
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িয়স্কম্বের বর্র্নাতর্ ররাধ করম্বত জাবতর প্রথম উম্বেোম্বগর জর্ে 2.5 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার সম্প্রসারম্বের র াষো কম্বরম্বের্  

  
িোপক, রাজেিোপী িবধনত িহুমুখী েলগুবলর জর্ে অবতবরক্ত সহায়তা প্রোর্ কম্বর র্া েিুনল 

প্রাপ্তিয়স্কম্বের িয়স্কম্বের বর্র্নাতর্ এিং আবথনক রোষে রথম্বক রক্ষা কম্বর  
  

িয়স্ক প্রাপ্তিয়স্কম্বের সহায়তাকারী েম্বলর সংখো রাজে জমু্ব়ে বতর্গুে িৃবি রপম্বয়ম্বে  
  

65 িেম্বরর রিবে িয়সী 10 জম্বর্র মম্বধে একজর্ প্রবত িের িয়স্কম্বের বর্র্নাতম্বর্র বেকার হর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জাতির প্রথম এর্হ্যান্সড মাতিতডতিতির্াতর টিমি ইতর্তিম়েটিমভর 
(Enhanced Multidisciplinary Teams Initiative) জর্য একটি 2.5 তমতি়ের্ মাতকন র্ ডিামরর 
িম্প্রিারমের ঘ াষো কমরমের্, যা তর্যনাির্, অ্বমহ্িা বা আতথনক ঘিাষমের ঝুুঁ তকমি থাকা দবুনি 
প্রাপ্তব়েস্কমদর রক্ষা কমর। এই অ্থনা়ের্, যা ঘিমেম্বর 2022 পযনন্ত প্রতি বের প্রদার্ করা হ্মব, 60 
বের বা িার ঘবতি ব়েিী প্রাপ্তব়েস্কমদর িহ্া়েিা করমব যারা িারীতরক িীমাবদ্ধিা, জ্ঞার্ী়ে 
দবুনিিা বা তডমমর্তি়ো, এবং িামাতজক তবতিন্নিার কারমে ঝুুঁ তকমি রম়েমের্ এবং ফমরর্তিক 
তহ্িাবরক্ষক, ঘজতর়োতিক মমর্ামরাগ তবমিষজ্ঞ/মার্তিক স্বাস্থ্য ঘপিাদার এবং র্াগতরক আইতর্ 
পতরমষবাগুতিমি অ্যামেি প্রিাতরি কমর। ঘেট অ্তফি ফর দয এতজং (State Office for the 
Aging) এবং ঘেট অ্তফি অ্ফ তভকটিম িাতভন মিি (Office of Victim Services) দ্বারা তবকতিি 
এই উমদযাগটি বিন মামর্ রামজযর 92 িিাংি ব়েস্ক প্রাপ্তব়েস্কমদর তর্ম়ে 51টি কাউতিমি পতরমষবা 
প্রদার্ কমর, যা তর্উ ই়েমকন র ঘপ্রাগ্রামমক জাতির মমযয এই যরমর্র প্রথম কমর ঘিামি এবং ব়েস্কমদর 
তর্যনাির্মক িামদর িক্ষয কমর এমর্ দমির িংখ্যা তির্গুে কমর ঘদ়ে।  
  
"তর্উ ই়েমকন  আমরা আমামদর িমস্ত র্াগতরমকর প্রতি র্যাযয ও িমার্ আচরে এবং ব়েষ্ক িহ্ 
আমামদর িব ঘচম়ে দবুনি জর্মগাষ্ঠীমক রক্ষা করামক িমথনর্ কতর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
যরমর্র প্রথম উমদযাগ ব়েস্ক তর্উ ই়েকন বািীমদর তর্যনাির্, অ্বমহ্িা বা আতথনক ঘিাষমের ঝুুঁ তক ঘথমক 
রক্ষা করার জর্য তবমিষজ্ঞমদর একটি দিমক একতিি কমর, এবং এই গুরুত্বপূেন ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 
অ্বযাহ্ি অ্থনা়ের্ তর্তিি করমি িহ্া়েিা করমব ঘয এই দিগুতি ঘযর্ রাজয জমু়ে আরও ঝুুঁ তকপেূন 
প্রবীেমদর কামে ঘপ ুঁোমি পামর এবং ঘিই িামথ িামদর প্রম়োজর্ী়ে িম্ভাবয জীবর্ রক্ষাকারী পতরমষবা 
িরবরাহ্ করমি পামর।"  
  



