
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/5/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল ম ামারী চলাকালীর্ বর্উ ইয়ম্বকনর িয়স্কম্বের জর্ে সরাসবর কবমউবর্টি 

স ায়তা িািে 149 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার বিতরণ করার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

িয়স্ক বর্উ ইয়কনিাসীম্বের হমৌবলক চাব ো পূরণ, যা তাম্বের িাব়ি এিং সম্প্রোম্বয়র মম্বযে 

িাকম্বত হেয় এিং হকাবভড-19 এর বিস্তার মন্থর করম্বত হেয়, তার জর্ে অি নায়র্ 

গুরুত্বপূণ ন  

  

হ াচুল প্রোসর্ িয়স্ক আম্বমবরকার্ম্বের আইর্ আযুবর্কীকরম্বণর জাতীয় প্রম্বচষ্টার এিং 

হেডাম্বরল বিবর্ম্বয়াগ সম্প্রসারণ করম্বত যা িয়স্ক জর্সংখ্োর জর্ে পবরম্বষিাগুবলম্বক 

সাশ্রয়ী করাম্বক সমি নর্ কম্বর, তার হর্তৃত্ব বেম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীরের হ ৌথলক্ চাথ ো পূরণ 

ক্ররে, োরের বাথ়িরে এবং সম্প্রোরয়র  রযয িাক্রে, হক্াথভড-19 ভাইরারসর থবস্তাররক্ যীর 

ক্ররে এবং টিক্া থর্রে প্রায় 149 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাররর হেডাররল স ায়ো রাজযবযাপী 

ক্াউথিগুথলরে থবেরণ ক্রা  রয়রে।  

  

বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা আ ারের সম্প্রোয় এবং পথরবারগুথলরে হে থবশাল অি ননর্থেক্ ও সা াজজক্ 

অবোর্ হররেরের্ োর স্বীকৃ্থেস্বরূপ এই থসদ্ধান্ত হর্ওয়া  রয়রে। এই স ায়ক্ ে থবল থবশ্ব স্বাস্থ্য 

সংস্থ্া (World Health Organization) এবং আর থরক্ার্ অযারসাথসরয়শর্ অে থরিায়াডন পাস নর্স 

(American Association of Retired Persons, AARP) ক্েৃনক্  রর্ার্ীে, জাথের প্রি  বয়স-

অর্ুকূ্ল রাজয থ সারব থর্উ ইয়রক্নর উে্ক্ষ নোর উো রণ।  

  

"আ ারের প্রবীণ সম্প্রোরয়র স ায়োর  থরয়া প্ররয়াজর্, এবং হেডাররল উদ্দীপক্ ে থবল 

বযব ার আ ারের বায নক্য পথররষবা হর্িওয়াক্নরক্ শজিশালী ক্ররব, এবং োরের ো প্ররয়াজর্ 

োরের জর্য স ি নর্ বা়িারব," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "বহু অপথর াে ন পথররষবাগুথল চলরে 

িাক্রব - োেয এবং ওষযু সরবরা , পথরব র্, সা াজজক্ থবজিন্নোর হ াক্ারবলা ক্রা, এবং 

বয়স্করের সারি েুব নযব ার এবং আথি নক্ হশাষণ বন্ধ ক্রা, সবগুথল পথরবাররর সেসযরের স ি নর্ 

ক্রার সারি োরা বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করের পথরচে না ক্ররর্ োরে োরা ক্ারজ থেরর আসরে পাররর্। 

এই প্ররয়াজর্গুথল অবযা ে িাক্রব এবং   া ারী হপথররয় ভারলাভারব বজৃদ্ধ পারব, থক্ন্তু আ ার 

প্রশাসর্ আ ারের বয়স্ক জর্সংেযার জর্য অক্লান্ত পথরশ্র  ক্ররব।"  

  



 

 

র্ীরচ থর্উ ইয়রক্নর বায নক্য পথররষবা হর্িওয়ারক্নর জর্য উদ্দীপক্ ে থবরলর পথর াণগুথল আরে, 

ো আঞ্চথলক্ অি ননর্থেক্ উন্নয়র্ পথরষে আঞ্চথলক্ ইরক্ার্থ ক্ হডরভলপর ি ক্াউজিরলর 

(Regional Economic Development Council, REDC) অঞ্চল অর্ুোয়ী বরাদ্দ ক্রা:  

