
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বে প্রিীণ আম্বেবরকার্ম্বের োস ব ম্বসম্বি হে োসম্বক আখ্োবয়ত কম্বর 

গভর্ নর হ াকম্বলর ইেম্বত ার জাবর  

  

বর্উ ইয়কন হেে অবিস ির বে এজজিং কতত নক পবরচাবলত কে নসূবচর জর্ে 181.5 বেবলয়র্ 

ডলার স , 2023 অি নিছম্বরর হেে িাম্বজম্বে প্রিীণ পবরম্বেিা কে নসূবচর জর্ে ঐবত াবসক 

বিবর্ম্বয়াগ হ ােণা  

  

হেে প্রিীণম্বের জর্ে বিস্ততত োোর প্ল্োর্ ততবর করম্বত যাম্বে, যা AARP েম্বর্ার্ীত 

প্রিে প্রিীণ-িান্ধি হেে ব ম্বসম্বি বর্উ ইয়ম্বকনর অিস্থাম্বর্র উপর বভবি কম্বর গম্বে হতালা 

 ম্বে  

  

ইম্বে ার পেুর্ এখ্াম্বর্  

  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ  থর্উ ইয়ক্ন হেটে প্রবীণ আটেথরক্ার্টের োস থ টসটব হে োসটক্ 

আখ্যাথয়ত ক্টর এবং থর্উ ইয়টক্নর প্রবীণ বযক্তিটের েটযয যারা প্রথত বছর 13.8 থবথলয়র্ ডলার 

অি ননর্থতক্ েূটলযর 495 থেথলয়র্ ঘণ্টারও হবথি ক্থেউথর্টে সাথভনস হের্ তাটের অসাযারণ 

হেচ্ছাটসবাটক্ েীকৃ্থত থেটয় এক্টে ইিটত ার জাথর ক্টরটছর্।   

  

"থর্উ ইয়টক্নর প্রবীণ বযক্তিরা তাটের জীবটর্র অথভজ্ঞতা, থেক্থর্টেনির্া এবং ক্টয়ক্ েিক্ যটর 

অবোর্ রাখ্ার োযযটে আোটেরটক্ অর্ুপ্রাথণত ক্টরর্ যা আোটের হেেটক্ আটরা উন্নত 

এক্টে জায়গায় পথরণত ক্টর," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "আেরা এসব অবোর্টক্ সম্মার্ 

ক্থর এবং থর্উ ইয়টক্নর প্রবীণ বযক্তিটের জর্য সরবরা  অবযা ত রাখ্টত আোটের অঙ্গীক্ারটক্ 

হজারোর ক্থর, যা তাটের বয়স বাডার সাটি সাটি তাটের োযীর্তা এবং জীবর্যাত্রার োর্ বজায় 

রাখ্টত সা াযয ক্টর।"     

   

ইিটত ারটে 2023 অি নবছটর হেে বাটজটের প্রবীণ পথরটেবায় ঐথত াথসক্ থবথর্টয়াগটক্ 

অর্ুসরণ ক্টর। এই বাটজে থর্উ ইয়ক্ন হেে অথিস ির থে এক্তজং (NYSOFA) এর োযযটে, 

প্রযুক্তির োযযটে সাোক্তজক্ থবক্তচ্ছন্নতার থবরুটে লডাই ক্রার জর্য র্তুর্ ও সম্প্রসাথরত উদ্ভাবর্ 

স  এের্ ক্ে নসূথির জর্য 181.5 থেথলয়র্ ডলার প্রোর্ ক্টর যা থর্উ ইয়টক্নর 4.6 থেথলয়র্ প্রবীণ 

বযক্তির এবং তাটের হক্য়ারথগভাটের োযীর্তাটক্ সেি নর্ ক্টর।   

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FOlder_Americans_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4be22bd65ade40d885f208da39c66761%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637885821703066632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vSdf3dSFHK0jE7MGK7ldJDE4FzhreI%2BJFm1gFbOZXag%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FOlder_Americans_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4be22bd65ade40d885f208da39c66761%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637885821703066632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vSdf3dSFHK0jE7MGK7ldJDE4FzhreI%2BJFm1gFbOZXag%3D&reserved=0


প্রণীত হেে বাটজটে গভর্ নর হ াক্টলর হেে অি েয হেে (State of the State) প্রস্তাব অন্তভুনি 

রটয়টছ যাটত প্রবীণটের জর্য এক্টে থবস্তৃত োোর প্ল্যার্ বাস্তবায়র্ ক্রা যায়। এটে বয়স বাডার 

সাটি সাটি হলাক্জটর্র জর্য হবি ক্টয়ক্টে লক্ষ্য প্রবয নর্ ক্রটব, যার েটযয রটয়টছ: োস্থ্যক্র 

জীবর্যাপর্ এবং পথরিয নায় অযাটেস; র্াগথরক্ সম্পিৃতা, হেচ্ছাটসবা, এবং ক্াটজর োযযটে 