 

 

এর্হ্যান্সড মাতিতডতিতির্াতর টীমগুতি (Enhanced Multidisciplinary Teams, E-MDT) 
বাযনকযজতর্ি পতরমষবা, প্রাপ্তব়েস্ক িুরক্ষা পতরমষবা (Adult Protective Services), স্বাস্থ্য পতরমষবা, 
আতথনক পতরমষবা, ঘফ জদাতর র্যা়েতবচার, ভুক্তমভাগীমদর িহ্া়েিা, মার্তিক স্বাস্থ্য এবং অ্র্যার্য 
িাখ্ার ঘপিাদারমদর তর্ম়ে গঠিি যামি িদন্ত িমন্ব়ে করা যা়ে এবং ব়েস্কমদর তর্যনািমর্র জটিি 
ঘক্ষমি হ্স্তমক্ষপ তবকাি করা যা়ে। দিগুতি — যা 2012 িামি রামজয প্রথম চাতিি হ্ম়েতেি — 60 
বের বা িার ঘবতি ব়েিী প্রাপ্তব়েস্কমদর িহ্া়েিা কমর এবং িারীতরক িীমাবদ্ধিা, জ্ঞার্ী়ে দবুনিিা 
বা তডমমর্তি়ো এবং িামাতজক তবতিন্নিার কারমে ক্ষতি বা ঘিাষমের ঝুুঁ তকমি আমের্।  
  
2017 িামি E-MDT ইতর্তিম়েটিভ (E-MDT Initiative) চািু করা প্রাথতমক তির্ বেমরর 
তবতর্ম়োমগ ঘমাট 8.4 তমতি়ের্ মাতকন র্ ডিার তেি। এই তবতর্ম়োগটি ঘফডামরি তভকটিমি অ্ফ 
ক্রাইম অ্যাক্ট (Victims of Crime Act) িহ্তবি তর্ম়ে গঠিি যা অ্তফি অ্ফ তভকটিম িাতভন মিি 
(Office of Victim Services) দ্বারা প্রদার্ করা এবং িার িামথ তর্উ ই়েকন  ঘেট অ্তফি ফর দয 
এতজং (New York State Office for the Aging) এর দ্বারা প্রদার্ করা একটি রামজযর 
তবতর্ম়োমগর িামথ একতিি। তর্উ ই়েকন  ঘেট অ্তফি ফর দয এতজং (New York State Office for 
the Aging, NYSOFA) মর্মরা কাউতিমি অ্বতস্থ্ি িাইফস্প্যার্ অ্ফ ঘগ্রটার ঘরামচোর এবং 
ওম়েইি কমর্নি ঘমতডতিমর্র তর্উ ই়েকন  তিটি এল্ডার অ্যাতবউজ ঘিিামরর িামথ অ্ংিীদাতরত্ব কমর 
িহ্তবি পতরচাির্া, পযনমবক্ষে এবং তবিরে করার জর্য। OVS বাতষনক অ্তিতরক্ত VOCA 2 
তমতি়ের্ মাতকন র্ ডিামরর িহ্তবি প্রদার্ করমে এবং NYSOFA 1 অ্মক্টাবর, 2020 ঘথমক ঘিমেম্বর 
30, 2022 পযনন্ত E-MDT উমদযামগর অ্বযাহ্ি িহ্া়েিার জর্য বাতষনক অ্তিতরক্ত 500,000 মাতকন র্ 
ডিার বরাদ্দ কমরমে।  
  
