
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 অর্ন িছম্বরর বর্িনাহী িাম্বেম্বে (FY 2020 EXECUTIVE BUDGET) 

অোেমা- সংক্রান্ত ররাগ কমািার প্রস্তাি র াষণা কম্বরম্বছর্  

  

মাবি-এম্বেবি 'রহলবি রহামস' সিনাবিক অোেমা আক্রান্ত অঞ্চলগুবলম্বে 500টি বর্ম্ন-আম্বের 

পবরিারম্বক পবরম্বষিা রিওোর পবরকল্পর্া বর্ম্বেম্বছ  

  

পবরকল্পর্াটি িাবিম্বে শুরু হওো পবরম্বিেগে অোেমা হ্রাস করা এিং অোেমা সম্পবকন ে েরুবর 

বিভাম্বগ বভবেে এিং হসবপোলাইম্বেের্ হ্রাস করার লক্ষ্ে ররম্বেম্বছ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 2020 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামেটর অ্ংশ নহসামবম  হহাম এর্ানেন  পারফরমমন্স 

এবং সুরক্ষা উন্নত করার মাধ্যমম বাচ্চা এবং বড়মের মমধ্য অ্যােমা- সংক্রান্ত হরাগ কমাবার হ াষণা কমরমছর্। 

এই প্রস্তাব অ্র্ুযায়ী, নর্উ ইয়কন  হেট স্বাস্থ্য েপ্তর (New York State Department of Health, 

NYSDOH) এবং নর্উ ইয়কন  হেট এর্ানেন  গমবষণা ও উন্নয়র্ পষনে (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) সমগ্র হেমটর সবনানধ্ক অ্যােমা হরামগ 

আক্রান্ত অ্ঞ্চলগুনলমত বসবাসকারী প্রায় 500 Medicaid (হমনিমকি) সেসযমের বানড়মত নর্উ ইয়কন  হেট 

হহলনে হহামমসর (New York State Healthy Homes) পনরকল্পর্া বাস্তবানয়ত করমত অ্ংশীোরীত্ব করমব। 

পনরকল্পর্াটি েী নস্থ্ায়ীভামব অ্যােমা বযবস্থ্াপর্ামক একীভূত করমব এবং অ্যােমা-সংক্রান্ত হরাগ হ্রাস করমত 

বানড়র শনির েক্ষতা উন্নয়র্ এবং সুরক্ষা বযবস্থ্ার মাধ্যমম বানড়মত শুরু হওয়া পনরমবশগত অ্যােমা হ্রাস 

করমব। এই প্রস্তাবটি গভর্নমরর যুগান্তকারী হহলর্ অ্যাক্রশ অ্ল পনলনসস (Health Across All Policies) 

উমেযামগর অ্ংশ।  

  

"প্রমতযক নর্উ ইয়কন বাসীর, তামের আনর্নক অ্বস্থ্া নর্নবনমশমষ, অ্যােমা হক আরও খারামপর নেমক নর্ময় হযমত 

পামর এমর্ অ্বস্থ্া মুি একটি নর্রাপে এবং স্বাস্থ্যকর বানড়মত র্াকার অ্নধ্কার আমছ", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বছর্। "েী ননের্ ধ্মর চলমত র্াকা শারীনরক সমসযাগুনলর সামর্ সংযুি মুখয নবষয় হল বাসস্থ্ামর্র মার্, 

এবং এই র্তুর্ কমনসনূচ সমসযাটির মুখয নবষয়টিমত আমলাকপাত করমব এবং অ্যােমা র্াকা নর্উ ইয়কন বাসীমের 

েীবর্যাত্রার মার্ উন্নত করমব।"  

  

অ্যােমা-সংক্রান্ত শারীনরক উপসগনগুনল উন্নত করমত, গভর্নর কুওমমা Medicaid এর হিনলভানর নসমেম 

নরফমন ইর্মসর্টিভ হপমমন্ট হপ্রাগ্রাম (Medicaid's Delivery System Reform Incentive Payment 

Program) এর সাফমলযর উপর নভনি কমর গঠিত মানি-এমেনন্স অ্যােমা প্রকল্পগুনল শুরু করমবর্। হহলনে 

হহামস মমিলটি এর্ানেন  েক্ষতা এবং আবাসর্ পনরমষবাগুনলমক বানড়মত অ্যােমার স্বীয়-বযবস্থ্াপর্ার নশক্ষা, 
বানড়র পনরমবশগত মূলযায়র্ এবং তার প্রনতকার, এবং বানড়মত আ াত প্রনতমরামধ্র হস্তমক্ষমপর সামর্ একীভূত 

কমর।  



 

 

  

NYSERDA এবং NYSDOH এর অ্ংশীোরীমত্ব, পনরকল্পর্ায় অ্ংশগ্রহণকারীগণ তামের অ্যােমা নর্য়ন্ত্রণ 