  

REDC অঞ্চল  
প্রোর্ করা উেীপক 

ত বিল  

Western New York  

Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara  
$11,488,696  

Finger Lakes  

Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, Wayne, 

Wyoming, Yates  

$8,917,053  

Southern Tier  

Broome, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben, 

Tioga, Tompkins  

$5,401,414  

Central New York  

Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga, Oswego  
$5,563,927  

Mohawk Valley  

Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, Schoharie  
$4,355,631  

North Country  

Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, Lewis, St. Lawrence  
$4,259,349  

Capital District  

Albany, Columbia, Greene, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, 

Warren, Washington  

$7,136,560  

Hudson Valley  

Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, 

Westchester  

$15,237,162  

New York City  $69,492,838  

Long Island  

Nassau, Suffolk  
$17,617,519  

  

গভর্ নর হ াচুল এই হেডাররল উদ্দীপর্া থবথর্রয়ারগর উপর গর়ি হোলার জর্য ক্াজ ক্ররের্, এই 

থবষয়রক্ স্বীকৃ্থে থেরয় হে বয়স্ক বযজিরের এবং োরের পথরবাররর পথরচে নাক্ারীরের স ায়ো 

স ারজ োরের অি ননর্থেক্ ও সা াজজক্ অবোর্ বজায় রােরে সা ােয ক্রর। থর্উ ইয়ক্ন ওল্ডার 

আর থরক্ার্স অযারের আযুথর্ক্ীক্ররণর জর্য 2.7 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলাররর জােীয় প্ররচষ্টার 

হর্েৃত্ব থেরি, ো রাজয এবং স্থ্ার্ীয় বায নক্য পথররষবা ক্ নসূচী প্রশাসর্ক্ারী ে থবল ও থবথয ালার 

হেডাররল ক্াঠার া।  

  

ওল্ডার আর থরক্ার্স অযারের অযীরর্, থর্উ ইয়রক্নর বায নক্য পথররষবা হপ্রাগ্রা গুথল 

প্রািথ ক্ভারব রাজয এবং ক্াউথির ডলার দ্বারা অি নায়র্ ক্রা  য় ো 15 শোংরশর হেডাররল 



 

 

অবোরর্র েুলর্ায় হপ্রাগ্রা  বযরয়র 85 শোংরশর জর্য োয়ী। েথেও আর থরক্ার্ হরসথক্উ 

প্ল্যারর্র অযীরর্ এই হেডাররল হশয়ার উরেেরোগযভারব বজৃদ্ধ হপরয়রে, গভর্ নর হ াচুল বয়স্ক 

প্রাপ্তবয়স্করের জর্সংেযা বজৃদ্ধর সারি সারি হর্িওয়ারক্নর ক্র বয ন ার্ োথয়ত্বগুথল পূররণর জর্য 

হিক্সই ে থবরলর আহ্বার্ জার্ারির্।  

  

গভর্ নররর পথরক্ল্পর্া থর্উ ইয়রক্ন অথেথরি 175 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার থর্রয় আসরব। ওলডার 

আর থরক্াি অযাে (Older Americans Act, OAA) আযুথর্ক্ীক্ররণর প্ররচষ্টা আইরর্র প্রাচীর্ 

অংশগুথলরক্ও আপরডি ক্ররব,   া ারী হিরক্ পাওয়া থশক্ষারক্ এক্ীভূে ক্ররব এবং 

পথররষবার সরবরা  প্রসাথরে এবং উদ্ভাবর্ ক্ররব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি অথেস ের েয এজজং (New York State Office for the Aging, NYSOFA) 

বয়রসর 59-টি আঞ্চথলক্ এরজজির এক্টি হর্িওয়ারক্নর সারি অংশীোথররত্বর সারি ক্াজ ক্রর 

প্রথেটি ক্াউথিরে গুরুত্বপূণ ন স ায়ো পথররষবা প্রোর্ ক্রর োর  রযয আরে হ া -হডথলভাথর বা 

স রবে োেয প্রোর্, পুটষ্ট সংক্রান্ত পরা শ ন এবং থশক্ষা, অবক্াশ, আইথর্ পথররষবা বযজিগে 

