
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়ম্বকনর িয়স্ক মার্ুষ ও তাম্বের পবরিাম্বরর জর্ে আিাসর্ 

ক্রয়ক্ষমতা িৃদ্ধি করম্বত বিবিমালায় স্বাক্ষর করম্বলর্  

 

বিবিমালা S.3085A/A.3956A 65 িছম্বর হিবে িয়সী মার্ুম্বষর জর্ে এিং অক্ষমতা ও 

সীবমত আয়স  মার্ুম্বষর জর্ে সম্পবির কর অিো বত পাওয়ার হ াগেতা সম্প্রসারণ 

করার একটি স্থার্ীয় বিকল্প প্রোর্ কম্বর  

  

বিবিমালা S.8890/A.9135 প্রিম িাম্বরর মম্বতা িাবি বকর্ম্বছ এমর্ মার্ুম্বষর জর্ে সম্পবি 

কর অিো বতর একটি স্থার্ীয় বিকল্প প্রোর্ কম্বর  

  

বিবিমালা S.9193/A.10271 বর্ম্ন হিম্বক মিেম আম্বয়র িয়স্কম্বের জর্ে RESTORE-র 

মািেম্বম জরুবর িাবি হমরামম্বতর সময়সীমা এিং িেয় করা অম্বি নর পবরমাণ িৃদ্ধি কম্বর  

  

র্তুর্ বিবিমালাটি গভর্ নম্বরর হেেিোপী ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কম্বির মম্বিে বর্উ ইয়কনিাসীম্বক 

সা া ে করার প্রবতশ্রুবতম্বক বর্দ্ধিত কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ এক্টি থিথিমালার প্যাকক্কজ স্বাক্ষর ক্করকের্ যার উকেশ্য  কলা 

থর্উ ইয়কক্নর িাথির মাথলক্কের জর্য, থিকশ্ষ ক্কর 60 এিং এর হিথশ্ িয়সীকের জর্য ক্র ত্রাণ 

থিস্তৃত ক্রা। প্যাকক্জটি, হযটিকক্ হেকির আইর্সভার সেসয এিং অ্যাডকভাকক্িকের সাকি 

স্বাক্ষর ক্রা  কয়কে, প্রিম িাকরর মকতা িাথি থক্র্কে যারা এিং িয়স্ক র্াগথরক্ িাথির মাথলক্কের 

সমি নর্ ক্রকত সা াযয ক্রকি, হযক তু মুদ্রাস্ফীথত, মূলযিদৃ্ধি, এিং অ্র্যার্য িযাপ্ার হেশ্িযাপ্ী 

ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কি িাথিকয় থেকে।  

  

"আথম থর্উ ইয়কক্নর িাথির মাথলক্কের প্কক্কি অ্ি ন হেরত থেকত এিং িয়স্ক মার্ুষ ও 

প্থরিারকক্ থর্কজকের িাথিকত টিকক্ িাক্কত সা াযয ক্রার জর্য এইসি থিকল স্বাক্ষর ক্রকত 

হপ্কর গথি নত," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হযক তু মুদ্রাস্ফীথত এিং মূলযিদৃ্ধি হেশ্িযাপ্ী 

প্থরিারসমূক র উপ্র চাপ্ সটৃি ক্রকে, এই থিথিমালাটি িয়স্ক থর্উ ইয়ক্নিাসী হিকক্ শুরু ক্কর 

প্রিম িার িাথি থক্র্কত যাকে এমর্ থর্উ ইয়ক্নিাসী প্য নন্ত সক্কলর অ্থত প্রকয়াজর্ীয় থক্েু ত্রাণ 

প্াওয়া থর্দ্ধিত ক্রকত সা াযয ক্রকি। আথম এই থিথিমালার ক্াজ হশ্ষ ক্রার জর্য এিং থর্উ 



ইয়ক্নকক্ ক্রয়ক্ষমতার মকিয রাখার আমাকের থমশ্কর্ তাকের অ্ংশ্ীোথরকের জর্য থিলগুথলর 

স্পন্সরকের ির্যিাে জার্াদ্ধে।"  

  

র্তুর্ বিবিমালা  

আজকক্ স্বাক্ষর ক্রার থিলগুথল থর্উ ইয়কক্নর সম্পথি ক্র অ্িযা থত প্াওয়ার এিং িয়স্ককের 

জর্য (িাথি) হমরামকতর আিাথসক্ জরুথর হসিাোর্ ক্ম নসূথচর (Residential Emergency 

Services to Offer (Home) Repairs to the Elderly, RESTORE) হযাগযতা সম্প্রসারণ ক্রকি যা 

60 িের িা তার হিথশ্ িয়সী িাথির মাথলক্কের এমর্ হমরামত ক্রার আথি নক্ সংস্থার্ প্রোর্ 

ক্কর যা তাকের থর্কজকের িাথিকত স্বািীর্ভাকি িাস ক্রা অ্িযা ত রাখকত হেয়। এর মকিয 

রকয়কে:  

