অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/31/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা উচ্চমাম্বর্র স্বাস্থ্েম্বেিা জ ারদার ও পাওয়ার অবিকার েংরক্ষণ করার
বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর তহবিল জ াষণা করম্বলর্

র্ে 187

বর্উ ইয়কন জেম্বে অতোিেেক স্বাস্থ্েম্বেিা েমর্ন র্কারী 25টি পুরস্কার প্রদার্ করা হম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে নর্উ ইয়েন স্টেমের স্বাস্থ্যমেবা নেমেমমে রক্ষা েরমব ও রূপান্তর
েরমব এমর্ 25টি প্রেল্পমে 187 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার প্রদামর্র স্ট াষণা েমরমের্। স্টেেজুমে
স্বাস্থ্যমেবা ফ্যানেনিটি রূপান্তর েমনেূনির (Statewide Health Care Facility Transformation
Program) এই তহনবি উচ্চমামর্র স্টমনডেযাি ফ্যানেনিটি, অ্ভযন্তরীণ স্টরাগীমদর স্টেবাদার্োরী
েমনেূনি, প্রাথনমে যত্ন, মাদে বযবহার বযানি এবং স্টেমের েেি েনমউনর্টিমত দী নমময়ানদ স্টেবা
প্রময়াজর্ স্টমোমর্া নবোমের মািযমম স্টরাগীমদর যত্ন উন্নত েরমব।
"যখর্ স্টফ্ডারাি প্রোের্ জরুনর স্বাস্থ্যমেবা েুরক্ষামে খবন েরমত তামদর বেরবযাপী প্রিারণা িানিময়
যামে, তখর্ আমরা নর্উ ইয়েন বােীমদর প্রনত আমামদর উচ্চমামর্র এবং োশ্রয়ী পনরিযনার
অ্নিোরবদ্ধতা নর্নিত েরমত প্রয়াে আমরা স্টজারামিা েরনে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "েমস্ত নর্উ
ইয়েন বােীমদর েুস্থ্তা উন্নত েরার িমক্ষযর উমেমেয এইেব নবনর্ময়াগগুনি আিুনর্ে, স্টেেেই ও
েম্পূণনরূমপ এেীভূ ত স্বাস্থ্য পনরিযনার পনরোঠামমা গমে স্টতািা অ্নবরত রাখমব।"
"োশ্রয়ী, উচ্চমামর্র স্বাস্থ্যমেবা পাওয়া মার্ুমষর স্টমৌনিে অ্নিোর", জলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্
জহাচু ল িম্বলর্। "এই নবনর্ময়াগ স্টরাগীর পনরিযনা এবং জর্মগাষ্ঠীর দী নমময়াদী িানহদা েমৃদ্ধ েরমত
অ্যামেে উন্নত েরমব এবং প্রোনরত পনরমষবা েরবরাহ েরমব। স্টফ্ডারাি েরোর যখর্ স্বাস্থ্য
পনরমষবার অ্নিোমরর উপর আক্রমণ িানিময় যামে, তখর্ আমরা েেি র্তু র্ ইয়েন বােীমদর স্বাস্থ্য
ও েুস্থ্তার প্রনত অ্নিোরবদ্ধ থােনে।"
পুরস্কারপ্রাপ্ত 25টি স্টেবাদার্োরী, প্রদত্ত নবমেষ তহনবি, এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রেমল্পর নবস্তানরমতর
বযাপামর আমরা তথয জার্মত, নর্মির অ্ঞ্চমি নিে েরুর্ঃ
অঞ্চল

পুরস্কাম্বরর পবরমাণ

েযানপোি নরনজয়র্

17.4 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

স্টেন্ট্রাি নর্উ ইয়েন

5.8 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

নফ্িার স্টিেে

22 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

িং আইিযান্ড

17.9 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

মিয-হাডের্

58.6 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

স্টমাহে ভযানি

6.3 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

নর্উ ইয়েন েহর

15.4 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

র্থন োনন্ট্র

21.5 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

োউদার্ন টিয়ার

11.5 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

পনিম নর্উ ইয়েন

10.7 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিার

তহনবমির এই প্রাথনমে পবনটির অ্থনায়র্ রাজযবযাপী স্বাস্থ্যমেবা েুনবিা রুপান্তরণ স্টপ্রাগ্রামমর 2019-20
রাজয বামজে েংমোির্ীর পমর প্রদার্ েরা হময়নেি, যা স্বাস্থ্য অ্নিদফ্তমর (Department of
Health) অ্র্ুমমানদত স্বাস্থ্যমেবা েুনবিার ট্রান্সফ্মমনের্ স্টপ্রাগ্রামমর তহনবমির জর্য 300 নমনিয়র্
মানেন র্ ডিার বরাে েরার অ্র্ুমনত স্টদয় 525 নমনিয়র্ মানেন র্ ডিামরর রাজযবযাপী স্বাস্থ্যমেবা
েুনবিা রুপান্তরণ স্টপ্রাগ্রামমর 2018-19 োমির প্রর্নয়ত বামজমে অ্র্ুমমানদত ফ্ামন্ডর স্টথমে যা স্টেই
েব প্রেমল্পর আমবদর্মে েহায়তা প্রদামর্র জর্য রাখা হময়নেি যামদর অ্র্ুদার্ প্রদার্ েরা হয়নর্
আমগর অ্থনায়মর্ যা স্ট াষণা েরা হময়নেি স্টফ্ব্রুয়ারী 2019এ। এই পুরষ্কারগুনি নর্উ ইয়েন রাজয
জুমে েম্প্রদায়গুনিমত প্রময়াজর্ীয় স্বাস্থ্যমেবা পনরমষবা েংরক্ষণ এবং েম্প্রোরমণর জর্য রামজযর
প্রনতশ্রুনত অ্বযাহত রামখ। আগামী মােগুনিমত অ্নতনরক্ত পুরস্কার স্ট াষণা েরা হমব। পরবতী
পযনাময়র স্টহিথ স্টেয়ার েুনবিা রূপান্তরণ স্টপ্রাগ্রামমর পুরস্কামরর জর্য আমবদর্ েরার অ্র্ুমরাি এ
বেমরর পমরর নদমে জানর েরা হমব।
স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তর এই েমনেূনিটি পনরিাির্া েমর এবং নর্উ ইয়েন স্টেমের ডনমনেনর েতৃন পক্ষমে
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) 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 েম্পূণন 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।