পথরচে না, হক্স  যারর্জর ি, পথরব র্, স্বাস্থ্য বী ার পরা শ ন, েী নর য়ােী পথরচে নার 

হেথসথলটিগুথলরে বাথসন্দারের জর্য প্রচারণার সংস্থ্ার্ এবং আরও অরর্ক্ থক্েু। হর্িওয়ারক্ন 

আরে 1,176 জর্ টঠক্াোর, 777 থসথর্য়র হসিার, 819 স রবে োবাররর সাইি, 315-টি হক্ন্দ্রীয় 

রান্না র এবং 2,057-টি গরৃ  সরবরা  ক্রা োবাররর রুি।  

  

বসম্বর্ম্বির সংখ্োগবরষ্ঠ হর্তা চাল নস শুমার িম্বলর্, "েথেও   া ারীটি থর্উ ইয়রক্নর জীবরর্র 

প্রথেটি থেক্রক্ বেরল থেরয়রে, এটি থবরশষ ক্রর বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জীবরর্ থবরশষভারব 

গভীর প্রভাব হেরলরে, আ ারের হিরক্ অরর্ক্রক্ হক্র়ি থর্রয়রে এবং অরর্ক্রক্ হ ৌথলক্ 

চাথ ো পূরণ ক্ররে অক্ষ  ক্রর থেরয়রে, এবং এই ভরয় োরের হররেরে হে োরা োরের বাথ়ি 

এবং োরের সম্প্রোয় হিরক্ থবজিন্ন  রয় পররে পাররর্। েের্ আথ  আর থরক্ার্ হরসথক্উ 

প্ল্যার্রক্ হসরর্রি পাস ক্রার জর্য হর্েৃত্ব থেরয়থেলা , েের্ আথ  থবরশষভারব রাষ্ট্র-বরাদ্দকৃ্ে 

রসরের হক্ষরে র্ র্ীয়োর জর্য ল়িাই ক্ররথে োরে থর্উ ইয়ক্ন হক্াথভড   া াথরর েরল হবর়ি 

ওঠা স সযাগুথলর স াযার্ ক্ররে পারর, থবরশষ ক্রর বয়স্করের  ে আ ারের সব হচরয় েুব নল 

বাথসন্দারের জর্য। েের্ আ রা   া ারী হিরক্ পুর্রুদ্ধার  জি েের্ আ ারের বয়স্ক থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরের অবশযই স ি নর্ অবযা ে রােরে  রব, এবং আ ারের হে সব বাথসন্দারের 

প্ররয়াজর্ সব হচরয় হবথশ োরের স ায়ো প্রোরর্র জর্য গভর্ নর হ াচুরলর সারি ক্াজ ক্ররে 

হপরর আথ  আর্জন্দে।"  

  

প্রবতবর্বয হজা হমাম্বরল িম্বলর্, "প্রথেটি থর্উ ইয়ক্নবাসী োরের থর্রজর বাথ়ি এবং োরের থর্জস্ব 

সম্প্রোরয়র স্বিরন্দর  রযয  ে নাোর সারি বরয়া:বৃজদ্ধর সুরোগ পাওয়ার হোগয। আথ  গথব নে হে 

এই ে থবল প্রোর্ ক্ররে সা ােয ক্ররে হপররথে সব বয়স এবং ক্ষ োর পথরবাররর 

পথরবেনর্শীল চাথ োর হক্ষরে স ায়ো ক্রার জর্য, থবরশষ ক্রর হক্াথভড-19 সংক্রির স য়। 

আথ  বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করের পরক্ষ োর অক্লান্তভারব ক্াজ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুরলর ক্ারে 

কৃ্েজ্ঞ এবং আ ারের বয়স্ক জর্সংেযারক্ স দৃ্ধ ক্রার জর্য আ ারের অবযা ে অংশীোথররত্বর 

জর্য উন্মুে।"  

  



 

 

প্রবতবর্বয মন্ডায়ার হজান্স িম্বলর্, "আর থরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যারর্র অংশ থ সারব এই 

