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গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 14তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: স্বাস্থ্েম্বসিা খরম্বে 
স্বচ্ছতা িৃবি  

  
গভর্নর স্বাস্থ্ে অবিদ্প্তর (Department of Health), আবথনক স্টসিা অবিদ্প্তর (Department of 

Financial Services) এিং অর্োর্ে রাজ্ে সংস্থ্াগুবলম্বক একটি গ্রাহক অর্ুকূল ওম্ব়েিসাইট ততবর 
করার বর্ম্বদ্ন ে স্টদ্ম্বির্ স্টেখাম্বর্ বর্উ ই়েকন িাসীরা সহম্বজ্ই স্বাস্থ্েম্বসিা পিবতর খরে এিং মার্ তুলর্া 

করম্বত পারম্বির্  
  
ওম্ব়েিসাইট এছাডাও আবথনক সহা়েতার বিকল্প এিং একটি সারপ্রাইজ্ বিল সম্পম্বকন  বক করম্বত হম্বি 

তা সহ বেক্ষাগত সম্পদ্ প্রদ্ার্ করম্বি  
 

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেমটর 14তম প্রস্তাব প্রকাশ 
কমরর্ - স্বাস্থ্যমসবা খরমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি কমর। এ প্রস্তামবর আওতায় গভর্নর কুওমমা স্বাস্থ্য অ্দ্ধিদ্প্তর, 
আদ্ধথনক স্টসবা অ্দ্ধিদ্প্তর ও দ্ধর্উইয়কন  স্টেট দ্ধিদ্ধজটাে অ্যান্ড দ্ধমদ্ধিয়া সাদ্ধভন মসস স্টসন্টারমক, যা তথয 
প্রযুদ্ধি পদ্ধরমেবা ও অ্দ্ধফস অ্ব স্টজর্ামরে পদ্ধরমেবার - একটি স্টযৌথ উমদ্যাগ, দ্ধর্মদ্নশ স্টদ্মবর্ একটি 
গ্রাহক অ্র্ুকূে ওময়বসাইট ততদ্ধর করমত, যার র্াম হমব দ্ধর্উইয়কন মহেথমকয়ার 
(NYHealthcareCompare), স্টযখামর্ দ্ধর্উ ইয়কন বাসীরা সহমজই রামজযর দ্ধবদ্ধভন্ন হাসপাতামে স্বাস্থ্য 
পিদ্ধতর খরে ও গুণগত মার্ তুের্া করমত পারমবর্। এই প্ল্যাটফমনটি গ্রাহকমদ্র আদ্ধথনক সহায়তার 
দ্ধবকল্প এবং একটি সারপ্রাইজ দ্ধবে সম্পমকন  দ্ধক করমত হমব তা সহ তামদ্র অ্দ্ধিকার জার্মত সাহাযয 
করার জর্য ততদ্ধর করা দ্ধশক্ষাগত সম্পদ্ গ্রাহকমদ্র প্রদ্ার্ করমব।  
  
"দ্ধর্উ ইয়কন  অ্মযৌদ্ধিকভামব বযয়বহুে দ্ধেদ্ধকৎসা পদ্ধরমেবা স্টথমক গ্রাহকমদ্র রক্ষার স্টক্ষমে অ্সািারণ 
অ্গ্রগদ্ধত কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "দ্ধকন্তু সাম্প্রদ্ধতক বেরগুমোমত বহু স্বাস্থ্যমসবা পিদ্ধতর 
বযয় স্টবম়ে স্টগমে যার একটি কারণ হে গ্রাহকমদ্র তামদ্র এোকার দ্ধবদ্ধভন্ন হাসপাতামে িাযন করা 
দ্ামমর তুের্া করার একটি সহজ উপায় স্টর্ই। এই র্তুর্ ওময়বসাইটটি দ্ধর্য় ইয়কন বাসীমদ্র তামদ্র 
স্বাস্থ্য পিদ্ধতর খরে ও গুণগত মার্ সম্পমকন  অ্বদ্ধহত দ্ধসিান্ত দ্ধর্মত স্টয তথয প্রময়াজর্ তা প্রদ্ার্ 
করমব - যা বাজামর প্রদ্ধতমযাদ্ধগতা বৃদ্ধি করমব এবং মূেয হ্রাস করমত সাহাযয করমব।"  
  
গভর্নর কুওমমা উচ্চ দ্ধেদ্ধকৎসার খরে স্টথমক গ্রাহকমদ্র রক্ষা করার জর্য জাদ্ধতর স্টর্তৃত্বস্থ্ার্ীয় 
পদ্মক্ষপ দ্ধর্ময়মের্। 2014 সামে গভর্নর জাদ্ধতর প্রথম আইর্ স্বাক্ষর কমরর্ গ্রাহকমদ্র স্টর্টওয়ামকন র 



