
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/3/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

  

গভর্ নর হ াচুল হকাবভম্বের ফম্বল ক্ষবিগ্রস্থ সম্প্রদাম্ব়ের ি়েস্ক বর্উ ই়েকনিাসীম্বদর জর্ে 

মার্বসক স্বাস্থে, আসক্তি এিং িার্ নকে সংক্রান্ত পবরম্বেিা সম্প্রসারম্বের জর্ে 9 বমবল়ের্ 

েলার পুরস্কাম্বরর কিা হ ােো কম্বরম্বের্  

  

ে়েটি মার্বসক স্বাস্থে প্রদার্কারীম্বক 5 িের র্ম্বর ি বিল পাও়োর জর্ে বর্ি নাবচি করা 

 ম্ব়েম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ মার্থিক্ স্বাস্থ্যযর ক্ারস্থ্ে, মাদক্ ব্যব্ াস্থ্রর ক্ারস্থ্ে, ব্া ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধি 

িম্পথক্নত উস্থ্েস্থ্গর ক্ারস্থ্ে িম্প্রদাস্থ্  স্বাধীর্তা ব্া হব্েঁস্থ্চ িাক্া ঝ েঁ থক্স্থ্ত রস্থ্ স্থ্ে এমর্ 55 ব্ের ব্া 

তার হব্থি ব্ িী প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর ির্াক্ত ও ি া তা ক্রার জর্য িম্প্রদাস্থ্ র ক্ম নিূচীগুথলস্থ্ক্ 

ি া তা ক্রার উস্থ্েস্থ্িয পােঁচ ব্ের ধস্থ্র 9 থমথল র্ ডলার পর্ নন্ত পাও ার জর্য ে টি মার্থিক্ 

স্বাযয প্রদার্ক্ারীস্থ্ক্ হব্স্থ্ে হর্ও ার হ াষো ক্স্থ্রস্থ্ের্।  

  

"হর্স্থ্ তু হক্াথভড-19 ম ামারী থর্উ ই ক্ন জ স্থ়্ে িম্প্রদা গুথলস্থ্ক্ প্রভাথব্ত ক্স্থ্র চস্থ্লস্থ্ে, 

আমাস্থ্দর মস্থ্ধয িব্ হচস্থ্  দ ব্ নলস্থ্দর রক্ষা ক্রার জর্য আমাস্থ্দর অব্িযই আমাস্থ্দর পস্থ্ক্ষ র্া থক্েু 

ক্রা িম্ভব্ তা ক্রস্থ্ত  স্থ্ব্," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই আথি নক্ ি া তা হর্ িম্প্রদা গুথল 

ম ামারী ফস্থ্ল থব্স্থ্িষ ক্স্থ্র ক্ষথতগ্রি   স্থ্ে হিখাস্থ্র্ ব্িব্ািক্ারী ব্ স্ক থর্উ ই ক্নব্ািীস্থ্দর 

িা ার্য ক্রস্থ্ব্, এব্ং ত থব্লটি থর্দ্ধিত ক্রস্থ্ব্ হর্ তাস্থ্দর স্বাধীর্ভাস্থ্ব্ এব্ং মর্ নাদার িাস্থ্ি ব্া েঁচার 

জর্য ি া তা এব্ং িমি নর্ উপলব্ধ িাস্থ্ক্।"  

  

"হক্াথভড-19 োরা গুরুতরভাস্থ্ব্ প্রভাথব্ত িম্প্রদা গুথলস্থ্ত স্বযাস্থ্র্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধি িমি নর্ ক্রার জর্য 

অংিীদাথরত্ব" ঐথত াথিক্ভাস্থ্ব্ অর্ ন্নত, বব্থচত্র্যম  িম্প্রদাস্থ্ র উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্রস্থ্ব্ 

র্ারা হক্াথভড-19 োরা ক্টির্ভাস্থ্ব্ ক্ষথতগ্রস্ত  স্থ্ স্থ্ের্, এব্ং ব্যদ্ধক্তস্থ্দর তাস্থ্দর পেস্থ্ের 