ে থবলরক্ সুরথক্ষে pete সা ােয ক্ররে হপরর আথ  গথব নে, এবং আথ  আ ারের 

সম্প্রোয়গুথলর জর্য এটি সুথবযারি ন এটি বযব ার ক্রার জর্য হ াচুল প্রশাসর্রক্ সাযুবাে জার্াই। 

আ ারের বয়স্কর আ ারের সম্প্রোরয়র গুরুত্বপূণ ন সেসয এবং োরা  ে নাোয় বসবাস ক্ররে 

পাররর্ ো থর্জিে ক্রার জর্য আ ারের এক্টি নর্থেক্ োথয়ত্ব ররয়রে। েের্ আ রা হক্াথভড-

19   া ারী হিরক্ হবথররয় আসথে, এই ে থবল ওরয়েরচোর, রক্লযান্ড এবং থর্উ ইয়ক্ন জরু়ি 

বয়স্করের স্বাস্থ্য, থর্রাপত্তা এবং স জৃদ্ধ রক্ষার জর্য গুরুত্বপণূ ন।"  

  

NYSOFA পবরচালক হেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "  া ারীটি জাথের ক্ারে েুরল যরররে হে বায নক্য 

হর্িওয়াক্ন পথররষবা হসবা প্রোরর্র হক্ষরে, ভাইরারসর থবস্তাররক্ যীর ক্রার হক্ষরে,  ার্ুষরের 

থর্রাপে রাো এবং জীবর্ বা াঁচারর্ার হক্ষরে ক্েিা গুরুত্বপণূ ন। আ ারের বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করের 

সারি োরের প্রাপয সুথবযা হপরে, ক্াজ হো াঁজার জর্য, সুস্থ্ িাক্ার জর্য, এবং োর হেোরর্ 

িাক্রে চার্ - োরের বাথ়ি এবং োরের পেরন্দর সম্প্রোরয় - হসোরর্ োরের িাক্ার জর্য োরের 

প্ররয়াজর্ীয় পথররষবাগুথল প্রোর্ ক্রা োর গ়ি েরচ বযজি প্রথে 10,000  াথক্নর্ ডলার, িা প্রোর্ 

ক্রার হক্ষরে আ ারের প্রায় 50 বেররর অথভজ্ঞো আরে। আ ারের সক্লরক্ই বয়সবাে এবং 

বন্ধ ো াঁরচ হেলার থবরুরদ্ধ হ াক্ারবলায় আ ারের ভূথ ক্া পালর্ ক্ররে  রব এবং এই জর্সংেযা 

ক্েিা  ূলযবার্ ো স্বীক্ার ক্ররে  রব। গভর্ নররর হর্েৃত্বই আ ারের হর্িওয়াক্ন এে সেল 

 ওয়ার ক্ারণ, এবং আথ  োরের ভূথ ক্া থর্রয় থবরশষভারব গথব নে, থবরশষ ক্রর   া ারীর 

প্রথেজক্রয়ার স য়, উদ্ভাবর্ অবযা ে রাোর জর্য এবং ক্টঠর্ স রয় প্ররয়াজর্ পূরণ ক্রার জর্য 

ক্রঠার পথরশর  ক্রার জর্য।"  

  

AARP বর্উ ইয়কন হেি বডম্বরক্টর হিি বের্ম্বকল িম্বলর্, "ক্াে নে স স্ত বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা 

োরের বাথ়ি এবং সম্প্রোরয়র  রযয িাক্রে চার্ এবং োরের সুস্থ্ এবং থর্রাপে রাো সব নাথযক্ 

গুরুত্বপূণ ন। AARP থর্উ ইয়ক্ন গভর্ নর হ াচুলরক্ যর্যবাে জার্ায় এই হেডাররল স ায়ো রারজযর 

চারপারশর বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীরের সা ােয ক্ররে িা থর্জিে ক্রার জর্য এবং থর্উ ইয়ক্নরক্ - 

AARP/ওয়াল্ডন হ লি অগ নার্াইরজশর্ (World Health Organization) হর্িওয়াক্ন অে এজ এর 

হেন্ডথল হেিস অযান্ড ক্থ উথর্টিজ 2017 এ হোগোর্ক্ারী প্রি  রাজয - সব বয়রসর জর্য 

বাসরোগয ক্রা অবযা ে হররেরে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি অোম্বসাবসম্বয়ের্ অে কাউবিম্বজর (New York State Association of 