 

 

বাইমরর সারপ্রাইজ দ্ধবে স্টথমক সুরদ্ধক্ষত রাখার জর্য এবং 2019 সামে গভর্নর আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ 
যা এই সুরক্ষা আমরা প্রসাদ্ধরত কমর। গভর্নর কুওমমা জর্সািারমণর জর্য স্বাস্থ্যমসবা স্টসবা সম্পমকন  
তথয উপেব্ধ করামক সমথনর্ কমরমের্। অ্ে স্টপয়ার স্টিটামবস দ্ধসমেম (All Payer Database 
system)উন্নয়মর্র সামথ, দ্ধর্উ ইয়কন  আিুদ্ধর্কতম স্বাস্থ্যমসবা গমবেণাএবং স্বাস্থ্যমসবার খরে এবং 
প্রদ্ামর্র স্টক্ষমে স্বচ্ছতার একটি র্তুর্ যুমগ প্রমবশ করমে। 
  
যাই স্টহাক, স্বাস্থ্যমসবা খরমের স্টবাঝা ক্রমশ গ্রাহকমদ্র উপর প়েমে, এবং স্টসখামর্ দ্ধসিামন্তর জর্য 
দ্ধর্ভন রমযাগয তমথযর জর্য োদ্ধহদ্া বৃদ্ধি পামচ্ছ, দ্ধবমশে কমর পদ্ধরকদ্ধল্পত পদ্ধরমেবাগুদ্ধের জর্য, স্টযখামর্ 
দ্ধবদ্ধভন্ন দ্ধবকল্প উপেব্ধ আমে। পদ্ধরকদ্ধল্পত পদ্ধরমেবাগুদ্ধের খরে একটি অ্ঞ্চমের মমিয বযাপকভামব দ্ধভন্ন 
হমত পামর। স্টভািামদ্র স্বাস্থ্যমসবা স্টসবা ক্রময়র জর্য ক্ষমতায়র্ করমত, গ্রাহকমদ্র প্রথমম সমেতর্ 
হওয়া প্রময়াজর্ স্টয তমথযর জর্য একটি দ্ধবশ্বস্ত উৎস আমে যা বযবহারকারীর অ্র্ুকূে এবং সুেভ 
উপাময় উপস্থ্াদ্ধপত হয়। দ্ধবদ্ধভন্ন ওময়বসাইট জমু়ে দ্ধবদ্যমার্ তথয েদ্ধ়েময় আমে। গ্রাহকরা যা োর্ তা 
খুুঁমজ পার্ র্া যার ফমে তারা তামদ্র প্রময়াজর্ীয় তথয স্টখাুঁজা স্টেম়ে স্টদ্র্।  
  
এই র্তুর্ ওময়বসাইটটি গ্রাহকমদ্র সহমজ স্বাস্থ্যমসবা দ্ধকর্মত স্টদ্মব এবং তামদ্র অ্দ্ধিকার বুঝমত স্টদ্মব, 
সব দ্ধকেু একটি সাইমট স্টরমখ, দ্ধর্উ ইয়কন বাসীমদ্র ক্ষমতায়র্ করমব স্বাস্থ্যমসবায় দ্ধশদ্ধক্ষত গ্রাহক হমত 
এবং তামদ্র োদ্ধহদ্ার সামথ মার্ার্সই স্বাস্থ্যমসবা সুদ্ধবিা েয়র্ করমত। ওময়বসাইটটি গ্রাহকমদ্র সদ্ধক্রয় 
করমব এগুদ্ধে করমত:  

• দ্ধর্দ্ধদ্নষ্ট হাসপাতাে অ্র্ুযায়ী খরে, গুণমার্ এবং ভদ্ধেউম িাটা স্টদ্খুর্;  
• দ্ধেদ্ধকৎসা পিদ্ধতর খরে দ্বারা অ্র্ুসন্ধার্ করুর্;  
• ক্রয়সংক্রান্ত প্রশ্নাবেী অ্র্ুসন্ধার্ করুর্; এবং  
• দ্ধেদ্ধকৎসা দ্ধবে, স্বাস্থ্য দ্ধবমা সংক্রান্ত অ্দ্ধভমযাগ, হাসপাতাে সংক্রান্ত অ্দ্ধভমযাগ এবং 

প্রযাকটিশর্ার/স্টপ্রাভাইিামরর অ্দ্ধভমযাগ দ্ধর্ময় দ্ধর্উ ইয়কন বাসীমদ্র সাহাযয করমত আইর্ ও 
কমনসূদ্ধে অ্র্সুন্ধার্ করুর্।  
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