পরিচর্য া ও
সুযর্াযেি জন্য
একটি পরিকল্পন্া
আযিা দ্রুত, ও আযিা ভায াভাযে স্বাস্থ্যযসো গ্রহযেি সুযর্াে
অন্টারিও তাি স্বাস্থ্যসেবা বযবস্থ্াি েব রিসেই উন্নয়ন ও েংস্কাি োজ অবযাহত রিসেসে যাসত র ােজসনি
যেন ও রযোসন প্রসয়াজন হয় তািা উচ্চমাসনি রেবা রেসত োসিন৷ এই বাসজসে, আগামী রতন বেসি $5
রবর য়ন ড াসিিও রবরি বাড়রত রবরনসয়াগ েরিসেবাগুস াসত আসিা রবরি ও আসিা ভাস া অযাসেে প্রিান
েিসব, এবং রপ্রয়জনসিি েরিচযযাি োসে েম্পক্ত
ৃ চাে ও েময় েমাসতও োহাযয েিসব৷

মান্রসক স্বাস্থ্য গুরুত্বপে
ূ য
োিা অন্টারিওজুসড় আসিা ক্ষ ক্ষ
রিশু, তরুণ-তরুণী ও প্রাপ্তবয়স্কসিি
জনয আসিা ভাস া ও দ্রুততি মানরেে
স্বাস্থ্য ও মািোেরক্ত রনিাময় েরিসেবা
প্রিান েিা হসব — চাি বেসিি মসযয
রমাে তহরব $17 রবর য়ন ড াসিিও
রবরি অসেয উন্নীত েিা হসব৷

শরিশা ী হাসপাতা , আযিা
ভায া পরিচর্য া
আসিা ভাস াভাসব েরিচযযা োওয়া,
অসেক্ষাি েময় েমাসনা, েযাোরেটিি
েমেযা েমাযান েিা এবং অন্টারিওি
ক্রমবযযমান ও বয়ে বাড়সত োো
জনসগাষ্ঠীি চারহিা আসিা ভাস াভাসব
রমোসনাি জনয 2018-19 বেসি
আসিা $822-রমর য়ন ড াি বাড়রত
রবরনসয়ারগি মাযযসম হােোতা গুস াি
উন্নয়ন েিা হসে৷

ওষধ
ু ও দাাঁযতি রচরকৎসাি খিচ
কমাযন্া
অন্টারিওসত ওেুয ও িাাঁসতি রচরেৎো
েংক্রান্ত নতু ন েমযেরূ চ চা ু েিা হসে,
যাি মাযযসম যািা অরিে রেসে স্বাস্থ্য
েুরবযা োন না অেবা OHIP+ বা
অনয রোসনা েিোরি েমযেূরচ রেসে
েভাসিজ োন না তািা প্ররত বেি
উেযুক্ত রপ্রেরক্রেিসনি ওেুয ও িাাঁসতি
রচরেৎোি েিসচি িতেিা 80

(আরি) ভাগ রিিত োসবন —
অরববারহত বযরক্তি জনয েসবযাচ্চ $400
ড াি, প্রসতযে িম্পরতি জনয $600
ড াি এবং ি’ু টি রেস সমসয়েহ চািজসনি
েরিবাসিি জনয $700 ড াি৷
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িরক্তিা ী হােোতা , আসিা ভাস া েরিচযযা
অন্টারিওসত যা যা েিা হসে:
•

হােোতা ততরি ও েংস্কাসিি জনয 10 বেসি প্রায় $19 রবর য়ন ড াি রবরনসয়াগ েিা হসে, এসত
অন্তভুয ক্ত িসয়সে SickKids-এি নতু ন রিাগী েরিচযযা রেসেি রডজাইন ও রনমযাসণি জনয $2.4 রবর য়ন
ড াি এবং অসোয়া হােোতাস ি রেরভে েযাম্পাে েুনগযঠসনি রডজাইন ও রনমযাসণি জনয $1.8
রবর য়ন ড াি৷

OHIP+ এি মাযযসম িামযাসেয়াি েম্প্রোিণ
অন্টারিওসত যা যা েিা হসে:
•

OHIP+ এি মাযযসম 65 বেি ও তািসচসয় রবরি বয়েী েবাি জনয রপ্রেরক্রেিসনি ওেয
ু েম্পণ
ূ য রবনামসূ য
প্রিান েিা হসব, যা প্রসতযে প্রবীণ নাগরিসেি প্রসয়াজনীয় ওেুয োওয়াি রবেয়টি রনরিত েিসব৷ ‘অন্টারিও
ড্রাগ রবসনরিে’-এি বারেযে রডডারিব ও রো-সে বারত েিাি মাযযসম, অন্টারিওি এেজন প্রবীণ
নাগরিসেি বেসি গসড় $240 ড াি োশ্রয় হসব৷

•

রিশু ও তরুণ-তরুণীসিি জনয OHIP+ এি মাযযসম রবনামূস য রপ্রেরক্রেিসনি ওেুয প্রিান অবযাহত
িসয়সে৷ জানুয়ারি 1, 2018 তারিসে চা ু েিাি েি রেসে, রবনামূস য প্রায় রতন রমর য়ন
রপ্রেরক্রেিসনি ওেুয েিবিাহ েিা হসয়সে৷