ক্থেউথর্টের সাটি সংটযাগ; হখ্ালা জায়গা এবং  া াঁোর হযাগয ক্থেউথর্টে যা হোের গাথডর উপর 

থর্ভনরতা ক্োটর্ার পািাপাথি িারীথরক্ বযায়াে বকৃ্তে ক্টর; এবং আটরা অটর্ক্ থক্ছু। 2017 সাটল 

থবশ্ব োস্থ্য সংস্থ্া এবং AARP ক্তৃনক্ েটর্ার্ীত হেটির প্রিে প্রবীণ-বান্ধব হেে থ টসটব থর্উ 

ইয়টক্নর অবস্থ্াটর্র উপর থভথি ক্টর প্রবীণটের জর্য োোর প্ল্যার্ ততথর ক্রা  টয়টছ।   

   

বর্উ ইয়কন হেে অবিস ির বে এজজিং এর ভারপ্রাপ্ত বডম্বরক্টর হেগ ওলম্বসর্ 

িম্বলর্, "বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীটের স ায়তা ক্রা হক্বল সটিক্ ক্াজই র্য়। এছাডাও এটে থর্উ 

ইয়ক্নটক্ সব বয়টসর োর্ুটের সিল  ওয়ার জর্য হসরা জায়গা ক্টর হতাটল। আথে গভর্ নর 

হ াক্লটক্ এক্টে থবস্তৃত পথরক্ল্পর্া এথগটয় থর্টয় যাওয়ার জর্য সাযুবাে জার্াই যা প্রবীণ বযক্তি 

এবং তাটের থপ্রয়জর্টের জর্য প্রবীণ-বান্ধব উটেযাটগর প্রথত থর্উ ইয়টক্নর প্রথতশ্রুথতর উপর 

থভথি ক্টর ততথর  টয়টছ।"   

  

AARP এর বর্উ ইয়কন হেম্বের বডম্বরক্টর হিি বিম্বেল িম্বলর্, "আোটের হেটের 

জর্সংখ্যার বয়স দ্রুত বকৃ্তে পাটচ্ছ; থর্উ ইয়টক্নর প্রথত িারজটর্র েটযয এক্জটর্র বয়স আগােী 

েিটক্র েটযয 65 বছর বা তার হবথি  টব। AARP থর্উ ইয়ক্ন প্রবীণ থর্উ ইয়ক্নবাসীটের সম্পটক্ন 

সটিতর্তা বকৃ্তে এবং থবথর্টয়াটগর জর্য গভর্ নর হ াক্লটক্ সাযুবাে জার্ায়। আেরা প্রবীণটের 

জর্য এক্টে থবস্তৃত ও িক্তিিালী োোর প্ল্যাটর্ গভর্ নটরর সাটি ক্াজ ক্রার জর্য আগ্র ী, যা 

সোজ এবং হেে সরক্াটরর সক্ল থেক্ থবটবির্া ক্টর এবং এটে থর্উ ইয়টক্নর 50-ঊর্ধ্ নটের 

জীবর্ উন্নত ক্রার জর্য আইর্ ও র্ীথত প্রণয়টর্র থেটক্ পথরিাথলত ক্রটব।"  

   

NYSOFA এর োধ্েম্বে হকার এজজিং হপ্রাোে (Core Aging Programs)   

   

2023 অি নবছটরর প্রণীত হেে বাটজটে NYSOFA ক্তৃনক্ পথরিাথলত ক্ে নসূথির জর্য হোে 

ত থবটল 181.5 থেথলয়র্ ডলার বরাদ্দ ক্রা  টয়টছ, যা প্রবীণ থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং তাটের 

পথরবারটক্ স ায়তা ও তাটের ক্ষ্েতায়র্ ক্টর এের্ গুরুত্বপূণ ন পথরটেবা সরবরা  ক্রার জর্য 

59টে এথরয়া এটজক্তি অর্ এক্তজং (Area Agencies on Aging, AAA) এর এক্টে হর্েওয়াটক্নর 

সাটি ক্াজ ক্টর। 2021 সাটল, এই হর্েওয়াক্ন NYSOFA এর সেথিত ত থবল ক্ািাটোর অযীটর্ 

সক্ল উৎস হিটক্ 500 থেথলয়র্ ডলাটরর হবথি থবথর্টয়াগ ক্টর 1.3 থেথলয়টর্রও হবথি োর্ুেটক্ 

হসবা থেটয়টছ, যার েটযয হেটের সাযারণ ডলার ত থবল, প্রবীণ আটেথরক্ার্ আইটর্র অযীটর্ 

হিডাটরল ত থবল এবং ক্াউথি পয নাটয়র থবথর্টয়াগ অন্তভুনি রটয়টছ।    

   

এই ক্ে নসূথি বযক্তিগত পথরিয না, পথরব র্, আইথর্ পথরটেবা, ক্াউটিথলং, হক্স েযাটর্জটেি, 