িম্প্রদা গুথলস্থ্ত ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধি ক্রস্থ্ত িা ার্য ক্রস্থ্ব্৷ হপ্রাগ্রামটি অথফি অফ মার্থিক্ হ লস্থ্ির 

(Ofice of MentalHealth, OMH) লাইস্থ্িন্সপ্রাপ্ত প্রদার্ক্ারী এব্ং থর্উ ই ক্ন হেি অথফি অফ 

অযাথডক্ির্ িাথভনস্থ্িি অযান্ড িাস্থ্পািনি (NYS Office of Addiction Services and Supports, 

OASAS) এব্ং থর্উ ই ক্ন হেি অথফি ফর দয এদ্ধজং (NYS Office for Aging, NYSOFA) োরা 

লাইস্থ্িন্সপ্রাপ্ত িংযাগুথলর মস্থ্ধয অংিীদাথরত্ব বতথর ক্রস্থ্ব্৷  

  

মার্বসক স্বাস্থে দপ্তম্বরর কবমের্ার োাঃ অোর্ সুবলভার্ িম্বলর্, "এই প রষ্কারগুথল থর্উ 

ই স্থ্ক্নর ব্ স্ক ব্াথিোস্থ্দর িা ার্য ক্রস্থ্ব্ র্ারা ইথতমস্থ্ধযই ব়্ে চযাস্থ্লস্থ্ের ম স্থ্খাম থখ  স্থ্ের্, 



স্বাধীর্ভাস্থ্ব্ এব্ং আরও হব্থি মর্ নাদার িাস্থ্ি তাস্থ্দর থর্জস্ব িম্প্রদাস্থ্  ব্িব্াি ক্রস্থ্ত৷ এই 

অংিীদাথরত্বগুথল OMH এব্ং আমাস্থ্দর অধীর্স্ত এস্থ্জদ্ধন্স - OASAS এব্ং NYSOFA--এর মাধযস্থ্ম 

উপলব্ধ িমস্ত িংযার্গুথলস্থ্ক্ এক্দ্ধত্র্ত ক্স্থ্র থর্দ্ধিত ক্রস্থ্ত িা ার্য ক্রার জর্য হর্ িমস্ত ব্ স্ক 

থর্উ ই ক্নব্ািীরা র্ারা মার্থিক্ অি যতা ব্া মাদক্ ব্যব্ াস্থ্রর িমিযা থর্স্থ্  ব্িব্াি ক্রস্থ্ের্, 

তারা হর্র্ তাস্থ্দর থর্স্থ্জস্থ্দর ব্াথ়েস্থ্ত থর্রাপস্থ্দ িাক্ার ি স্থ্র্াগ পার্।"  

  

NYS অবফস অফ অোবেকের্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্বপািনস কবমের্ার বচর্াম্বজা 

কাবর্ং াম িম্বলর্, "এই ত থব্স্থ্লর ি স্থ্র্াগ ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর জর্য মার্িম্পন্ন স্বাযযস্থ্িব্ার 

অযাস্থ্েি প্রদার্ ক্রস্থ্ব্ র্ারা মাদক্ ব্যব্ ার, আিদ্ধক্ত এব্ং মার্থিক্ ব্ািিীও িমিযার োরা 

প্রভাথব্ত৷ িম্প্রদা  এব্ং রাস্থ্জযর পৃষ্ঠস্থ্পাষক্তা  ক্রা অংিীদাথরস্থ্ত্বর মাধযস্থ্ম এক্ িাস্থ্ি ক্াজ 

ক্রা থর্দ্ধিত ক্রস্থ্ব্ হর্ আমরা এই দ ব্ নল জর্িংখযার চাথ দাগুথলস্থ্ক্ হমাক্াস্থ্ব্লা ক্রার জর্য 