দিগুতি এখ্র্ 10টি অ্ঞ্চমির 51টি কাউতি কভার কমর এবং তর্উ ই়েকন  ঘেমটর অ্বতিষ্ট 11টি 
কাউতিমি দি তিতর করা চিমে। E-MDT হ্স্তমক্ষমপর মাযযমম তর্যনাতিিমদর প্রদার্ করা 
পতরমষবাগুতির মমযয রম়েমে অ্র্যার্য যরমের পতরমষবা িম্পমকন  িথয এবং ঘরফামরি, ঘযমর্ তভকটিম 
িাতভন ি ঘপ্রাগ্রাম বা আইতর্ পতরমষবা, এবং বযতক্তগি অ্যাডমভামকতি, ঘযমর্ বযতক্তগি িম্পতি ঘফরি 
ঘদও়ো, বা জর্িাযারমের িুতবযার জর্য আমবদর্ করার ঘক্ষমি িহ্া়েিা। E-MDT িমন্ব়েকারীরা 
উপযুক্ত এবং উপিব্ধ তহ্িামব ফমরর্তিক অ্যাকাউিযাি, ঘজতর়োতিক িাইতক়োতিে/মার্তিক স্বামস্থ্যর 
ঘপিাদার এবং তিতভি আইতর্ অ্যাটতর্নর মমিা পরামিনর পতরমষবাগুতিমি অ্যামেমির পািাপাতি মামিার 
উপর ঘকমির পরামিন িরবরাহ্ কমর। িাইফস্প্যার্ অ্ফ ঘগ্রটার রমচোর (Lifespan of Greater 
Rochester) আতথনক ঘিাষমের উপর ঘপিাদারমদর জর্য মাতিক ওম়েতবর্ামরর আম়োজর্ কমর। 
COVID-19 জর্স্বামস্থ্যর িংকমটর িম়ে, E-MDTগুতি কাযনি তমতিি হ্মি থামক, ব়েস্কমদর 
তর্যনািমর্র ঘকিগুতিমি অ্বযাহ্ি হ্স্তমক্ষপ এবং তর্উ ই়েমকন র ব়েস্ক প্রাপ্তব়েস্কমদর জর্য িুরক্ষা তর্তিি 
কমর এমর্ িম়ে যখ্র্ অ্র্যার্য অ্মর্ক ঘপ্রাগ্রামগুতি স্থ্তগি করা হ্ম়েতেি।  
  
2017 িাি ঘথমক, E-MDT িমন্ব়েকারীরা প্রা়ে 1,600 ঘরফামরি ঘপম়েমের্ এবং 670জর্ ভুক্তমভাগী 
অ্যাডমভামকতির পতরমষবা ঘপম়েমের্। একই িমম়ে, E-MDT হ্স্তমক্ষমপর ফমি আতথনক ঘিাষে মামিার 
তিকারমদর জর্য আদািি দ্বারা প্রা়ে 645,000 মাতকন র্ ডিামরর পুর্রুদ্ধামরর আমদি ঘদও়ো 
হ্ম়েতেি।  



 

 

  
OVS বডম্বরক্টর এবলজাম্বিথ ররাবর্র্ িম্বলম্বের্, "অ্মর্ক ব়েস্ক র্াগতরমকর জর্য ঘয তবতিন্নিা একটি 
বাস্তবিা িা এমর্ পতরতস্থ্তি তিতর কমর যা িামদর তবমিষভামব ঘিাষমের ঝুুঁ তকমি ঘফমি ঘদ়ে এবং 
যখ্র্ িারা অ্পরামযর তিকার হ়্ে িখ্র্ তরমপাটন  করার িম্ভাবর্া কম রামখ্। OVS এই গুরুত্বপূেন 
প্রচারমক িমথনর্ করমি ঘপমর গতবনি যামি ব়েস্কমদর তর্যনাির্ প্রতিমরাময িহ্া়েিা করা যা়ে এবং 
তর্তিি করা যা়ে ঘয যখ্র্ এটি  মট, িখ্র্ অ্পরাযীমদর দা়েবদ্ধ করা হ়্ে এবং আমরা গভর্নর 
কুওমমামক িার অ্বযাহ্ি িমথনমর্র জর্য যর্যবাদ জার্াই যামি এই দিগুতি প্রতিটি তর্উ ই়েকন বািীর 
কামে ঘপ ুঁোমি পামর যামদর প্রম়োজর্ িামদর িহ্া়েিার।"  
  