করার ের্য  রমক হকন্দ্র কমর নবর্ামূমলয বযপক পনরসমরর পনরমষবাগুনল হর্মক সুনবধ্া লাভ করমবর্, যার মমধ্য 
র্াকমব ওষুধ্ বযবস্থ্াপর্া সংক্রান্ত নশক্ষা, অ্যােমামক প্রমরানচত কমর এমর্ পনরমষবাগুনল শর্াি ও তা হ্রাস করা, 
কীটর্াশক পনরচালর্া নর্য়ন্ত্রণ, এবং নবনশষ্ট ভযাকুয়াম, মযামেস এবং বানলমশর কভার ও অ্যােমা 
প্রনতমরাধ্কারী পনরষ্করণ সামগ্রী সমমত, সংস্থ্ার্সমূহ।  

  

পনরবারবগন স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা উন্নয়মর্র সামর্ সামর্ উন্নত এর্ানেন  পারফরমমমন্সর সুমযাগগুনল শর্াি করমত 

NYSERDA হর্মক নবর্ামূমলয  মরর এর্ানেন  ও পনরমবশগত মূলযায়মর্র পনরমষবাগুনলও পামবর্। মলযায়মর্র 

ফলাফল অ্র্ুযায়ী,  মরর নভতমরর বযবস্থ্া সবনানধ্ক অ্র্কুূল করার নশক্ষার সামর্ সামর্ বাতাস প্রমবশ করমত র্া 
হেওয়া, ইর্সুমলশার্, নহটিং নসমেম হমরামত, বায়ু ু চলাচল, এবং এয়ার কনিশনর্ং এর মত বযবস্থ্াগুনল 

প্রময়াের্ অ্র্ুযায়ী ইর্েল করা হমত পামর।  

  

Medicaid এর মলূয নভনিক অ্র্ন প্রোর্ সংস্কার (Medicaid's Value-Based Payment Reform) এর 

অ্ংশ নহসামব, স্বাস্থ্য নবমা কমনসূনচসমূমহর কাযনালয় (Office of Health Insurance Programs), স্বামস্থ্যর 

সামানেক নর্ধ্নারক নর্মেনশ করার আবনশযকতা নহসামব তামের মূলয-নভনিক হপমমন্ট পদ্ধনতগুনলর পনরকল্পর্ার 

কাযনকলাপগুনলমক স্থ্াপর্ করমত অ্ংশগ্রহণকারী পনরচানলত পনরচযনা সংস্থ্াগুনলর সামর্ কাে করমব। 

অ্ংশগ্রহণকারী পনরচানলত পনরচযনা প্রোর্কারী সংস্থ্াগুনল পনরকল্পর্ার মমধ্য অ্ন্তভূন ি কাযনকলাপগুনলর ের্য 
েী নকালীর্ আনর্নক সহায়তার অ্বোর্ রাখার প্রনতশ্রুনত হেয়, যা ভনবষযমত পনরকল্পর্াটির অ্র্নায়র্ ছাড়াও 

উন্নত মামর্র পনরচযনা এবং সুনবধ্াের্ক বাসস্থ্ামর্র নর্মনাণমক সুনর্নিত করমব।  

  

Medicaid এর মলূয-নভনিক হপমমন্ট সংস্কামরর সামর্ অ্নতনরি নর্য়ম নহসামব, পনরকল্পর্াটির অ্গ্রগনত এবং 
স্বামস্থ্যর নবনবধ্ সামানেক নর্ধ্নারকগুনলর মামর্র মযানেমের পনরসর পনরমাপ করমব যা অ্যােমামক প্রভানবত 

করমব এবং এর্ানেন  েক্ষ সংরক্ষণ এবং এড়ামর্া সম্ভব এমর্ েরুনর নবভামগ নভনেট ও হসনপটালাইমেশমর্র সামর্ 

সংযুি স্বাস্থ্যমসবার বযয়গুনল হ্রাস করা সহ সম্ভাবয সঞ্চয় মলূযায়র্ করমব।  

  

েবূনল ও নর্ম্ন আময়র পনরবারবগন তুলর্ামূলকভামব অ্যােমামত হবনশ আক্রান্ত হয়, যা শুধ্ুমাত্র তামের সামনগ্রক 

স্বাস্থ্য এবং প্রের্র্ ক্ষমতামকই প্রভানবত কমর র্া, হসই সামর্ নচনকৎসার বযয়ও বৃনদ্ধ কমর। গমবষণা প্রমাণ 

কমরমছ হয অ্যােমার কারমণ সু্কল এবং কাে কামাই করা, হসইসামর্ এই বযয়গুনলর একটি উমেখমযাগয অ্ংশ, 

