্ক াগক্েনার ক্াকে এক্টি থের্ িেকরর পথরকষিার 

িাধযিাধক্ো পূরণ ক্রকে  কি এিং হিই থের্ িেকর োকের হিাি পুরস্কাকরর এক্-েৃেী াংে 

িাথষ নক্  াকর পাকি।   



  

হর্াগয িকর্াকরাগ থিকেষজ্ঞরা 120,000 িাথক্নর্ ডলার পর্ নন্ত হপকে পাকরর্, হর্খাকর্ হর্াগয 

িকর্াকরাগ থিকেষজ্ঞ র্াি ন অর্ুেীলর্ক্ারীরা 30,000 িাথক্নর্ ডলার পর্ নন্ত হপকে পাকরর্। 

রোর্ক্ারীরা োকের ক্িীকের েরি হিকক্ ঋণ পথরকোকধর জর্য আকিের্ ক্রকে পাকর, র্েথের্ 

ে থিল উপলভয িাক্কি েেথের্ আকগ একল আকগ-পাও ার থভথিকে আকিের্গুথল পর্ নাকলাির্া 

ক্রা   ।   

  

বর্উ ইয়কন হেি অবি অভ হমন্টা হি কবমলর্ার ডা. অোর্ ুবভার্ িম্বর্, 

"ক্থিউথর্টি-থভথিক্ িার্থিক্ স্বাস্থ্যকিিা রোর্ক্ারীরা হেেিযাপী স্বাস্থ্যকিিা ক্িীকের ঘািথের 

দ্বারা রভাথিে  কে এিং িকর্াকরাগ থিহেষজ্ঞ এিং িকর্াকরাগ থিকেষজ্ঞ র্াি ন অর্ুেীলর্ক্ারীকের 

িাথ ো ক্রিাগে িকৃ্তি পাকে। ক্থিউথর্টি হিন্টাল হ লি হলার্ থরকপকিন্ট হরাগ্রাি আিাকের 

অংেীোরকের এই রক াজর্ী  হপোোরকেরকক্ আকৃ্ষ্ট ক্রকে এিং ধকর রাখকে িা ার্য ক্রার 

িাধযকি এই ক্রিিধ নিার্ িাথ ো হিিাকে িা ার্য ক্রকি।"   

  

হরাগ্রাকির জর্য হর্াগয ইর্কপকেন্ট এিং থিস্তীণ ন িাইথক্ াটিক্ ইিাকজনক্তন্স হরাগ্রািগুথলর িকধয 

রক কে আটিনকক্ল 28  ািপাোকলর ইর্কপকেন্ট িাইথক্ াটিক্ ইউথর্কির লাইকিন্সরাপ্ত 

রোর্ক্ারী, আটিনকক্ল 31 থিেযাক্তডং ইর্কপকেন্ট  ািপাোকলর হরাগ্রাি এিং থিস্তীণ ন 

িাইথক্ াটিক্ ইিাকজনক্তন্স হরাগ্রাি। এোড়াও অর্য র্ারা হর্াগয োরা  ল লাইকিন্স রাপ্ত আটিনকক্ল 

31 িথ থি নভাকগর হরাগীকের হরাগ্রািিিূ , র্ার িকধয রক কে েক্তক্তোলী ক্থিউথর্টি থিথক্ৎিা েল, 

অিযা ে থের্িযাপী থিথক্ৎিা, থেশুকের থের্িযাপী থিথক্ৎিা, আংথেক্  ািপাোকল ভথেন, 

িযক্তক্তগেকৃ্ে পুর্রুিার-থভথিক্ পথরকষিা এিং িার্থিক্ স্বাস্থ্য িথ রাগে হরাগীকের থিথক্ৎিা 

এিং পুর্ি নাির্ পথরকষিা৷  

  

ঋণ পথরকোকধর ক্ি নিূথি গভর্ নর হ াক্কলর 20 থিথল র্ িাথক্নর্ ডলার, এক্াথধক্ িেকরর 

পথরক্ল্পর্া থর্উ ই কক্নর স্বাস্থ্য পথরির্ না পথরক্াঠাকিা এিং ক্ি নেক্তক্তর উন্নথে ও িকৃ্তির পথরপূরক্। 

এই পথরক্ল্পর্ার িকধয রক কে 1.2 থিথল র্ িাথক্নর্ ডলার স্বাস্থ্যকিিা এিং িার্থিক্ পথরেন্নো 

ক্িী ধকর রাখার হিার্াি এিং 500 থিথল র্ িাথক্নর্ ডলার িার্িকিিা ক্িীকের িজথুর িাড়াকর্ার 

জর্য জীির্র্াত্রার িযক র িিন্ব  িাধর্।  

  

উপরন্তু, িার্থিক্ স্বাস্থ্য অথিি 2021 িাকলর েরৎক্াল হিকক্ থর্ক াগ এিং ধকর রাখার 

রকণাের্ার জর্য হিডাকরল ে থিকল 21 থিথল র্ িাথক্নর্ ডলারও হিথে থিেরণ ক্করকে। এই 

ে থিলটি 2021 িাকলর আকিথরক্ার্ হরিথক্উ প্ল্যার্ অযাক্ট এিং ক্থিউথর্টি হিন্টাল হ লি 

িাথভনকিি ব্লক্ গ্রান্ট হরাগ্রাি এিং ক্থিউথর্টি হিন্টাল হ লি িাথভনকিি ব্লক্ গ্রান্ট হরাগ্রাি ও 

হিডাকরল থিথক্ৎিা ি া ো েোংে এর হিথডকক্ইড হরাগ্রাকির ে থিল হে াকরর িাধযকি 

িরিরা  ক্রা  ক থেল।   

  

OMH-এর ক্থিউথর্টি হিন্টাল হ লি হলার্ থরকপকিন্ট হরাগ্রাকির অথেথরক্ত েিয OMH 

ওক িিাইকি পাও া র্াকি।  
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