ক্ার্ নক্র, ব্যাপক্ এব্ং স্বতন্ত্র পথরস্থ্ষব্া প্রদার্ ক্রথে।"  

  

বর্উ ই়েকন হেি অবফস ফর দে এক্তজং বেম্বরক্টর হগ্রগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "এই উদ্ভাব্র্ী 

অংিীদাথরত্ব আিদ্ধক্ত ব্া মার্থিক্ স্বাস্থ্যযর প্রস্থ্ াজর্ী তাগুথলস্থ্ক্ হমাক্াস্থ্ব্লা ক্রার িম  

িম্প্রদাস্থ্ র ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর িা ার্য ক্রার জর্য ি া ক্ পথরস্থ্ষব্া প্রদার্ ক্স্থ্র ফলাফল 

প্রদার্ ক্রস্থ্ে র্া এক্জর্ ব্যদ্ধক্তর স্বযাস্থ্র্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধির ক্ষমতাস্থ্ক্ ঝ েঁ থক্স্থ্ত হফলস্থ্ত পাস্থ্র৷ এই 

হপ্রাগ্রামগুথল এক্জর্ ব্যদ্ধক্তর িমূ্পে ন চাথ দার উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্স্থ্র, ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর 

িামথগ্রক্ভাস্থ্ব্ পথরস্থ্ষব্া প্রদার্ ক্রার মাধযস্থ্ম িফল   । ব্ স্কস্থ্দর জর্য যার্ী  অথফিগুথলর 

িাস্থ্ি আচরেগত এব্ং িারীথরক্ স্বাযয পথরস্থ্ষব্ার অংিীদারস্থ্দর এক্ িাস্থ্ি ক্াজ ক্রার িদ্ধিথলত 

প্রস্থ্চষ্টার মাধযস্থ্ম তাস্থ্দর িাফলয িম্ভব্  স্থ্ স্থ্ে। আথম মার্থিক্ স্বাস্থ্যযর ক্ার্ নাল , আিদ্ধক্ত 

পথরস্থ্ষব্া এব্ং ি া তার ক্ার্ নাল , এব্ং িমস্ত অংিীদারস্থ্দর এই দৃটষ্টভথির প্রথত তাস্থ্দর 

অিীক্ারব্িতার জর্য প্রিংিা ক্থর এব্ং এই িফল অংিীদাথরস্থ্ত্বর মাধযস্থ্ম থর্উ ই ক্নস্থ্ক্ প্রিম 

ব্ ি-ব্ান্ধব্ রাজয থ িাস্থ্ব্ িমি নর্ অব্যা ত রাখার জর্য গভর্ নর হ াচুলস্থ্ক্ তার অথব্চল হর্তৃস্থ্ত্বর 

জর্য ধর্যব্াদ জার্াই।"  

  

বর্উ ই়েকন হেি বেবভের্ অফ হভম্বিরান্স সাবভনম্বসর (New York State Division of 

Veterans' Services) এক্তিবকউটিভ হেপুটি বেম্বরক্টর হজাম্ব়েল ইভান্স িম্বলর্, "হক্াথভড-

19 োরা উপযাথপত চযাস্থ্লে এব্ং ক্ষ্ট িস্থ্েও, থর্উ ই ক্ন অর্র্য চাথ দািম্পন্ন ব্যদ্ধক্তস্থ্দর হিব্া 

ক্রার জর্য এব্ং তাস্থ্দর িম্প্রদাস্থ্ র মস্থ্ধয স্বাধীর্ ও িং ত িাক্ার ি স্থ্র্াগ প্রদাস্থ্র্র জর্য 

থর্স্থ্ব্থদত রস্থ্ স্থ্ে। এই ত থব্লগুথল এই ব্যদ্ধক্তস্থ্দর িিার্ এব্ং মর্ নাদার িাস্থ্ি স্বযাস্থ্র্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধির 