NYSOFA-র ভারপ্রাপ্ত পবরচালক রেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "আমরা আমামদর িরকারী এবং 
ঘবিরকারী অ্ংিীদারমদর িামথ ঘযাগদার্ কমর আর্তিি, যামি ব়েস্ক তর্উ ই়েকন বািীমদর তবরুমদ্ধ িব 
যরমর্র ব়েস্কমদর তর্যনািমর্র প্রতি মমর্ামযাগ আকষনে করমি পাতর, এবং িা প্রতিমরায এবং প্রিতমি 
করমি িহ্া়েিা করমি পাতর। তবতভন্ন তিমেমমর প্রতিতর্তযত্বকারী তবতভন্ন অ্ংিীদারমদর িামথ 
ঘযাগামযামগর জর্য তর্যনািমর্র িক্ষে এবং উপিগনগুতির উপর প্রচারো এবং তিক্ষার মাযযমম, 
আমামদর জািী়ে ঘর্িৃস্থ্ার্ী়ে বতযনি বহুমুখ্ী দিগুতি একটি িম্প্রদাম়ের িমিযার একটি িম্প্রদাম়ের 
িমাযার্ প্রদামর্র ঘক্ষমি ঘর্িৃত্ব তদমি এবং ব়েষ্ক প্রাপ্তব়েষ্কমদর প্রতি তর্উ ই়েমকন র প্রতিশ্রুতি এবং 
ঘকর্ তবশ্ব স্বাস্থ্য িংস্থ্া এবং আমমতরকার্ অ্যামিাতিম়েির্ অ্ফ তরটা়োডন  পািনন্স (American 
Association of Retired Persons, AARP) এর দ্বারা আমামদর জাতির প্রথম ব়েি বান্ধব রাজয 
তহ্িামব মমর্ার্ীি করা হ্ম়েতেি িা অ্তিতরক্তভামব প্রদিনর্ কমর।"  
  
লাইফস্প্োম্বর্র রপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহী আবধকাবরক অোর্ মাবর কুক িম্বলর্, "ব়েস্ক 
ক্ষতিগ্রস্থ্মদর িার অ্বযাহ্ি িমথনমর্র জর্য আতম গভর্নর কুওমমামক যর্যবাদ জার্ামি চাই। মহ্ামারীর 
িম়ে অ্মর্ক ব়েস্ক প্রাপ্তব়েস্কমদর দ্বারা অ্র্ভূুি তবতিন্নিা এবং একাকীত্ব ব়েস্ক তর্উ ই়েকন বািীমদর 
জর্য ইতিমমযযই গুরুির পতরতস্থ্তিমক আরও বাত়েম়ে িুমিতেি। ব়েস্কমদর তর্যনাির্ র্ীরমব বৃতদ্ধ পা়ে 
এবং এই বের আমরা তর্যনাির্, ঘকমিঙ্কারী এবং আতথনক ঘিাষমের ঘক্ষমি বৃতদ্ধ ঘদমখ্তে। বতযনি 
একাতযক-িৃঙ্খিার দমির মমডি কাজ কমর বমি প্রমাতেি হ্ম়েমে এবং িম্প্রদা়েগুতিমক িতিতিিভামব 
ব়েস্ক তর্উ ই়েকন বািীমদর রক্ষা করার অ্র্ুমতি তদম়েমে। ব়েস্ক প্রাপ্তব়েস্করা তর্যনাির্ এবং দবুনযবহ্ার 
ঘথমক মুক্তভামব থাকার জর্য ঘযাগয।"  
  
বলসা রাখমুথ, ওম্বয়ইল কম্বর্নল রমবডবসম্বর্র (Weill Cornell Medicine) বর্উ ইয়কন  বসটি এল্ডার 
অোবিউজ রসন্টাম্বরর (New York City Elder Abuse Center) অোডবমবর্ম্বেটর িম্বলর্, "NYC 
এল্ডার অ্যাতবউজ ঘিিার, (NYC Elder Abuse Center, NYCEAC) তর্উ ই়েকন  িহ্মরর 
তডপাটন মমি ফর দয এতজং (New York City Department for the Aging), িাইফস্প্যার্ অ্ফ 
ঘগ্রটার রমচোর (Lifespan of Greater Rochester), দয তর্উ ই়েকন  ঘেট অ্তফি ফর দয এতজং 
(New York State Office for the Aging) এবং আমামদর িম্প্রদাম়ের অ্ংিীদারমদর িামথ 
 তর্ষ্ঠভামব কাজ কমর যামি রাজয জমু়ে বতযনি একাতযক-িৃঙ্খিার দিগুতির অ্তবশ্বািয 
িহ্মযাতগিামিূক কামজর মাযযমম দবুনি ব়েস্ক তর্উ ই়েকন বািীমদর ঝুুঁ তক হ্রাি করা যা়ে। NYCEAC 
টীম দ্রুিভামব এবং কাযনকরভামব ঝুুঁ তক হ্রাি করার উদ্ভাবর্ী উপা়ে খ্ুুঁমজ ঘবর কমর ব়েস্ক 



