অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

2021 স্টেট অি দ্ে স্টেম্বটর অংে বিসাম্বি সকম্বলর জর্ে স্টটবলম্বিলম্বে অোম্বেস স্টদ্ওয়ার প্রস্তাি
স্ট াষণা কম্বরম্বের্ গভর্ন র কুওম্বমা।

স্বাস্থ্ে স্টসিা প্রদ্াম্বর্ উন্নয়ম্বর্র পে তৈবর করম্বৈ সামবিক সংস্কাম্বরর পরামেন বদ্ম্বয়ম্বে বরইমাবজর্
বর্উ ইয়কন কবমের্
িবিৈ এিং িামীণ কবমউবর্টিম্বৈ মাদ্ম্বকর িেিিার ও মার্বসক স্বাস্থ্ে সি উচ্চমাম্বর্র স্বাস্থ্ে
স্টসিার জর্ে সিম্বজ অোম্বেস এিং বর্য়মািলীম্বক উন্নৈ করার প্রস্তাি স্টদ্ওয়া িম্বয়ম্বে
2021 স্টেট অব দ্য স্টেটটর অংশ হিসাটব সকটের জন্য স্টটহেটিেটে অযাটেস উন্নত এবং বৃহির
জন্য গভন্নর অযান্ড্রু এম. কুওটমা আজ আইন্ প্রণয়টন্র কো স্ট াষণা কটরটেন্। COVID-19 মিামাহর
আমাটদ্র স্বাস্থ্য স্টসবা বযবস্থ্ার ত্রুটিগুহে প্রকাটশয হন্টয় এটসটে এবং স্টদ্হিটয় হদ্টয়টে স্টে হবটশষত
আচরণগত স্বাস্থ্য স্টসবার স্টেটে, কম আয় করা কহমউহন্টির জন্য অযাটেস বৃহি এবং িরচ কমাটত
স্টটহেটিেে একটি গুরুত্বপূণন টু ে। সঙ্কটটর সময়, হরটমাট স্টকয়াটর অযাটেটসর জন্য গভন্নর
এগহজহকউটিভ অযাকশন্ হন্টয়টেন্ এবং স্টসই সফে সংস্কাটরর উপর হন্ভন র কটর এই প্রস্তাবগুহে
বাস্তব রূপ স্টপটত চটেটে।
স্টটহেটিেে টু টের ফায়দ্া হন্টত এবং হবদ্যমান্ সমসযাগুহের স্টমাকাহবোয় হরইমাহজন্ হন্উ ইয়কন
কহমশন্ (Reimagine New York Commission)-এর সাটে অংশীদ্াহরটত্ব গভন্নর সবনাঙ্গীন্
স্টটহেটিেে সংস্কার কােনকর করটবন্। এই সংস্কারগুহে স্টটহেটিেেটক উৎসাহিত করটত হরইমবাসনটমন্ট
ইন্টসহন্টভ সমন্বয় করা, স্টটহেটিেে স্টেহেভাহরটত পুরটন্া হন্য়ন্ত্রণমূেক হন্টষধাজ্ঞা দ্ূর করা, পুরটন্া
অবস্থ্াটন্র প্রটয়াজন্ীয়তা অপসারণ, প্রহশেণ কমনসূহচর মাধযটম স্টরাগী এবং সরবরািকারী উভয়
পটের মটধয প্রেুহিগত অস্বহস্ত দ্ূর করা এবং অন্যান্য স্টপ্রাগ্রাম প্রহতষ্ঠার মত গুরুত্বপূণন হবষয়গুহের
স্টমাকাহবো করটব।
"েিন্ হন্উ ইয়কন স্টেট তার বাহসন্দাটদ্র জন্য স্টটহেটিেটের প্রচাটরর অতযন্ত সহিয়, তিন্ স্টরাগী
এবং সরবরািকারী উভটয়র স্টটহেস্বাস্থ্য অবেম্বন্ ধীর গহতটত চেটে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্।
"COVID-19 শুধু আমাটদ্র জীবন্োোই ন্য়, স্বাস্থ্যটসবা প্রদ্ান্কারীরা স্টেভাটব তাটদ্র স্টরাগীটদ্র
সিায়তা কটর, হবটশষ কটর মান্হসক স্বাটস্থ্যর স্টেটে, তা বদ্টে হদ্টয়টে। সমগ্র 2020-স্টত হন্উ
ইয়কন বাসীরা এটি গ্রিণ কটরটেন্ তটব এিন্ হন্উ ইয়টকন স্টটহেটিেেটক পরবতী স্তটর হন্টয় োওয়ার
এবং আমাটদ্র হবদ্যমান্ স্বাস্থ্য বযবস্থ্ায় সম্পূণনভাটব এটি অন্তভুন ি করার সময় এটসটে। একহবংশ