জর্য এক্টি জীব্র্-পথরব্তনর্ক্ারী ি স্থ্র্াগ প্রদার্ ক্স্থ্র। আথম গভর্ নর হ াচুলস্থ্ক্ এই প্রস্থ্চষ্টা  তার 

অিল িমি নস্থ্র্র জর্য িাধ ব্াদ জার্াই র্া 50 িতাংস্থ্িরও হব্থি প্রব্ীে বিথর্ক্স্থ্দর স্বাযয এব্ং 

ি যতাস্থ্ক্ উন্নত ক্রস্থ্ব্, র্াস্থ্দর ব্ ি 65 ব্ের ব্া তার হব্থি এব্ং র্ারা থর্উ ই ক্নস্থ্ক্ থর্স্থ্জর গৃ  

ব্স্থ্লর্।"  

  

  

OMH এথপ্রল 2021-এ প্রস্তাস্থ্ব্র জর্য এক্টি অর্ স্থ্রাধ জাথর ক্স্থ্র র্া হর্াগয আস্থ্ব্দর্ক্ারীস্থ্দর 

হক্াথভড-19 ম ামারীর োরা ক্ষথতগ্রস্ত িম্প্রদাস্থ্ র মার্থিক্ স্বাযয, মাদক্ ব্যব্ ার ব্া ব্ ি-



িম্পথক্নত ক্ারস্থ্ে স্বাধীর্ভাস্থ্ব্ জীব্র্র্াপস্থ্র্র চযাস্থ্লস্থ্ের িি খীর্ ব্ স্ক থর্উ ই ক্নব্ািীস্থ্দর 

িমি নর্ ক্রার পথরক্ল্পর্া বতথর ক্রস্থ্ত এব্ং তা জমা হদও ার জর্য আমন্ত্রে জার্া ।  

  

হপ্রাগ্রামগুথল ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর OMH ি া ক্ আব্াির্ ব্া ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর জর্য অর্যার্য 

যার্ী  আব্াির্গুথলস্থ্ত স্বযাস্থ্র্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধি ক্রস্থ্ত িা ার্য ক্রস্থ্ব্৷ ত থব্ল থব্দযমার্ 

হপ্রাগ্রামগুথলস্থ্ক্ প্রিাথরত ব্া উন্নত ক্রস্থ্ত ব্া এক্টি র্তুর্ হপ্রাগ্রাম বতথর ক্রস্থ্ত ব্যব্ ার ক্রা 

হর্স্থ্ত পাস্থ্র র্া িমস্ত হপ্রাগ্রাস্থ্মর প্রস্থ্ াজর্ী তা পূরে ক্স্থ্র।  

  

প রসৃ্কত হপ্রাগ্রামগুথলর মস্থ্ধয রস্থ্ স্থ্ে:  

  

বর্উ ই়েকন বসটি  

 

ি়েস্ক িেক্তিম্বদর জর্ে পবরম্বেিা হপ্রাগ্রাম  

  

হমস্থ্রাপথলির্ হিন্টার ফর হমন্টাল হ লি (Metropolitan Center for Mental Health) এব্ং থর্উ 

ই ক্ন থিটি থডপািনস্থ্মন্ট ফর দয এদ্ধজং-এর িাস্থ্ি অংিীদাথরত্ব ক্স্থ্র, ব্ স্ক ব্যদ্ধক্তস্থ্দর জর্য 

পথরস্থ্ষব্া ক্ম নিূচীর (Service Program for Older People, SPOP) লক্ষয  ল স্বযাস্থ্র্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধিস্থ্ক্ 

িমি নর্ ক্রা এব্ং প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর অক্াস্থ্ল হক্ার্ প্রথতষ্ঠাস্থ্র্ যাপর্ ক্রা হ্রাি ক্রা িামথগ্রক্ স্বাস্থ্যযর 

জর্য এক্ীভূত পথরস্থ্ষব্া প্রদার্ ক্রা - র্ার মস্থ্ধয আস্থ্ে মর্স্তাদ্ধেক্ ি যতা, থচথক্ৎিাগত পথরচর্ না, 