·  বিবিমালা S.3085A/A.3956A: এটি থমউথর্থসপ্যাথলটিগুথলকক্ থর্উ ইয়কক্নর িাস্তি 

সম্পথি ক্র অ্িযা থতর উপ্যুক্ত  ওয়ার জর্য 65 িের িা তার হিথশ্ িয়সীকের জর্য 

এিং অ্ক্ষমতাস  মার্ুকষর জর্য সকি নাচ্চ আকয়র সীমাকক্ িথি নত ক্কর 50,000 মাথক্নর্ 

ডলার ক্রকত হেয়। আজকক্র প্ূকি ন, থর্উ ইয়ক্ন থসটির িাইকর িয়স্ক ও অ্ক্ষমতাস  

মার্ুষকের জর্য সকি নাচ্চ উপ্যুক্ত আয় থেকলা 29,000 মাথক্নর্ ডলার।  

·   বিবিমালা S.8890/A.9135: এটি স্থার্ীয় থমউথর্থসপ্যাথলটিসমূক র জর্য প্রিম িার 

র্িথর্থম নত িাথি থক্র্কে এমর্ মার্ুকষর জর্য এক্টি সম্পথির ক্র অ্িযা থত প্রের্ার 

থিক্ল্প 2028 সাল প্য নন্ত সম্প্রসাথরত ক্কর। আজকক্র প্ূকি ন, এই থিক্ল্পটি এই িেকরর 

হশ্কষ হময়াকোিীণ ন  ওয়ার ক্িা থেকলা।  

· বিবিমালা S.9193/A.10271: এই থিলটি জরুথর হমরামকতর প্রকয়াজর্ আকে এমর্ 

িয়স্ক িাথির মাথলক্কের আকরা র্মর্ীয় সময়সীমাকত আকরা হিথশ্ সুথিিা প্রোর্ ক্কর, 

RESTORE প্রক্ল্পসমূক র হডডলাইর্ িদৃ্ধি ক্কর 60 থের্ ক্রার মািযকম এিং প্রক্ল্প প্রথত 

অ্র্ুকমাথেত সকি নাচ্চ িযয় 20,000 মাথক্নর্ ডলার ক্রার মািযকম।  

  

িয়স্কম্বের ক্রয়ক্ষমতার প্রবত গভর্ নর হ াকম্বলর প্রবতশ্রুবত  

প্ে গ্র কণর প্র হিকক্, গভর্ নর হ াক্ল ক্রয়ক্ষমতাকক্ এক্টি শ্ীষ ন অ্গ্রাথিক্ার ক্করকের্। 

আজকক্র থিল স্বাক্ষর খরচ ক্মাকত এিং ক্র ত্রাণ প্রোর্ ক্কর অ্ি ন প্রথতথেকর্র থর্উ 

ইয়ক্নিাসীকের, যাকের মকিয থর্উ ইয়কক্নর িয়স্করাও অ্ন্তভুনক্ত,  াকত রাখকত গভর্ নকরর 

প্রথতশ্রুথতকক্ থর্দ্ধিত ক্কর।  

  

িয়স্কম্বের জর্ে সাশ্রয়ী আিাসর্  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়কক্নর আিাসর্ ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কি সামাল থেকের্ এক্টি 25 থিথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলাকরর আিাসর্ প্থরক্ল্পর্া দ্বারা, যার মকিয রকয়কে িয়স্ককের জর্য র্তুর্ আিাসর্ 

ততথর ক্রকত 300 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। গত িেকর, হেি 1,400-র হিথশ্ ইউথর্ি িয়স্ক 

আিাসর্ থর্ম নাকণর হ াষণা থেকয়কে।  

  

িয়স্কম্বের জর্ে কর ত্রাণ  

থর্উ ইয়ক্ন হেি 65 িের িা তার হিথশ্ িয়সীকের জর্য এক্াথিক্ থরোন্ডকযাগয এিং 

থরোন্ডকযাগয-র্য় এমর্ ক্র হক্রথডি প্রোর্ ক্কর যাকে। েী নকময়ােী যকের িীমা হক্রথডি হসই 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Frestore-program&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgz3nHTDHrJE8WuNhrsxIw%2FsrrdFCwLgD5seTHGmY%2BI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Frestore-program&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgz3nHTDHrJE8WuNhrsxIw%2FsrrdFCwLgD5seTHGmY%2BI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Frestore-program&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgz3nHTDHrJE8WuNhrsxIw%2FsrrdFCwLgD5seTHGmY%2BI%3D&reserved=0


সি িযদ্ধক্ত ও িযিসাকক্ সুথিিা প্রোর্ ক্কর যারা েী নকময়ােী যকের িীমা প্থলথসর জর্য হযাগয  কত 

থপ্রথময়াম প্রোর্ ক্কর। িাস্তি সম্পথি ক্র হক্রথডি থর্উ ইয়কক্নর িাথির মাথলক্কের সম্পূণ ন িা 