স্টেে জুমে স্বাস্থ্য পনরমষবা ফ্যানেনিটি রূপান্তরণ েমনেূনির পুরস্কারেমূহ এমর্ প্রেমল্প মমর্ামযাগী যা
স্টেফ্টিমর্ে স্বাস্থ্যমেবা প্রদার্োরীমদর আনথনে স্থ্ানয়ত্ব নর্নিত েরমব এবং অ্তযাবেযেীয় স্বাস্থ্যমেবার
েংরক্ষণ বা প্রোরণ েরমব,যার মমিয রময়মে এেীভূ ত পনরিযনা এবং আিরণগত স্বাস্থ্য।
জেম্বের স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন ক
ু ার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃ মত্ব, নর্উ
ইয়েন রাজয নর্নিত েরার জর্য প্রনতশ্রুনতবদ্ধ স্টয আমামদর স্বাস্থ্য পনরমষবা েহমযাগীমদর আরও
েংহত এবং আিুনর্ে স্টরাগীমদর স্বাস্থ্য পনরমষবা স্টেবা প্রদামর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় েংস্থ্ার্ আমে। এই
নবনর্ময়াগমে ির্যবাদ, আমরা ভনবষযত প্রজমের জর্য স্বাস্থ্য পনরমষবামে আেৃ নত প্রদার্ েরমবা এবং
েমৃদ্ধ েরা অ্বযাহত রাখমবা।"
DASNY'র জপ্রবেম্বডন্ট ও প্রিার্ বর্িন াহী ডঃ জ রাডন বপ িুম্বেল িম্বলর্, "নর্উ ইয়েন স্বাস্থ্য স্টেবায় এে
উৎেষনতার স্টেন্দ্র, এবং DASNY এই নেল্প ইনির্মে েমথনর্ েরমত স্টপমর গনবনত, োরণ এটি
ক্রমাগত স্টরাগীর ফ্িাফ্ি এবং আমামদর অ্থনর্ীনতমে িাির্া েমর িমিমে। নবনর্ময়াগ েমর এবং
গুণমার্ েম্পন্ন, োশ্রয়ী পনরিযনা প্রদার্ েমর, আমরা আমরা েনক্তোিী, স্বাস্থ্যবার্ েম্প্রদায় নর্মনাণ
েরনে।"
বর্উ ইয়কন জেে মার্বেক স্বাস্থ্ে অবফম্বের (NYS Office of Mental Health) কবমের্ার ডা. অোর্
োবলভার্,িম্বলর্, "আজ গভর্নর কুময়মমা েতৃন ে স্ট ানষত অ্থনায়মর্র পুরস্কারগুমিা নর্নিত েরমব স্টয,
মার্নেে অ্েুস্থ্তা, পদাথন অ্পবযবহামরর েমেযা এবং অ্র্যার্য স্বাস্থ্যমেবা েংক্রান্ত েমেযা নর্ময় স্টবেঁমি
থাো নর্উ ইয়েন বােীরা উচ্চমামর্র নিনেৎো ও পনরমষবার েুমযাগ পামবর্। গভর্নর েেি নর্উ
ইয়েন বােীমদর েুনবিার জর্য রামজযর স্বাস্থ্যমেবা বযবস্থ্ামে রূপান্তনরত, েম্প্রোনরত ও উন্নত েরমের্।"
অোলম্বকাহবল ম ও মাদকদ্রিে অপিেিহার োবভনম্বেে অবফে-এর কবমের্ার আবলন র্ গঞ্জাম্বলেোর্ম্বচ িম্বলর্, "পদাথন বযবহার স্টরামগর জর্য স্টেবা প্রদার্ নর্উ ইয়েন রামজযর স্বাস্থ্য স্টেয়ার
েনিনর্উয়ামমর এেটি অ্তযাবেযে অ্ংে। এই অ্থনায়র্ এই গুরুত্বপূণন স্টেবাগুমিা আমরা প্রোনরত এবং
উন্নত েরমত োহাযয েরমব এবং গভর্নর কুওমমার নমের্, স্বাস্থ্য পনরমষবার স্টক্ষমে নর্উ ইয়েন মে এে
স্টর্তৃ স্থ্ার্ প্রদার্ েরা, ।তার জর্য অ্গ্রের েরমব।"
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