শতাব্দীর জন্য আমাটদ্র স্বাস্থ্যটসবা এবং প্রেুহিগত হরটসাসনগুহের সুষ্ঠু বন্টটন্ এই প্রস্তাবগুহে সিায়তা
করটব।"
গভন্নর কুওটমা COVID-19 েুটগর উদ্ভাবন্গুহে স্থ্ায়ীভাটব গ্রিণ করার জন্য বযাপক সংস্কাটরর প্রস্তাব
হদ্টয়টেন্, ো শারীহরক, মান্হসক স্বাস্থ্য এবং মাদ্ক বযবিাটরর অযাটেস প্রসাহরত কটরটে, এর মটধয
রটয়টে:
র্ীবৈ আধুবর্কীকরম্বণর মাধেম্বম স্টটবলম্বিলম্বের সুবিধা আর্লক করা
গভন্নটরর প্রস্তাটব হন্টনাি হন্য়ন্ত্রণমূেক এবং হবহধবি পহরবতন ন্ অন্তভুন ি করা িটয়টে, োটত স্টরাগীরা
স্টটহেটিেে বযবিাটরর সময় উচ্চ মাটন্র েত্ন স্টন্ওয়ার তত্ত্বাবধান্ বজায় রািটত পাটরন্:
•

•

•

স্টরাগী বা সরবরািকারী একটি ন্ন্-স্টফহসহেটি স্টসটিংটয় স্টেিাটন্ই োকুক ন্া স্টকন্, স্টরাগীটদ্র
স্টদ্ওয়া স্টসবার জন্য স্টটহেটিেে হরইমবাসনটমন্ট অফার করটত Medicaid (স্টমহেটকইে)-এর
অপ্রচহেত স্টোটকশটন্র প্রটয়াজন্ীয়তা অপসারণ;
স্টমহেটকে এবং আচরণগত স্বাস্থ্য স্টপশাদ্ারটদ্র পেনাপ্ত অযাটেস হন্হিত করটত ঐহতিাহসক
অযাটেস াটহত সি হবটশষজ্ঞটদ্র জন্য উত্তর পূবনাঞ্চটে স্টেট পারস্পহরক ইন্টারটেট
োইটসহসং ততহর করা; এবং
মাদ্ক অপবযবিার এবং মান্হসক স্বাস্থ্য স্টসবা স্টেহেভার করটত হিটেন্হশয়াোইজে
অযােটকািহেজম এবং মাদ্ক অপবযবিার কাউটসের স্টেহন্ বা হপয়ার স্টস্পশাহেটের মটতা
হকেু োইটসসহবিীন্ কমনচারীটক মান্হসক স্বাস্থ্য এবং মাদ্ক অপবযবিাটরর জন্য COVIDেুটগর ন্মন্ীয়তা চােু রািা। এর মটধয রটয়টে স্টটহেটিেে স্টসবা প্রদ্াটন্র আটগ অবহশষ্ট ইন্পাসনন্ মূেযায়টন্র প্রটয়াজন্ীয়তা দ্ূর করা, দ্ূরবতী স্টসবা প্রদ্ান্ করা কমীটদ্র ধরন্ প্রসাহরত
করা, একটি প্রধান্ত ভাচুন য়াে আউটটপটশন্ট মাদ্ক অপবযবিাটরর হচহকৎসা স্টপ্রাগ্রাটমর জন্য
একটি হন্য়ন্ত্রণমূেক কাঠাটমা উন্নয়ন্ এবং হবদ্যমান্ উটদ্যাটগর সম্প্রসারণ অটন্বষণ। এর মটধয
োকটব সকে মান্হসক স্বাস্থ্য এবং মাদ্ক অপবযবিার সরবরািকারীর হরইমবাসনটমন্ট সি
সাটিনফাটয়ে হরকভাহর হপয়ার অযােটভাটকট, োটত স্টরাগী এবং সরবরািকারীরা তাটদ্র
চাহিদ্ার সাটে মান্ান্সই স্টকয়ার স্টসটিং স্টবটে হন্টত পাটর।