 

 

প্রাপ্তব়েস্কমদর গমবনর িামথ িিাতর্ি কমর। ব়েস্কমদর তর্যনাির্ বন্ধ করার কামজ অ্গ্রগামী তচন্তাতবদ 
হ্ও়োর জর্য তর্উ ই়েকন  তিটি তডপাটন মমিফর দয এতজং, িাইফস্প্যার্ অ্ফ ঘগ্রটার রমচোর 
(Lifespan of Greater Rochester), তর্উ ই়েকন  ঘেট অ্তফি ফর দয এতজং (New York State 
Office for the Aging, NYSOFA) এবং অ্তফি অ্ফ তভতক্টম িাতভন মিিমক (Office Of Victim 
Services, OVS) যর্যবাদ।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের বেশু ও পবরিার পবরম্বষিা অবফস (Office of Children and Family 
Services)-এর কবমের্ার বেলা রজ. পলু িম্বলর্, "তর্উ ই়েকন  রামজযর তিশু ও পতরবার পতরমষবা 
অ্তফি আমামদর তিোর ঘেট এমজতন্সগুতির িামথ অ্ংিীদাতরত্ব করমি ঘপমর গতবনি যামি ঝুতকপেূন 
প্রবীে বযতক্তমদর িামদর মযনাদা এবং স্বাযীর্িা বজা়ে রাখ্মি িহ্া়েিা করা যা়ে। এই উমদযাগটি 
তিশু ও পতরবার পতরমষবা অ্তফি (Office of Children and Family Services, OCFS)-এর 
প্রাপ্তব়েস্কমদর িরুক্ষামূিক পতরমষবাতদ প্রমচষ্টার পতরপরূক এবং ঘিই প্রবীে প্রাপ্তব়েস্কমদর ঝুুঁ তকপূেন 
জর্মগাষ্ঠীর কামে ঘপ ুঁোমর্ার জর্য আরও একটি িরঞ্জাম িরবরাহ্ কমর যারা তর্যনাির্, অ্বমহ্িা 
এবং ঘিাষমের তিকার হ্ম়েমের্।"  
  
60 বের বা িার ঘবতি ব়েিী অ্পরামযর তিকার হ্ও়ো বযতক্তরা জার্ু়োতর 2018 ঘথমক তডমিম্বর 
2020 এর মমযয িহ্া়েিার জর্য ঘমাট 5,673টি দাতব দাম়ের কমরমের্, এবং ঘিই িম়েকামি 
3,789টি অ্তফি অ্ব তভকটিম িাতভন মিি (Office of Victim Services, OVS) দ্বারা অ্র্ুমমাতদি 
হ্ম়েতেি।  
  
পতরিংখ্যার্ ঘদখ্া়ে ঘয 65 বেমরর ঘবতি ব়েিী প্রতি 10 জর্ মার্ুমষর মমযয একজর্ প্রতি বের 
ঘকার্ও র্া ঘকার্ও প্রবীে তর্যনািমর্র তিকার হ্র্। প্রবীে বযতক্তমদর জর্য পুতিি পতরমষবাতদর 
িমন্বম়ের জর্য তর্উ ই়েকন  রামজযর কতমটি (New York State's Committee for the Coordination 
of Police Services to Elderly Persons), যা রামজযর ঘফ জদাতর তবচার পতরমষবা তবভাগ 
(Division of Criminal Justice Services)-এর কমীমদর দ্বারা িমতথনি, প্রতিক্ষে এবং িরঞ্জাম 
প্রদার্ কমর আইর্ প্রম়োগকারী িংস্থ্া এবং ঘপ্রাগ্রামগুতিমক িহ্া়েিা কমর যামি িারা তর্উ ই়েমকন র 
প্রবীে জর্মগাষ্ঠীমক আরও ভািভামব পতরমষবা তদমি পামর।  
  
