
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা উচ্চমাম্বর্র স্বাস্থ্েম্বেিা জ ারদার ও পাওয়ার অবিকার েংরক্ষণ করার  র্ে 204 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর তহবিল জ াষণা করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন  জেম্বে অতোিেেক স্বাস্থ্েম্বেিা েমর্নর্কারী 95টি পরুস্কার প্রদার্ করা হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে নর্উ ইয়েন  স্টেমের স্বাস্থ্যমেবা নেমেমমে রক্ষা েরমব ও রূপান্তর েরমব এমর্ 

95টি প্রেল্পমে 204 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার প্রদামর্র স্ট াষণা নদমির্। স্টেেজমুে স্বাস্থ্যমেবা ফ্যানেনিটি রূপান্তর 

েমনেূনির (Statewide Health Care Facility Transformation Program) এই তহনবি উচ্চমামর্র 

স্টমনডেযাি ফ্যানেনিটি, অ্ভযন্তরীণ স্টরাগীমদর স্টেবাদার্োরী েমনেনূি, প্রাথনমে যত্ন, মাদে বযবহার বযানি এবং 
স্টেমের েেি েনমউনর্টিমত দী নমময়ানদ স্টেবা প্রময়াজর্ স্টমোমর্া নবোমের মািযমম স্টরাগীমদর যত্ন উন্নত েরমব।  

  

"যখর্ স্টফ্ডামরি প্রোের্ দইু বছর বযয় স্বাস্থ্যমেবা পাওয়ার পশ্চাদপরায়ণ েরমত, আমরা নর্উ ইয়েন বােীর 

প্রময়াজর্ীয় উচ্চমামর্র স্টেবা নর্নশ্চত েরার জর্য েমনেূনি ও ফ্যানেনিটিমত নবনর্ময়াগ েরনছ", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "অ্তযািুনর্ে পনরোঠামমামত েরা এইেব নবনর্ময়াগ স্টেমের প্রনতটি স্টোণায় এেনবংে েতাব্দীর োমথ 

োমঞ্জেযপূণন স্বাস্থ্যমেবার বযবস্থ্া েরমব এবং আেন্ন দেেগুনিমত পনরবারগুনির স্বাস্থ্য ও ভামিা থাোর অ্বস্থ্া 
উন্নত েরমব।"  

  

"োশ্রয়ী, উচ্চমামর্র স্বাস্থ্যমেবা পাওয়া মার্ুমষর স্টমৌনিে অ্নিোর", জলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ জহাচুল 

িম্বলর্। "এই অ্নত গুরুত্বপূণন নবনর্ময়াগ স্টেবা পাওয়ার অ্নিোর উন্নত েরমব এবং যত্ন-স্টেবার প্রনতটি পযনাময় 

স্টমনডেযাি স্টেবা েম্প্রোনরত েরমব। এই উমেখমযাগয তহনবি দ্বারা েেি নর্উ ইয়েন বােীর স্বাস্থ্যমেবা েংক্রান্ত 

প্রময়াজর্ স্টমোমত আমামদর অ্ঙ্গীোর আমরা েনিোিী েরমব।"  

  

পুরস্কারপ্রাপ্ত 95টি স্টেবাদার্োরী, প্রদত্ত নবমেষ তহনবি, এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রেমল্পর নবস্তানরমতর বযাপামর আমরা 
তথয জার্মত, নর্মির অ্ঞ্চমি নিে েরুর্ঃ  
  

অঞ্চল  প্রদত্ত পবরমাণ  

েযানপোি নরনজয়র্  6.2 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

স্টেন্ট্রাি নর্উ ইয়েন   21.1 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

নফ্ঙ্গার স্টিেে  13.9 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

িং আইিযান্ড  15.7 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

মিয-হাডের্  24.4 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

স্টমাহে ভযানি  7.9 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

র্থন োনন্ট্র  12.2 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/capital_district_awardees.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/central_ny_region_awardees.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/finger_lakes_awardees.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/long_island_awardees.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/mid_hudson_awardees.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/mohawk_valley_awardees.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/north_country_awardees.pdf


 

 

নর্উ ইয়েন  েহর  77.7 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

োউদার্ন টিয়ার  11.3 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

পনশ্চম নর্উ ইয়েন   12.9 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার  

  

এই তহনবিটি প্রদার্ েরা হময়মছ স্টেেজমুে স্বাস্থ্যমেবা ফ্যানেনিটি রূপান্তর েমনেূনির অ্িীমর্, যা অ্থন বছর 