স্টটবলম্বিলম্বের জর্ে কভাম্বরজ এিং ক্ষবৈপূরণ বর্বিৈ করা
COVID-19 মিামাহরর সময় অভাবগ্রস্তটদ্র গুণগত মাটন্র েত্ন প্রদ্াটন্ স্টটহেটিেে একটি অপহরিােন
ভূ হমকা পােন্ কটরটে। সঙ্কটটর সময় আমরা ো হশটিহে তার উপর গটে তু েটত, গভন্নটরর প্রস্তাব
িটব:

•

বাহণহজযক স্বাস্থ্য বীমাকারীটদ্র তরফ স্টেটক সদ্সযটদ্র একটি স্টটহেটিেে স্টপ্রাগ্রাম প্রদ্ান্
করটত িটব এবং েুিরাষ্ট্রীয় অন্ুটমাদ্ন্ সাটপটে স্টমহেটকইে কভাটরজ প্রদ্ান্ করটত
িটব;

•
•

হন্হিত করটত িটব স্টে স্টটহেটিেেটক স্টসই স্টরটট ইন্টসহন্টভাইজ করটত িটব, েিন্
হচহকৎসাগতভাটব েোেে িটব; এবং
স্টপ্রাভাইোরটদ্র হেহিতভাটব অেবা তাটদ্র ওটয়বসাইটটর মাধযটম স্টরাগীটদ্র জান্াটত
িটব স্টে তারা স্টটহেটিেে স্টসবা প্রদ্ান্ কটর হকন্া। বীমাকারীটক তাটদ্র সরবরািকারী
হেটরক্টহরটত আপ-টু -স্টেট তেয প্রদ্ান্ করটত িটব, োর সম্পটকন সরবরািকারীরা
স্টটহেটিেে স্টসবা প্রদ্ান্ কটর। একটি বাধযতামূেক স্টটহেটিেে স্টপ্রাগ্রাটমর অংশ হিটসটব
প্রস্তাহবত স্টে স্টকান্ স্টটহেটিেে প্ল্যাটফমনটক হন্উ ইয়টকন র জন্য স্টেট বযাপী স্বাস্থ্য তেয
স্টন্টওয়াকন (Statewide Health Information Network)-এ অংশগ্রিণ করটত িটব,
অন্যোয় বীমাকারীর সরবরািকারী স্টন্টওয়াটকন অন্যান্য সরবরািকারীটদ্র সাটে
ইন্টারঅটপরাহবহেটি প্রদ্শনন্ করটত িটব।

স্বাস্থ্ে স্টসিায় প্রযুবিগৈ অিগবৈর িেিিার সম্প্রসারণ
গভন্নটরর প্রস্তাটব স্টরাগীটদ্র জন্য উন্নত মাটন্র এবং আরও দ্ে েত্ন হন্হিত করটত প্রেুহিটত
উদ্ভাবন্ গ্রিটণর সুহবধা প্রদ্ান্ করটব:
•

•

•

বীমাকারীরা সদ্সযটদ্র একটি ই-োয়াজ বা ভাচুন য়াে জরুহর হবভাটগর প্ল্যাটফমন প্রদ্ান্ করটত
পাটর ো বযহিটক একটি েেণ মূেযায়ন্ এবং একটি স্টন্টওয়াকন সরবরািকারী বা হন্কটবতী
জরুহর হবভাটগর স্টন্টওয়াটকন স্টরফার করটত সেম কটর, হন্উ ইয়কন বাসীটদ্র, হবটশষ কটর
অন্গ্রসর এোকায়;
স্টটহেটিেটের মাধযটম সরবরািকারীটদ্র মটধয হবটশষজ্ঞ পরামশন বযবিাটরর মাধযটম বীমাকারীটক
সরাসহর ই-কন্সাটে েুি িওয়ার জন্য সরাসহর অেন প্রদ্ান্ করটত উৎসাহিত করা অেবা
স্বাস্থ্য স্টসবা িরটচর মটধয ই-কন্সাে প্ল্যাটফটমনর সাটে সংহিষ্ট বীমাকারীর িরচ অন্তভুন ি
করার অন্ুমহত স্টদ্ওয়া। ই-কন্সাটের বহধনত বযবিার প্রােহমক েত্ন প্রদ্ান্কারীটদ্র সঠিক
হচহকৎসা হসিান্ত হন্টত এবং স্টরাগীটদ্র অপ্রটয়াজন্ীয় এবং বযয়বহুে েত্ন এোটত সািােয
করটব; এবং
স্বাস্থ্য স্টসবা প্রদ্ান্কারীটদ্র মটধয ইন্টারঅটপরাহবহেটি এবং স্টরকেন প্রটবশাহধকার বৃহির জন্য
SHIN-NY স্টরাগীর সম্মহত প্রহিয়া হন্য়ন্ত্রণ করা।