অ্যািজাইমািন এবং স্মৃতিভ্রংি ঘরাগীমদর জর্য কিগুতিমি প্রতিতক্র়ো জার্ামর্ার িম়ে বযবহ্ামরর ঘক িি 
এবং কীভামব উতকি, পতরমষবা প্রদার্কারী এবং প্রাপ্তব়েস্কমদর িুরক্ষামিূক পতরমষবাতদর (Adult 
Protective Services) ঘপিাদারগে প্রবীে তর্যনািমর্র ঘক্ষমি আইর্ প্রম়োগকারীমদর িামথ িহ্মযাতগিা 
করমি পামরর্ িা িহ্ তবষ়েগুতি প্রতিক্ষমে অ্ন্তভুন ক্ত রম়েমে। এো়োও এই কতমটি একটি প্রবীে 
তর্যনািমর্র টুিতকট ও তবতভন্ন যরমর্র প্রবীে তর্যনািমর্র রূপমরখ্া তিতর কমরমে; অ্র্ুিন্ধার্ী 
ঘচকতিে; প্রতিক্ষে র্তথ, তভতডও এবং অ্র্িাইর্ ঘকািনিমূহ্; তর্উ ই়েকন  রামজযর প্রবীে তর্যনাির্ 
িম্পতকন ি তর্তদনষ্ট আইর্; এবং তিতর়্েরমদর তর্রাপদ রাখ্ার টিপি িহ্ িামদর জর্য িথযমূিক 
ঘরাতিওর।  
  



 

 

বডপাটন ম্বমন্ট অি বরবমর্াল জাবিস সাবভন ম্বসস (DCJS)-এর এবিবকউটিভ রডপটুি কবমের্ার 
মাইম্বকল বস. বের্ িম্বলর্, "প্রবীে তর্যনাির্ একটি মমনাতন্তক বাস্তবিা এবং এটি আমরা িমম্বাযর্ র্া 
কমর ঘযমি পাতর র্া। প্রবীে বযতক্তমদর জর্য পুতিি পতরমষবার িমন্ব়ে কতমটি (Committee for the 
Coordination of Police Services to Elderly Persons) এবং তডপাটন মমি অ্ব তক্রতমর্াি জাতেি 
িাতভন মিি (Department of Criminal Justice Services, DCJS) কমীরা এই দিগুতিমক িমথনর্ 
করমি এবং এটি তর্তিি করমি িহ্া়েিা করমি ঘপমর গতবনি ঘয আমামদর িবমচম়ে ঝুুঁ তকপেূন 
র্াগতরকরা ঘযর্ তিকার র্া হ্র্ -- এবং যারা িামদর ঘিাষে করার ঘচষ্টা কমর িামদর ঘযর্ 
দা়েবদ্ধ করা হ়্ে। এই দিগুতির অ্থনা়েমর্র জর্য আমরা গভর্নর কুওমমামক যর্যবাদ জার্াই এবং 
পতরমষবা প্রদার্কারী এবং আইর্ প্রম়োগকারীমদর মমযয অ্বযাহ্ি িহ্মযাতগিার জর্য উন্মুখ্ থাতক যামি 
আমরা প্রবীে তর্যনাির্ প্রতিমরায করমি এবং িার তবরুমদ্ধ প্রতিতক্র়ো জার্ামর্ার যুমদ্ধ জ়ে িাভ 
করমি পাতর।"  
  
OVS অ্পরামযর তিকার বযতক্তমদর এবং/বা িামদর পতরবামরর িদিযমদর জর্য একটি তর্রাপিা বি়ে 
প্রদার্ কমর, অ্র্যার্য িহ্া়েিার িামথ িামথ, ঘযাগয বযতক্তবগনমক তচতকৎিাগি এবং পরামমিনর জর্য 
খ্রচ, অ্মন্তযতষ্টতক্র়ো ও িমাতহ্ি করার খ্রচ, র্া পাও়ো মজতুর এবং িহ্া়েিা প্রদার্ কমর। আরও 
িথয, ঘযাগযিার তর্মদন তিকা এবং কাউতি অ্র্যুা়েী ঘয তভকটিম িহ্া়েিা ঘপ্রাগ্রামগুতির অ্থনা়ের্ এটি 
কমর, িার জর্য www.ovs.ny.gov ঘদখ্ুর্ বা 1-800-247-8035 র্ম্বমর কি করুর্।  
  