 মর সমনিত নচনকৎসা এবং পনরমবশগত শারীনরক নচনকৎসার মাধ্যমম হ্রাস করা হযমত পামর।  

  

অ্যােমার প্রমকাপ হ্রাস করা একটি গুরুত্বপূণন সবনের্ীর্ সমসযা এবং বযয়বহুল। হরাগ নর্য়ন্ত্রণ ও প্রনতমরাধ্ 

হকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention) এর েী নস্থ্ায়ী  হরামগর বযয় গণক (Chronic 

Disease Cost Calculator), 2017, নর্উ ইয়কন  হেমট, প্রের্র্ ক্ষমতা হারামর্া সহ, অ্যােমার ের্য হমাট 

বযয় 3.5 নবনলয়র্ িলামররও হবনশ বমল অ্র্ুমার্ কমরমছ।  

  

2017 সামল, গভর্নর কুওমমা হহলর্ অ্যাক্রশ অ্ল পনলনসস (Health Across All Policies) উমেযাগ আরম্ভ 

কমরমছর্, যা একটি সম্প্রোময়র স্বামস্থ্যর সবনানধ্ক প্রনতবন্ধকতাগুনল েটিল ও প্রায়ই অ্র্যার্য সামানেক 

সমসযাগুনল বৃনদ্ধ করার সামর্ সংযুি যা স্বাস্থ্য পনরচযনা এবং নচরাচনরত সবনের্ীর্ শারীনরক কাযনকলাপগুনলর 

বাইমরও প্রসানরত, এই নবষয়টিমক হমমর্ নর্ময়, সম্প্রোময়র বযনিবমগনর স্বাস্থ্য ও সুস্থ্তা উন্নত করমত সমস্ত 



 

 

হসক্টর েমুড় পনলনস ততনর করার সময় একটি সহমযানগতামূলক মমর্াভাব যা স্বামস্থ্যর নবষয়গুনলমক একীভূত 

কমর।  

  

বর্উ ইেকন  স্বাস্থ্ে বিষেক কবমের্ার ডা. হাওোডন  েকুার িম্বলম্বছর্, "প্রায়ই িািার বা েরুনর নবভামগ 

নভনেট করা, সু্কমল বা কামে হযমত র্া পারা, এবং কাযনকলাপগুনলমত অ্ংশগ্রহণ করমত বাধ্া হেওয়ার মাধ্যমম 

অ্যােমা পনরবামরর সকল সেসযমের েীবর্যাত্রার মার্ খারাপ করমত পামর। প্রমরাচক, ওষুধ্ এবং  মরর 

উন্নয়মর্ সমচতর্তার মাধ্যমম, অ্যােমা নর্য়ন্ত্রমণ রাখা হযমত পামর এবং অ্যােমা র্াকা বযনিবগন সমূ্পণনভামব 

তামের তের্নির্ কাযনকলামপ অ্ংশগ্রহণ করমত পামরর্। এই গুরুত্বপূরণন সবনের্ীর্ স্বামস্থ্যর নবষময় একটি সানবনক 

পেমক্ষপ নর্ময় আসার ের্য আনম গভর্নর কুওমমামক সাধ্বুাে োর্াই।"  

  

NYSERDA এর রপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, অোবলবসো িােন র্ িম্বলম্বছর্, "বানড়র স্বচ্ছিয, মার্, এর্ানেন  
েক্ষতা এবং সামনগ্রক সুস্থ্তা উন্নয়র্কারী কমনসূনচগুনলমত সমস্ত নর্উ ইয়কন বাসীমের অ্যামেস সুনর্নিত কমর, 

হসইসামর্ ক্ষনতকারক পোমর্নর নর্গনমর্ হ্রাস করা, গভর্নর কুওমমার োনত-পনরচানলত পনরচ্ছন্ন শনি এবং 
আবহাওয়ার লমক্ষযর একটি নভনি-প্রস্তর। আমামের একটিী কাবনর্হীর্ পনরমবমশ হরমখ এবং হেট েমুড় পনরচ্ছন্ন 

শনি কমনসনূচগুনল, যা বাতামসর মার্মক উন্নত করমত সহায়তা কমর এবং আরও সবুে এবং পনরচ্ছন্ন সম্প্রোয় 

ততনর কমর শুধ্ু আমামের ের্য র্য় যারা এখর্ এখামর্ আনছ - পরবতী প্রেমের েমর্যও, হসই কমনসূনচগুনলর 

অ্গ্রগনতর মাধ্যমম, গভর্নমরর গ্রীর্ নর্উ নিল (Green New Deal) আবানসক এবং নভনেটর উভয়মক একই 
অ্গ্রানধ্কার প্রোর্ করমছ।"  

  

অ্যােমা সম্পমকন  আরও তর্য পাওয়া যামব এখামর্  
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