এব্ং মাদক্ ব্যব্ াস্থ্রর ব্যাথধগুথলর থচথক্ৎিা - তার িাস্থ্ি হক্ি মযাস্থ্র্জস্থ্মন্ট পথরস্থ্ষব্া, গৃ  স্বাযয 

পথরচর্ না, িামাদ্ধজক্ীক্রস্থ্ের ি স্থ্র্াগ, খাব্ার, ব্াথ়ের হোিখাি পথরব্তনর্, এব্ং িম্প্রদা -থভথিক্ 

হপ্রাগ্রামগুথলর িাস্থ্ি িংস্থ্র্াস্থ্গর মাধযস্থ্ম অব্িয-প্রস্থ্ াজর্ী  চাথ দাগুথল িস্থ্বাধর্ ক্রা৷ হপ্রাগ্রামটি 

প্রথত ব্ের 240 জর্ প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর হিব্া ক্রস্থ্ব্, অর্ দাস্থ্র্র িম ক্াস্থ্ল হমাি 2,700 জর্, এব্ং 

অথতথরক্ত থিক্ষা এব্ং প্রথত ব্ের তার দ টি অংিীদাথরস্থ্ত্বর মাধযস্থ্ম 300 জর্ ব্যদ্ধক্তস্থ্ক্ আউিথরচ 

প্রদার্ ক্রস্থ্ব্ ব্স্থ্ল আিা ক্রা   , র্ার এক্টি থব্ি্তৃত আউিস্থ্পস্থ্িন্ট মাদক্ ব্যব্ াস্থ্রর 

থচথক্ৎিার অথভজ্ঞতা থর্স্থ্  আস্থ্ি এব্ং অর্যটি স্বযাস্থ্র্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধির ি া তার জর্য ব্থলষ্ঠ 

পথরস্থ্ষব্া প্রদার্ ক্স্থ্র।   

 

সু়োমুম্ব়েল বফল্ড YM&YWHA (Samuel Field YM&YWHA)  

  

িযাম স্থ্ ল থফল্ড YM&YWHA হরস্থ্গা পাক্ন ক্াউস্থ্ন্সথলং (Rego Park Counseling) এব্ং থর্উ ই ক্ন 

থিটি থডপািনস্থ্মন্ট ফর দয এদ্ধজং-এর িাস্থ্ি অংিীদাথরত্ব ক্রস্থ্ে র্াস্থ্ত ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর তাস্থ্দর 

ব্াথ়ের ক্থমউথর্টিস্থ্ত স্ক্রীথর্ং এর মাধযস্থ্ম ির্াক্ত ক্রা র্া  এব্ং পথরস্থ্ষব্ািমূস্থ্ র িাস্থ্ি তাস্থ্দর 

িাস্থ্ি িংর্ ক্ত ক্রা র্া । হমাব্াইল আউিথরচ এব্ং অফ-িাইি পথরস্থ্ষব্াগুথল  ল হপ্রাগ্রাস্থ্মর বেত 

হফাক্াল পস্থ্ ন্ট এব্ং এস্থ্ত অন্তভুনক্ত আচরেগত স্বাযয, িারীথরক্ স্বাযয, এব্ং ব্াধ নক্য িংক্রান্ত 

পথরস্থ্ষব্ার চাথ দাগুথলর িাস্থ্ি অর্যার্য হক্ষস্থ্ত্র্ পূরে র্া  ও া চাথ দাগুথলর মূলযা র্। প্রথতটি 

ক্লাস্থ্ স্থ্ন্টর জর্য এক্টি পৃিক্ পথরচর্ নার পথরক্ল্পর্া বতথর ক্রস্থ্ত  স্থ্ব্, এব্ং িমস্ত ির্াক্তকৃ্ত 

পথরস্থ্ষব্াগুথল ক্ার্ নক্র র্া  ও া পর্ নন্ত অন্তব্ নতীক্ালীর্ পথরচর্ না এব্ং হক্ ার হক্াঅথডনস্থ্র্ির্ 