থসথর্য়র হসিার ক্ে নসূথি, অবক্াি, প্রবীণ থর্য নাতর্ প্রথতটরায এবং পুটি পথরটেবা হযের্ বাথডটত 

খ্াবার হডথলভাথর, ক্র্টগ্রটগে থেল, বা অর্যার্য পুটি স ায়তা স  20টেরও হবথি হেৌথলক্ পথরটেবা 

এবং ক্থেউথর্টে-থভথিক্ স ায়তা প্রোর্ ক্টর।   

   



লিং োে ন হকয়ার অেিাডসেোর্ হপ্রাোে (Long Term Care Ombudsman Program)   

   

প্রণীত বাটজটে লং োে ন হক্য়ার ওেবাডসেযার্ হপ্রাগ্রাটে হেে ত থবটল 2.5 থেথলয়র্ ডলার হযাগ 

ক্রা  টয়টছ ( হেে ও হিডাটরল থরটসাটস ন হোে 6.59 থেথলয়র্ ডলাটরর জর্য), েীঘ নটেয়ােী 

পথরিয না িযাথসথলটের বাথসন্দাটের এবং তাটের পথরবারটক্ ক্াউটিলটরর োযযটে স ায়তা থেটত 

থযথর্ তাটেরটক্ অথযক্ার প্রটয়াটগ সা াযয ক্রটত পাটরর্ এবং র্াথস নং হ াে ও বয়স্ক পথরিয না 

িযাথসথলটেটত তাটের পথরিয না সম্পথক্নত থবেয়গুটলা েযযস্থ্তা ক্রটত পাটরর্।  

  

বিল-হপয়ার হপ্রাোে (Bill-Payer Program)   

   

প্রবীণ বযক্তিটের আথি নক্ োযীর্তা বজায় রাখ্টত এবং আথি নক্ হিােটণর থবরুটে সুরথক্ষ্ত রাখ্টত 

সা াযয ক্রার জর্য, বাটজটে েিটে ক্াউথি পয নন্ত থবল-হপয়ার হপ্রাগ্রাে সম্প্রসাথরত ক্রটত 

750,000 ডলাটরর র্তুর্ ত থবল অন্তভুনি ক্রা  টয়টছ - এটে এের্ এক্টে ক্ে নসূথি যা গভর্ নটরর 

েূল হেে অি েয হেে এটজন্ডায় আটলাক্পাত ক্রা  টয়থছল।   

   

সাোজজক বিজেন্নতা উম্বেোগ (Social Isolation Initiatives)   

   

সাোক্তজক্ থবক্তচ্ছন্নতা - এক্টে গুরুতর জর্োস্থ্য উটেগ যা 2017 সাটল োথক্নর্ সাজনর্ হজর্াটরল 

ক্তৃনক্ "তবথশ্বক্ ে াোরী" থ টসটব থিথিত ক্রা  টয়টছ, হোক্াটবলার জর্য NYSOFA হবি 

ক্টয়ক্টে অগ্রণী উটেযাগ িাল ুক্টরটছ। বাটজটে প্রবীণ পথরটেবা থবথযটত র্তুর্ বা সম্প্রসাথরত 

উদ্ভাবটর্র জর্য 2.9 থেথলয়র্ ডলার হযাগ ক্রা  টয়টছ। এর েটযয রটয়টছ NYSOFA এর 

অযাথর্টেট্রথর্ক্ হপে উটেযাগ (animatronic pet initiative), যা প্রবীণ বযক্তিটের জর্য প্রাণবন্ত 

সঙ্গী হপাো প্রাণী সরবরা  ক্টর এবং এটে 70 িতাংি ে-থিথিত এক্াক্ীত্ব হ্রাস ক্টর বটল 

প্রোথণত  টয়টছ; থর্থবড পথরিয না েক্ষ্তার উপর থবটিেজ্ঞ-পথরিাথলত প্রথিক্ষ্ণ প্রোর্ক্ারী এক্টে 

হক্য়ারথগভার প্রথিক্ষ্ণ ও স ায়তা প্ল্যােিে ন; শুয ুপ্রবীণটের জর্য র্ক্িাকৃ্ত রাইড হিয়াথরং 

পথরটেবা; অর্লাইর্ ক্থেউথর্টে যা প্রথিক্ষ্ক্-পথরিাথলত ক্লাস ও পথরটেবা সরবরা  ক্টর; এবং 

ভটয়স-অপাটরটেড স্মােন প্রযুক্তি যা প্রথতথেটর্র হিক্-ইর্, সুস্থ্তার লটক্ষ্য স ায়তা, িারীথরক্ 

ক্ায নক্রে এবং আটরা অটর্ক্ হক্ষ্টত্র প্রবীণটের োযীর্তা ও স ায়তা িক্তিিালী ক্রার জর্য 

থডজাইর্ ক্রা  টয়টছ।   
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