Counties, NYSAC) বর্ি না ী পবরচালক বেম্বের্ হজ অোকুয়াবরও িম্বলর্, "বয়স্ক থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরের েুলর্ায় হক্উই হক্াথভড-19   া ারীর স য় হবথশ ক্ষথেগ্রস্থ্  র্থর্, জীবর্ াথর্ 

এবং পথররষবায় থবঘ্ন  িা, উভয় হক্ষরেই, ো বয়স্করের  ে নাো স  বা াঁচরে সা ােয ক্রর। পুররা 

  া ারীর  রযয, শুয ুক্রয়ক্জরর্র র্া  ক্ররে হগরল বলরে  য় বয়স্করের জর্য ক্াউথি 

অথেসগুথল সা রর্র সাথররে থেল, থর্জিে ক্ররে হে বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োবাররর 

প্ররবশাথযক্ার হের্ অবযা ে িারক্ এবং হক্াথভড টিক্াক্ররণর উরেযারগ োরের স ায়ো ক্ররে। 

আ রা এই ে থবল থবেররণর জর্য গভর্ নর হ াচুলরক্ যর্যবাে জার্াই ক্ারণ এটি অপথর াে ন 

সম্মুে সাথরর ক্াজরক্ স ি নর্ ক্রার জর্য গুরুত্বপূণ ন ো ক্াউথিগুথল বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং 

োরের পথরবারগুথলরক্ স ি নর্ ক্রার জর্য ক্রর এবং ক্াউথি, রাজয এবং আ ারের স্থ্ার্ীয় 



 

 

সম্প্রোরয়র পথররষবার এরজজিগুথলরক্ আ ারের বয়স্করের থর্রাপে ও সুস্থ্ রােরে সা ােয ক্রার 

জর্য এক্ সারি ক্াজ ক্রার হক্ষরে স ায়ো ক্রর।"  

  

  

অোম্বসাবসম্বয়ের্ অর্ এজজং ইর্ বর্উ ইয়ম্বকনর (Association on Aging in New York, 

AANYS) বর্ি না ী পবরচালক হিবক হপ্রভ িম্বলর্: "অযারসাথসরয়শর্ অর্ এজজং ইর্ থর্উ ইয়ক্ন 

এই ে থবরলর দ্বারা প্রোর্ ক্রা বায নক্য পথররষবাগুথলরে প্ররয়াজর্ীয় এবং উরেেরোগয 

থবথর্রয়ারগর প্রশংসা ক্রর। এথরয়া এরজর্থসজ অর্ এজজং (Area Agencies on Aging) এর 59-

টির হর্িওয়াক্ন বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করের এবং োরের পথরবাররর স্বাস্থ্য, থর্রাপত্তা এবং সুস্থ্োর জর্য 

অেযাবশযক্, এবং হক্াথভড-19 পথররষবার চাথ ো প্রায় 100% বজৃদ্ধ ক্রররে। আ ারের 

হর্িওয়াক্নরক্ অথেথরি অি নায়রর্র  াযযর  ক্ষ োয়র্ ও উন্নে ক্রা  রয়থেল, এবং থর্উ ইয়ক্ন 

হেি অথেস ের েয এজজং (New York State Office for the Aging) এ আ ারের অংশীোররা 

এই ে থবলগুথল সম্প্রোরয়র প্রোর্ক্ারীরের ক্ারে দ্রুে হপৌৌঁেয় ো থর্জিে ক্রার জর্য ক্রঠার 

পথরশ্র  ক্রররে। আ রা গভর্ নর হ াচুল এবং োর এজজং হর্িওয়ারক্নর জর্য েী নস্থ্ায়ী স ি নর্, 

এবং বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীরা  ে নাো, স্বায়ত্তশাসর্ এবং সম্মার্ স  বরয়া:বজৃদ্ধ ক্ররে সক্ষ   র্ ো 

থর্জিে ক্রার প্রথে োর অঙ্গীক্ারবদ্ধোর জর্য কৃ্েজ্ঞ।"  

  

  

 ###  

  

 
আররা সংবাে পাওয়া োরব এোরর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেি | এজিথক্উটিভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