প্রদার্ ক্রস্থ্ত  স্থ্ব্। িযাম স্থ্ ল থফল্ড এব্ং হরস্থ্গা পাক্ন ক্াউস্থ্ন্সথলং পথরস্থ্ষব্ার মাধযস্থ্ম ব্যদ্ধক্তগত ব্া 

পাথরব্াথরক্ িাইস্থ্ক্াস্থ্িরাথপ এব্ং মার্থিক্ পথরচর্ না ি  ক্াউস্থ্ন্সথলং প্রদার্ ক্রা   ।  



  

জামাইকা  াসপািাল (Jamaica Hospital)  

  

জযামাইক্া  িথপিাল হমথডক্যাল হিন্টার (Jamaica Hospital Medical Center) ফ্লাথিং  িথপিাল 

হমথডক্যাল হিন্টার (Flushing Hospital Medical Center) এব্ং থর্উ ই ক্ন থিটি থডপািনস্থ্মন্ট ফর 

দয এদ্ধজং এর িাস্থ্ি জামাইক্া পািনর্ারথিপ িু িাস্থ্পািন এদ্ধজং ইর্ হেি এর জর্য।  

প্রক্স্থ্ল্পর লক্ষয  ল ঝ েঁ থক্পূে ন ব্যদ্ধক্তস্থ্দর মস্থ্ধয থচথক্ৎিা র্া ক্রা মার্থিক্ স্বাযয এব্ং মাদক্ 

ব্যব্ াস্থ্রর ব্যাথধ হ্রাি ক্রা; জরুরী থব্ভাস্থ্গ  ির্া-থভথিক্ পথরচর্ না হ্রাি ক্রা; খারাপ মার্থিক্ 

স্বাস্থ্যয অব্দার্ রাস্থ্খ এমর্ খারাপ আচরে হ্রাি ক্রা; ব্থধ নত িমৃ্পক্ততা; এব্ং িাংসৃ্কথতক্ ও ভাষার 

ব্াধা হিস্থ্ক্ উদ্ভূত পূরে র্া  ও া চাথ দা হ্রাি ক্রা। অংিীদাথরত্ব অর্ দাস্থ্র্র িম ক্াস্থ্ল 360 

জর্ ব্যদ্ধক্তস্থ্ক্ পথরস্থ্ষব্া প্রদার্ ক্রার আিা রাস্থ্খ, ফ্লাথিং মাদক্ ব্যব্ াস্থ্রর হরাস্থ্গর থচথক্ৎিা এব্ং 

হিথলস্থ্মথডথির্ আিদ্ধক্ত িংক্রান্ত ি া তা পথরস্থ্ষব্া প্রদার্ ক্স্থ্র এব্ং অ-থচথক্ৎিাগত ব্াধ নক্য 

িংক্রান্ত ি া তার প্রথিক্ষে থচথক্ৎিা ক্মীস্থ্দর প্রদার্ ক্স্থ্র এব্ং ব্াধ নক্য পথরস্থ্ষব্া প্রদার্ক্ারীস্থ্দর 

িাস্থ্ি থচথক্ৎিা হক্স্থ্ন্দ্রর ক্মীস্থ্দর িংর্ ক্ত ক্স্থ্র৷  

  

ওম্ব ল বচলম্বের্স হ াম অোন্ড ফোবমবল সাবভনম্বসস (Ohel Childrens Home and Family 

Services)  

  

LSA থরক্ভাথর, ইর্ক্স্থ্প নাস্থ্রস্থ্িড (LSA Recovery, Inc.) এব্ং থর্উ ই ক্ন থিটি থডপািনস্থ্মন্ট ফর দয 

এদ্ধজং এর িাস্থ্ি অংিীদাথরত্ব, ওস্থ্ স্থ্লর প্রস্থ্জক্ট হুইল এর লক্ষয মার্থিক্ স্বাযয হিব্া প্রদার্ ক্রা 