স্টপোদ্ারী উন্নয়র্, বেক্ষা, এিং উদ্ভাির্ী সিায়ৈা স্টপ্রািাম্বমর মাধেম্বম স্টরাগী এিং
সরিরািকারীম্বদ্র সিায়ৈা করা
েহদ্ও হন্য়ন্ত্রণমূেক ন্মন্ীয়তা অটন্ক হন্উ ইয়কন বাসীটদ্র জন্য পহরটষবায় অযাটেস বৃহি কটরটে,
স্টটহেটিেে অটন্টকর জন্য ন্তু ন্ এবং হশো এবং প্রচাটরর প্রটয়াজন্ মান্ুষটক তাটদ্র বাহে স্টেটক
একটি সরবরািকারীর সাটে সংটোগ স্টপটত সািােয করার জন্য, অন্যহদ্টক সরবরািকারীরা এোোও
হশিটে হকভাটব সবটচটয় কােনকরভাটব এই প্রেুহি বযবিার করটত িয়। হরইমাহজন্ হন্উ ইয়কন
কহমশন্ এবং স্বাস্থ্য হবভাটগর সিায়তায় স্টরাগী এবং সরবরািকারীটদ্র দ্বারা স্টটহেটিেে সফেভাটব
গ্রিণ হন্হিত করটত ইটতামটধয দ্ুটি উটদ্যাগ স্টন্ওয়া িটয়টে:

•

•

SUNY স্টোহন্ রুক এবং ন্েন-ইে স্টটহেটিেে হরটসাসন স্টসন্টার (Northeast Telehealth
Resource Center)-এর স্টেৌে উটদ্যাটগ, হরইমাহজন্ হন্উ ইয়কন কহমশন্-এর স্টন্তৃ টত্ব এবং
ওটয়ে কটন্নে স্টমহেহসন্ (Weill Cornell Medicine), হসটি ব্লক স্টিেে (Cityblock Health)
এবং অহতহরি উপটদ্ষ্টাটদ্র সিায়তায় একটি ন্তু ন্ স্টটহেটিেে প্রহশেণ কমনসহূ চ ততহর করা
িটয়টে। একটি উন্মুি প্রটবশাহধকার হেজাইন্ করা, স্টটহেটিেটের উপর স্টপশাদ্ারী হশো
পাঠযিম অবযািত রািা সরবরািকারীটদ্র উচ্চ মাটন্র েত্ন প্রদ্াটন্ সািােয করটব - হবটশষ
কটর েিন্ হন্উ ইয়কন স্টেট এই সব সরঞ্জাটমর পে প্রশস্ত করটে; এবং
হিট হফউচার (Schmidt Futures) এবং হরইমাহজন্ হন্উ ইয়কন কহমশন্-এর তত্ত্বাবধাটন্
AlRnyc ও মাউন্ট স্টসন্াই স্টিেে পাটনন্ার (Mt. Sinai Health Partners) দ্বারা পহরচাহেত
একটি উদ্ভাবন্ীমূেক স্টটহেটিেে সিায়ক স্টপ্রাগ্রাটমর পাইেট। এই স্টপ্রাগ্রাটমর উটেশয িটে
সুহবধাবহঞ্চত জন্টগাষ্ঠীর জন্য স্টটহেটিেে সরঞ্জাটমর সাটে স্বােন্দয এবং অযাটেস উন্নত করা,
োর মটধয রটয়টে গ্রিণ এবং অন্টবাহেনং প্রহিয়ার জন্য সহিয় সিটোহগতা। স্টরাগীটদ্র অস্বহস্ত
এবং প্রেুহিটত অটেটসর অভাব একটি বাধা এবং কীভাটব হন্উ ইয়কন স্টটহেটিেে বযবিার
হশিটত এবং ভহবষযৎ সম্প্রসারটণর হভহত্ত স্থ্াপন্ করটত পাটর, তা জান্টত এই স্টপ্রাগ্রাম
সািােয করটব।