2018 বামজমের (FY 2018 Budget) এেটি অ্ংে নহমেমব প্রণয়র্ েরা হময়মছ। নর্উ ইয়েন  স্টেমের 

েনমউনর্টিগুমিার মমিয অ্তযাবেযে স্বাস্থ্যমেবা রক্ষা ও েম্প্রোরণ েরমত স্টেমের অ্ঙ্গীোর এই পুরস্কার 

অ্বযাহত রাখমিা। পাোপানে, গভর্নমরর 2019-20 নর্বনাহী বামজে স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তরমে (Department of 

Health) অ্র্ুমমাদর্ নদমব স্টয 2018-19 প্রণীত বামজমে স্বাস্থ্যমেবা ফ্যানেনিটি রূপান্তর তহনবমির (Health 

Care Facility Transformation Funds) জর্য অ্র্ুমমানদত 525 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিামরর মমিয 300 

নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার স্টেইেব স্বাস্থ্যমেবা প্রদার্োরীর প্রেল্প আমবদর্মে েমথনর্ েরমত বযবহার েরা যামব 

যারা তহনবি প্রদামর্র এই পযনাময় অ্র্ুদার্ পায় নর্।  

  

স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তর এই েমনেূনিটি পনরিাির্া েমর এবং নর্উ ইয়েন  স্টেমের ডনমনেনর েততন পক্ষমে (Dormitory 

Authority of the State of New York) স্টডনিভানর নেমেম নরফ্মন ইর্মের্টিভ স্টপ্রাগ্রামমর (Delivery 

System Reform Incentive Program) উমেমেয েমথনর্ েরমত োহাযয েরমব। স্টডনিভানর নেমেম নরফ্মন 
ইর্মের্টিভ স্টপ্রাগ্রামমর উমেেয হি নর্উ ইয়েন বােীর জর্য স্বাস্থ্যমেবার বযয় েমামর্া এবং স্বাস্থ্য ফ্িাফ্ি উন্নত 

েরা, নরনজওর্ানি েমূ্পণন স্বাস্থ্যমেবা প্রদার্ নেমেমমর অ্ংে নহমেমব অ্ভযন্তরীণ স্টরাগী, প্রাথনমে, প্রনতমরািে এবং 
অ্র্যার্য অ্যাম্বুমিেনর স্টেবা পাওয়ার অ্নিোর েম্প্রোনরত েরার মািযমম। স্টডনিভানর নেমেম নরফ্মন 
ইর্মের্টিভ স্টপ্রাগ্রামমর মূি িক্ষয হি 2020 োমির মমিয এোমর্া েম্ভব এমর্ হােপাতামি গমর্ 25 েতাংে 

েনমময় আর্া। স্টেেজমুে স্বাস্থ্যমেবা ফ্যানেনিটি রূপান্তর েমনেূনির পুরস্কারেমূহ এমর্ প্রেমল্প মমর্ামযাগী যা 
স্টেফ্টিমর্ে স্বাস্থ্যমেবা প্রদার্োরীমদর আনথনে স্টেেেইতা নর্নশ্চত েরমব এবং অ্তযাবেযেীয় স্বাস্থ্যমেবার 

েংরক্ষণ বা েম্প্রোরণ েরমব। 

  

জেম্বের স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন   কুার িম্বলর্, "এই তহনবমির ফ্মি আমামদর স্বাস্থ্যমেবা 
অ্ংেীদার ও ফ্যানেনিটিগুনি স্বাস্থ্যমেবা আমরা আিুনর্ে ও েমূ্পণন েরমত পারমব যা নের্া স্টরাগীমদর যত্ন ও স্টেবা 
পাওয়ার অ্নিোর উন্নত েরমত আমামদর োিারণ িক্ষয। েমবনাচ্চ েম্ভব স্বাস্থ্যমেবা প্রদামর্ প্রময়াজর্ীয় েেি 

েংস্থ্ার্ আমামদর স্বাস্থ্যমেবা নেমেমমর রময়মছ তা নর্নশ্চত েরমত গভর্নর কুওমমার অ্নবিি অ্ঙ্গীোমরর েিযামণ, 

প্রথম স্টশ্রণীর স্বাস্থ্যমেবা প্রদামর্ নর্উ ইয়মেন র অ্বস্থ্ার্ স্টদমের মমিয েীমষন।"  

  
###  
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