এব্ং ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর এক্টি িমূ্পে ন পথরস্থ্ষব্ার িম্ভাস্থ্রর িাস্থ্ি িংর্ ক্ত ক্রা র্াস্থ্ত তারা 

িফলভাস্থ্ব্ স্বযার্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধি ক্রস্থ্ত পাস্থ্রর্। তারা এক্টি " াব্ এব্ং হপাক্" মস্থ্ডল ব্াস্তব্া স্থ্র্র 

পথরক্ল্পর্া ক্স্থ্রস্থ্ে হর্খাস্থ্র্ তাস্থ্দর ব্হুম খী দল রক্ওস্থ্  জ স্থ়্ে আউিথরচ, এর্স্থ্গজস্থ্মন্ট এব্ং 

থফল্ড-থভথিক্ স্ক্রীথর্ং পথরচালর্া ক্রস্থ্ব্, থর্উ ই ক্ন থিটি থডপািনস্থ্মন্ট ফর দয এদ্ধজং ((New York 

City Department for the Aging, NYCDFTA) মস্থ্র্ার্ীত র্যাচারাথল অক্াথরঙ থরিা ারস্থ্মন্ট 

ক্থমউথর্টি (Naturally Occurring Retirement Community, NORCS), ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর 

হক্ন্দ্র এব্ং NYCHA) আব্ািস্থ্র্র ("হপাক্ি") মস্থ্ধয িাইস্থ্ি উপথযথত ব্জা  রাখস্থ্ব্, র্া অথতথরক্ত 

মূলযা র্/থচথক্ৎিার জর্য এব্ং হিই িাস্থ্ি NYCDFTA পথরস্থ্ষব্া এব্ং ি া ক্ প্রর্ দ্ধক্তর িাস্থ্ি 

িংস্থ্র্াস্থ্গর জর্য OHEL মার্থিক্ স্বাযয থক্লথর্ক্ এব্ং LSA মাদক্ ব্যব্ ার হরাস্থ্গর থক্লথর্স্থ্ক্র 

(" াব্") িাস্থ্ি হর্াগিূস্থ্ত্র্র থদস্থ্ক্ পথরচাথলত ক্স্থ্র।  

  

 ােসর্ ভোবল  

 

অম্বরঞ্জ কাউবির মার্বসক স্বাস্থে বিভাগ  

  

স্বযাস্থ্র্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধি িমি নর্ ক্রার জর্য অস্থ্রে ক্াউথন্টর অংিীদাথরত্ব প্রক্ল্পস্থ্ক্ ব্লা    ব্থধ নত 

এর্ ান্সড ওস্থ্ লক্াম অস্থ্রে হজথর াটরক্ ইথর্থিস্থ্ টিভ (Enhanced WELCOME Orange 

Geriatric Initiative, WOGI) এব্ং এস্থ্ত অস্থ্রে ক্াউথন্ট থডপািনস্থ্মন্ট অফ হমন্টাল হ লি 

(Orange County Department of Mental Health), অস্থ্রে এব্ং ি থলভার্ ক্াউথন্টর ক্যািথলক্ 

দাতব্যগুথল এব্ং অস্থ্রে ক্াউথন্ট অথফি ফর দয এদ্ধজং (Orange County Office for the Aging) 



অন্তভুনক্ত। "হগিথক্পার" মস্থ্ডল ব্যব্ ার ক্স্থ্র, উন্নত প্রস্থ্জস্থ্ক্টর লক্ষয  ল িম্প্রদাস্থ্  থযথতিীলতা 

বৃ্দ্ধি এব্ং পথর ারস্থ্র্াগয জরুরী থব্ভাগ,  ািপাতাল এব্ং র্াথি নং হ াস্থ্ম ভথতন হ্রাি ক্রার মাধযস্থ্ম 

