
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/15/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

উচ্চমাম্বর্র স্বাস্থ্েম্বেিার অোম্বেে হ ারদার করম্বে গভর্ নর হ াকল 658 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলার হ াষণা কম্বরম্বের্  

   

হেট িোপী স্বাস্থ্েম্বেিা ফ্োবেবলটট রূপান্তর হপ্রাগ্রাম 127টট প্রকল্প ও উম্বদোম্বগর  র্ে 

ে বিল প্রদার্ করম্বি  

   

অর্ুদার্ বর্উ ইয়কন হেট  ুম্বে প্রম্বয়া র্ীয় স্বাস্থ্েম্বেিা পবরম্বষিাগুম্বলাম্বক ে ায়ো 

করম্বি  

   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 127টি প্রক্ল্পকক্ স ায়তা ক্রার জর্য হেকির ত থিকল 658 

থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকররও হিথি হ াষণা ক্করকের্ যা থর্উ ইয়ক্ন হেকির স্বাস্থ্যকসিা সরিরা  

িযিস্থ্াকক্ রক্ষা ক্রকি ও রূপান্তথরত ক্রকি। হেি থডপািনকিন্ট অভ হ লি (State Department 

of Health) এিং থর্উ ইয়ক্ন হেকির ডরথিিথর অিথরটি (Dormitory Authority of the State of 

New York, DASNY) ক্তত নক্ পথরচাথলত, হেি িযাপী হ লি হক্য়ার ফ্যাথসথলটি ট্রান্সফ্রকিির্ 

হপ্রাগ্রািটি (Statewide Health Care Facility Transformation Program) হরাগী, প্রািথিক্ 

পথরচয না, িার্থসক্ স্বাস্থ্য, িাদকক্র অপিযি াকরর িযাথি এিং হেি িযাপী ক্থিউথর্টির 

দী নকিয়াদী পথরচয নার প্রকয়াজকর্ উচ্চ িাকর্র ফ্যাথসথলটিকক্ স ায়তা ক্কর হরাগীর পথরচয না 

উন্নত ক্রকত স ায়তা ক্রকি।  

   

"থর্উ ইয়ক্নিাসীরা িার্সম্পন্ন স্বাস্থ্যকসিা এিং এক্টি িক্তিিালী, থস্থ্থতিীল এিং র্যায়সঙ্গত 

স্বাস্থ্যকসিা িযিস্থ্ার অযাকেস পাওয়ার অথিক্ারী," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই অর্ুদার্গুকলা 

আিাকদর হেি জকুে  াসপাতাল এিং অর্যার্য ফ্যাথসথলটিগুকলার উন্নথতর জর্য গুরুত্বপূণ ন 

ত থিল প্রদার্ ক্রকি যাকত তারা থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর প্রাপয সকি নাচ্চ  াকর হসিা প্রদার্ ক্কর।"  

   

পুরস্কারগুকলা হেি জকুে 127টি প্রক্কল্প অি নায়র্ ক্রকত স ায়তা ক্রকি। অঞ্চল অর্ুযায়ী 

প্রক্ল্পগুকলার এক্টি তাথলক্া ও থিিরণ হদখুর্।  

   

ভারপ্রাপ্ত হেট হ লি কবমের্ার হ মে মোকম্বডার্াল্ড িম্বলর্, "এই ত থিলগুকলা 

আিাকদর স্বাস্থ্যকসিা প্রদার্ক্ারী এিং ফ্যাথসথলটিগুকলাকক্ স্বাস্থ্যকসিা পথরকষিাগুকলাকক্ আকরা 

আিুথর্ক্ীক্রণ এিং সং ত ক্রকত সক্ষি ক্রকি যাকত থর্উ ইয়ক্নিাসীরা এখর্ এিং ভথিষযত 

প্রজকের জর্য প্রকয়াজর্ীয় থচথক্ৎসা পথরচয নার অযাকেস পায়। থর্উ ইয়ক্ন প্রিি সাথরর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2Fdocs%2Fhealth_care_facility_transformation_program_III_awards.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84090ba717424df8013e08db0f574f00%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638120639893069544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uFKvR%2FszHqohQ1uanhWM4bCqi0VMgbuWfZGP%2F77FCTk%3D&reserved=0


স্বাস্থ্যকসিা প্রদাকর্র হক্ষকে এক্টি জাতীয় হর্তা যা সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য সম্ভািয সকি নাত্তি 

যত্ন প্রদাকর্র জর্য আিাকদর স্বাস্থ্যকসিা িযিস্থ্ার প্রকয়াজর্ীয় সংস্থ্ার্ রকয়কে তা থর্ক্তিত ক্রার 

জর্য গভর্ নর হ াক্কলর উৎসকগ নর জর্য ির্যিাদ।"  

   

হেি িযাপী হ লি হক্য়ার ফ্যাথসথলটি ট্রান্সফ্রকিির্ হপ্রাগ্রাকির লক্ষয  কলা আঞ্চথলক্ভাকি 

সিথিত স্বাস্থ্যকসিা প্রদার্ ক্রার িযিস্থ্ার অংি থ সাকি হরাগী, প্রািথিক্, প্রথতকরািিূলক্ এিং 

অর্যার্য অযামু্বকলিথর হক্য়ার পথরকষিাগুথলকত অযাকেস সম্প্রসারকণর িািযকি স্বাস্থ্যকসিা িযয় 

হ্রাস এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীর স্বাকস্থ্যর ফ্লাফ্ল উন্নত ক্রার প্রকচষ্টাকক্ স ায়তা ক্রা। এই 

পুরস্কারগুকলা এির্ প্রক্কল্পর উপরও দতটষ্ট থর্িদ্ধ ক্কর যা সুরক্ষা হর্ি স্বাস্থ্যকসিা প্রদার্ক্ারীকদর 

আথি নক্ স্থ্াথয়ত্ব থর্ক্তিত ক্রকত এিং প্রকয়াজর্ীয় স্বাস্থ্যকসিা পথরকষিাগুকলার সংরক্ষণ িা 

সম্প্রসারকণ স ায়তা ক্রকি।   

   

আজ হ াথষত ত থিলটি হেি িযাপী হ লি হক্য়ার ফ্যাথসথলটি ট্রান্সফ্রকিির্ হপ্রাগ্রাি III-এর 

থিতীয় পয নায় এিং হেি িযাপী হ লি হক্য়ার ফ্যাথসথলটি ট্রান্সফ্রকিির্ হপ্রাগ্রাি IV-এর প্রিি 

পয নাকয়র আওতায় প্রদার্ ক্রা  কয়থেল। সািথগ্রক্ভাকি, থর্উ ইয়ক্ন হেি এই হপ্রাগ্রাকির িািযকি 

হিাি 1.68 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর ত থিল প্রদার্ ক্করকে।  

   

হেি িযাপী IV-এর অথতথরি পয নায়গুকলার িািযকি হেি অথতথরি 1.15 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার 

প্রদার্ ক্রকি। এোোও, গভর্ নর হ াক্কলর 2024 অি নিেকরর থর্ি না ী িাকজকি হেি িযাপী V 

প্রথতষ্ঠার জর্য অথতথরি 1 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার অন্তভভ নি রকয়কে।  
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