•

OHIP+ এি মাযযসম অন্টারিওি প্ররত িুইজসনি মসযয প্রায় এেজসনি - প্রায় 6.4 রমর য়ন মানুসেি রপ্রেরক্রেিসনি ওেুয েভাি েিা হসে, যা এেটি োবযজনীন িামযাসেয়াি েমযেূরচি েসে এরগসয় যাসে
যা েব োনারডয়াসনি জনয রবনামূস য রপ্রেরক্রেিসনি ওেুয প্রিাসনি জনয িামযাসেয়াি েম্প্রোিণ
েিসব৷

মানরেে স্বাস্থ্য েংক্রান্ত রবেয়েমহূ
অন্টারিওসত যা যা েিা হসে:
•

প্রািরিে হস্তসক্ষেসে েক্ষম েসি রতা া এবং প্ররতসিায প্রবযযসনি জনয আগামী িুই বেসিি মসযয
অন্টারিওি প্রসতযে হাই স্কু রিক্ষােীসে মানরেে স্বাস্থ্য েহায়তা প্রিান েিা হসব৷

•

েিোরি অেযায়সন েরিচার ত োইসোসেিারেসত অযাসেে বাড়াসনাি মাযযসম প্রসিিজসড়
ু
রিশু ও যুবেহ
আসিা 350,000 েযযন্ত মানুেসে উসেগ ও রবেন্নতাি রক্ষসে োহাযয েিা হসব৷

•

যাসিি রনিােি, োশ্রয়ী ও যোযে বােস্থ্াসন েরিচযযা প্রসয়াজন তাসিি জনয চাি বেসিি মসযয আসিা
2,475টি েহায়ে হাউরজং ইউরনে রযাগ েিা হসে৷

•

েরিসেবাগুস াসত অযাসেে উন্নত েিা, 12 রেসে 25 বেি বয়েী যুবসিি গুরুত্বেূণয েরিসেবাি গযাে
েূিণ েিা এবং প্রাপ্তবয়স্ক েরিসেবায় ক্রারন্তো উন্নত েিাি জনয েমেসক্ষ 15টি বাড়রত যুব ে যাণ
হাব ততরি েিা হসে৷

•

এেটি নতু ন ‘র াো োরভয ে প্রাসয়ারিটি িান্ড’ গঠন েিা হসে, যা LGBTQI2S, জারতগত তবেসমযি
রিোি, ফ্রাসকাসিান, নবাগত ও েম েুরবযাপ্রাপ্ত গ্রামীণ যুবসিি মানরেে স্বাস্থ্য েহায়তা প্রারপ্তসে
রজািিাি েিসব৷
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েরিচযযাোিী ও েরিবািবৃন্দসে েহায়তা প্রিান
অন্টারিওসত যা যা েিা হসে:
•

নতু ন ‘রেরনয়েয রহ রি রহাম’ েমযেূরচ চা ু েিা হসে৷ এটি বয়স্ক প্রবীণ বযরক্তসিি বারড়সত বেবাে েিাি োসে
(সযোসন তািা োেসত চান) েংরিষ্ট েিচ রচরিত েসি োসে৷ 75 বেি বা তািসচসয় রবরি বয়েী

বযরক্তসিি রনতৃ সত্ব েরিচার ত রযাগয েরিবািগুস াসে এটি বেসি েসবাচ্চ
য
$750 ড াি রবরনরিে প্রিান
েসি যাসত তািা স্বাযীনভাসব বেবাে েিসত োসিন এবং তাসিি বারড় িক্ষণাসবক্ষসণি েিচ রোোসত
োসিন৷
•

রতন বেসিি মসযয $650-রমর য়ন ড াি রবরনসয়াসগি মাযযসম আসিা 2.8 রমর য়ন ঘণ্টা বযরক্তগত
েহায়তা এবং আসিা 284,000 নারেযং রভরজেেহ গহৃ ও েরমউরনটি স্বাস্থ্যসেবা েরিসেবায় আসিা রবরি
অযাসেে প্রিান েিা হসব৷

•

িীঘয-সময়ারি রেয়াি রহাসম োো প্রসতযে বযরক্তি তিরনে েরিচযযা োওয়াি েরিমাণ গসড় চাি ঘণ্টায়
উন্নীত েিা হসব৷

•

যািা আি আত্মরনভযিিী ভাসব বেবাে েিসত োিসেন না তাসিিসে োহাযয েিাি জনয এবং যািা তাসিি
েরিচযযা েিসেন তাসিিসে মানরেে িারন্ত প্রিাসনি জনয আগামী 10 বেসিি মসযয 30,000 নতু ন িীঘযসময়ারি
েরিচযযাি রবড ততরি েিা হসে - 2022 োস ি মসযয 5,000 নতু ন রবড রযাগ েিা হসে৷ এই নতু ন

রবডগুস া বতয মাসন েংস্কািিত 30,000 রবিযমান রবসডি অরতরিক্ত৷

অেয মন্ত্রণা য়