র্ারা ঐথত যগতভাস্থ্ব্ ি থব্ধাব্দ্ধিত তাস্থ্দর হিব্া ক্রা; ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর তাস্থ্দর ি যতা এব্ং 

ক্ম নক্ষমতা উন্নত ক্রস্থ্ত ি া তা ক্রা র্াস্থ্ত স্বযাস্থ্র্ ব্স্থ্ াবৃ্দ্ধি ক্রস্থ্ত পাস্থ্রর্; এব্ং তাস্থ্দর অর্র্য 

মূলযা র্ ক্রা প্রস্থ্ াজস্থ্র্র থভথিস্থ্ত ব্যদ্ধক্তস্থ্দর পথরস্থ্ষব্া এব্ং ি া তার িাস্থ্ি হমস্থ্ল এমর্ এক্টি 

পথরক্ািাস্থ্মা বতথর ক্স্থ্র উস্থ্েিীত জর্িংখযাস্থ্ক্ আরও ভাস্থ্লাভাস্থ্ব্ পথরস্থ্ব্ির্ ক্রার জর্য 

প্রর্ দ্ধক্তর ব্যব্ ার উন্নত ক্রা।  

  

লং আইলোন্ড  

 

হসন্ট্রাল র্াসাউ গাইম্বেন্স অোন্ড কাউম্বন্সবলং সাবভনম্বসস (Central Nassau Guidance & 

Counseling Services)  

  

হিন্ট্রাল র্ািাউ গাইস্থ্ডন্স অযান্ড ক্াউস্থ্ন্সথলং িাথভনস্থ্িি ফযাথমথল অযান্ড থচলস্থ্ের্ি 

অযাস্থ্িাথিস্থ্ ির্ (Family & Children's Association) এব্ং র্ািাউ ক্াউথন্ট অথফি ফর দয 

এদ্ধজংস্থ্ র (Nassau County Office for the Aging) িাস্থ্ি অংিীদাথরত্ব ক্রস্থ্ে র্াস্থ্ক্ তারা তাস্থ্দর 

থলঙ্ক-এজ প্রক্ল্প ব্স্থ্লর্। তাস্থ্দর লক্ষয  ল তাস্থ্দর এস্থ্জদ্ধন্সগুথলর মস্থ্ধয হমাব্াইল আউিথরচ এব্ং 

পথরস্থ্ষব্া িরব্রা স্থ্ক্ এক্ীভূত ক্রা; ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর ির্াক্ত ক্রা এব্ং জথ়েত ক্রা; প্রথতটি 

ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর থর্থদনষ্ট চাথ দা থচথিত ক্রা; ব্ স্ক প্রাপ্তব্ স্কস্থ্দর এব্ং তাস্থ্দর 

পথরব্ার/তোব্ধা ক্স্থ্দর পথরচর্ না এব্ং পথরস্থ্ষব্াগুথল অযাস্থ্েি ক্রার িাধারে ব্া েঁধাগুথল 

অথতক্রম ক্রস্থ্ত প্রর্ দ্ধক্ত ব্যব্ ার ক্রা; এব্ং পূরে র্া  ও া চাথ দা পূরস্থ্ের জর্য প র্রা  অি না র্ 

ক্রা র্া  এমর্ ত থব্ল এব্ং িতীি নস্থ্দর িমি নর্ ব্যব্ ার ক্রা। হমাব্াইল মার্থিক্ স্বাযয এব্ং 

িাস্থ্ি- িা ব্যাথধগুথলর থচথক্ৎিা এব্ং থব্দ্ধেন্ন প্রব্ীেস্থ্দর ক্াস্থ্ে ভ্রামযমার্ উস্থ্েিীত আউিথরচ 

মূলত তাস্থ্দর পথরক্ল্পর্ার মস্থ্ধয রস্থ্ স্থ্ে।  

  

OMH োরা প্রদি িমস্ত হজথর াটরক্ হপ্রাগ্রাস্থ্মর তিয উপলব্ধ এখাস্থ্র্।  
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