বিট বিউচার-এর সি-প্রবৈষ্ঠাৈা এিং বরইমাবজর্ বর্উ ইয়কন কবমের্ এবরক বিডট (Eric
Schmidt) িম্বলর্, "স্টটহেটিেটের প্রচার একটি পহরষ্কার উদ্ািরণ স্টে কীভাটব হন্উ ইয়কন আটরা
ভাটোভাটব গটে উঠটত পাটর। এই মিামাহর দ্ূরবতী েটত্নর কােনকাহরতা এবং সুহবধার জন্য হন্উ
ইয়কন বাসীটদ্র স্টচাি িুটে হদ্টয়টে। কহমশন্ সুপাহরশ স্টপশ করটে স্টে স্টটহেটিেে সম্প্রসারণটক শুধু
মজবুত করাই ন্য়, অটন্ক হন্উ ইয়কন বাসী গত বের স্টেটক এটত উপকৃ ত িটয়টেন্, একই সাটে
ভহবষযটত আরও এক ধাপ এহগটয় স্টেটত িটব, োটত স্টটহেটিেে আমাটদ্র সবার উপকার করটত
পাটর। স্টটহেটিেে ন্ীহতর এই বযাপক সংস্কার, স্টবশ হকেু উদ্ভাবন্ী ন্তু ন্ কমনসহূ চ োোও, পহরহস্থ্হত
োই স্টিাক ন্া স্টকন্, তাটদ্র শারীহরক এবং মান্হসক স্বাস্থ্য স্টসবা পাওয়ার জন্য প্রটয়াজন্ীয় সিায়তা
এবং সম্পদ্ আটে তা হন্হিত করটব।"
বসটিব্লক স্টিলম্বের মুখ্ে স্বাস্থ্ে কমন কৈনা এিং বরইমাবজর্ বর্উ ইয়কন কবমের্ স্টটবলম্বিলে ওয়াবকনং
গ্রুম্বপর স্টকা-স্টচয়ারমোর্ ড. টয়র্ অজয়ই (Dr. Toyin Ajayi) িম্বলর্, "COVID-19 মিামাহরর আটগ
স্টটহেটিেে ঐহতিযগতভাটব অন্গ্রসর সম্প্রদ্াটয়র জন্য উচ্চ মাটন্র স্বাস্থ্যটসবা সম্প্রসারটণর সম্ভাবন্া
স্টদ্হিটয়টে। এবং মিামাহরর শুরু স্টেটক, েে েে হন্উ ইয়কন বাসী প্রেটম স্টটহেটিেটের গুণগত মান্
এবং সুহবধাজন্ক েত্ন প্রদ্াটন্র েমতা অন্ুভব কটরটে। স্টেটিতু আমরা আটরা ভাটোভাটব গটে
উঠহে, আমাটদ্র একটা সুটোগ আটে োটত সকে হন্উ ইয়কন বাসীটক স্টটহেটিেটে অংশগ্রিণ করার
েমতা স্টদ্ওয়া িয়। এটি করটে হন্উ ইয়কন বাসী তাটদ্র প্রাপয স্বাস্থ্যটসবা হন্হিত করটত এক ধাপ
এহগটয় োটবন্।"
কম্বর্ন ল বিশ্ববিদ্োলম্বয়র (Cornell University) স্টপ্রবসম্বডন্ট এিং বরইমাবজর্ বর্উ ইয়কন কবমের্
স্টটবলম্বিলে ওয়াবকনং গ্রুম্বপর স্টকা-স্টচয়ারমোর্ মােন া স্টপালাক (Martha Pollack) িম্বলর্, "মিামাহরর

সময় হন্উ ইয়কন বাসীটদ্র স্টটহেটিেটের বযবিার স্টবটেটে এবং স্টরাগী ও হচহকৎসকরা সমান্ভাটব এর
েমতার প্রমাণ স্টদ্টিটেন্। হন্উ ইয়কন বাসীরা স্টেভাটব স্বাস্থ্যটসবা অযাটেটসর মাধযটম তা পহরবতন ন্
কটরটেন্, তাটত আগামীটত আমরা স্টটহেটিেটের সম্ভাবন্া বৃহি করটত পাহর। এটি বযাপক ন্ীহত
পহরবতন ন্ হদ্টয় শুরু িয়, ো সরবরািকারী এবং স্টরাগীটদ্র স্টটহেটিেে বযবিাটরর বৃিত্তর ন্মন্ীয়তা
প্রদ্ান্ কটর, কারণ তারা এটি েোেে মটন্ কটরন্। আমাটদ্র এটি অবশযই হন্হিত করটত িটব স্টে
মান্ুটষর অপহরিােনয সিায়তার সাটে স্টটহেটিেে অবকাঠাটমায় ন্তু ন্ হবহন্টয়াটগর মাধযটম, স্টেসমস্ত
হন্উ ইয়কন বাসী প্রকৃ ত গরীব, স্বাস্থ্য স্টসবায় তাটদ্র আটরা অযাটেস স্টদ্ওয়া।"
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