ব়েস্কমদর জর্য তর্উ ই়েকন  রামজযর অ্তফি (New York State Office for the Aging, 
NYSOFA)-এর বাত়ে এবং িম্প্রদা়ে-তভতিক ঘপ্রাগ্রামগুতি প্রবীে বযতক্তমদর অ্র্ার্ুষ্ঠাতর্ক পতরচযনার 
িমথনর্ এবং পতরপূরক করার জর্য তডজাইর্ করা ইর্-ঘহ্াম এবং অ্র্যার্য িহ্া়েক পতরমষবাগুতির 
একটি িুপতরকতিি, িমতন্বি পযামকমজ অ্যামেি প্রদার্ কমর। এমজতন্সটির িক্ষয প্রবীে বযতক্তমদর জর্য 
উপযুক্ত এবং িাশ্র়েী তচতকৎিা বযিীি িহ্া়েিা পতরমষবাগুতির অ্যামেি এবং উপিব্ধিা উন্নি করা, 
যামি িামদর িম্প্রদাম়ে ব়েি বা়োর ক্ষমিা িবনাতযক হ়্ে এবং উচ্চির স্তমরর পতরচযনা এবং 
িবনজর্ীর্ভামব অ্থনা়ের্ করা পতরচযনা এ়োমর্া যা়ে। NYSOFA আমামদর প্রবীেমদর জর্য স্থ্ার্ী়ে 
অ্তফমির 59টি ঘর্টও়োমকন র মাযযমম এটি অ্জন র্ কমর।  
  
িাইফস্প্যার্ প্রবীে প্রাপ্তব়েস্কমদর এবং পতরচযনাকারীমদর দী ন জীবমর্র িমিযাগুতি এবং িুমযাগগুতি 
িমম্বাযর্ করমি িহ্া়েিা কমর। িংস্থ্াটি পক্ষপািহ্ীর্ িথয, তর্মদনির্া এবং প্রবীে প্রাপ্তব়েস্ক এবং 
পতরচযনাকারীমদর জর্য 30টিরও ঘবতি পতরমষবা এবং অ্যাডমভামকতির একটি তবশ্বস্ত উৎি এবং 
িহ্মযাগী ঘপিাদার এবং িম্প্রদাম়ের জর্য প্রতিক্ষে এবং তিক্ষাও প্রদার্ কমর।  
  
ওম়েইি কমর্নি ঘমতডতিমর্র তর্উ ই়েকন  রামজযর প্রবীে তর্যনাির্ ঘকন্দ্র (Weill Cornell Medicine's 
NYC Elder Abuse Center) 2009 িামি চািু করা হ্ম়েতেি, ঘপিাদার, িংস্থ্া এবং তিমেমগুতি 
প্রবীে তর্যনাির্, অ্বমহ্িা এবং আতথনক ঘিাষমের প্রতি ঘযভামব প্রতিতক্র়ো জার্া়ে ঘিই পদ্ধতি উন্নি 
করার জর্য।  
  

###  

http://www.ovs.ny.gov/
http://www.aging.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b14208cb-eed931f9-b140f1fe-000babd905ee-8fc5dafb042577c6&q=1&e=6d9ed6d3-1697-4059-8be5-92b4ba13d453&u=http%3A%2F%2Fwww.lifespan-roch.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6fc275b0-30594c82-6fc08c85-000babd905ee-ede31a5c2ff81481&q=1&e=6d9ed6d3-1697-4059-8be5-92b4ba13d453&u=https%3A%2F%2Fnyceac.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6fc275b0-30594c82-6fc08c85-000babd905ee-ede31a5c2ff81481&q=1&e=6d9ed6d3-1697-4059-8be5-92b4ba13d453&u=https%3A%2F%2Fnyceac.org%2F
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