আংথশ্ক্ িাস্তি সম্পথির ক্র প্থরকশ্াি ক্রার সুথিিা প্রোর্ ক্কর।  

  

প্াশ্াপ্াথশ্, প্রণীত িাকজকির অ্ংশ্ থ কসকি, গভর্ নর এিং হেি আইর্সভা থর্উ ইয়ক্ন হেিজকুি 

িাথির মাথলক্কের থরকিি ক্র হক্রথডকির মািযকম আর্ুমাথর্ক্ 2.5 থমথলয়র্ িাথির মাথলক্কক্ 2.2 

থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ক্র ত্রাণ প্রোর্ ক্রকে। 2 থমথলয়কর্র হিথশ্ হচক্ ইথতমকিয প্রোর্ ক্রা 

 কয় হগকে এিং অ্িথশ্ি হচক্গুথল আগামী মাসগুথলকত হপ্ররণ ক্রা  কি।  

 

হমবিম্বকইি পাওয়ার সুম্ব াগ বিস্তৃত করা  

এর প্ূকি ন এই িেকর, প্রণীত িাকজকির অ্ংশ্ থ কসকি, গভর্ নর হ াক্ল এিং থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

আইর্সভা হমথডকক্ইড এিং হমথডকক্য়ার হসথভংস ক্ম নসূথচর জর্য িয়স্ককের হযাগযতা িদৃ্ধি 

ক্করকে, 65 িের এিং এর হিথশ্ িয়সী থর্উ ইয়ক্নিাসীকের আকয়র সীমা িদৃ্ধি ক্কর হেডাকরল 

োথরদ্রয সীমার 138 শ্তাংশ্ ক্রার মািযকম। এটি থর্দ্ধিত ক্রকি যাকত আকরা হিথশ্ থর্উ 

ইয়ক্নিাসীর ক্াকে থর্ভনরকযাগয, সাশ্রয়ী স্বাস্থয ক্ভাকরজ প্াওয়ার সুকযাগ িাকক্। এোিাও িাকজি 

65 িের ও তার হিথশ্ অ্ক্ষমতাস  মার্ুষ ও র্থি ীর্ িযদ্ধক্তকের জর্য হযাগযতা িদৃ্ধি ক্করকে।  

 

SNAP ভাতা পাওয়ার সুম্ব াগ সম্প্রসারণ  

অ্থেস অ্ে হিকম্পারাথর অ্যান্ড থডজযাথিথলটি অ্যাথসকেন্স সম্পূরক্ প্ুটি স ায়তা ক্ম নসূথচর 

জর্য এক্টি স জতর আকিের্ জাথর ক্করকে, যার েকল থর্ম্ন আকয়র ক্ম নজীিী মার্ুকষর জর্য, 

িয়স্ককের জর্য, এিং অ্ক্ষমতাস  মার্ুকষর জর্য খােয ক্রয় ক্রকত এই ভাতা প্াওয়ার সুকযাগ 

স জতর  কয় হগকে। গভর্ নর হ াক্কলর থর্কেনশ্র্ায়, OTDA এোিাও এটি থর্দ্ধিত ক্রকত 

প্েকক্ষপ্ থর্কয়কে যাকত হযাগয িয়স্ককের SNAP ভাতা প্াওয়া অ্িযা ত িাকক্, ক্ত  র্ র্ তাকের 

থর্কজকের হযাগযতা প্ুর্রায় প্রতযয়র্ ক্রকত  কি তা িদৃ্ধি ক্কর 36 মাস ক্রার মািযকম, এটি 

প্ূকি নর সময়সীমা হিকক্ 12 মাস হিথশ্। প্াশ্াপ্াথশ্, িয়স্ককের এখর্ আর হযাগযতা প্ুর্রায় 

প্রতযাথয়ত ক্রার জর্য সাক্ষাৎক্ার সম্পূণ ন ক্রকত  কি র্া, যা প্রায়ই সেলভাকি প্ুর্রায় প্রতযয়র্ 

ক্রার প্কির সিকিকক্ িি িা াঁিাগুথলর এক্টি  য়।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির হ ামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর কবমের্ার রুিঅোর্ 

বভস্নাউস্কাস িম্বলর্, "িাথক্ হেকশ্র মকতা, থর্উ ইয়ক্নও আিাসর্ ও িাথির মাথলক্ার্ার িথি নত 

খরচ থর্কয় সমসযায় আকে। অ্থত গুরুেপ্ূণ ন থিথিমালার এই প্যাকক্জটি স্বাক্ষর ক্রার মািযকম, 

গভর্ নর হ াক্ল আমাকের হেকি আিাসর্ ক্রয়ক্ষমতা উন্নত ক্রার জর্য, আকরা হিথশ্ মার্ুকষর 

জর্য প্রিম িার িাথি হক্র্া সম্ভি ক্রকত, এিং আকরা হিথশ্ িয়স্ক মার্ুষ যাকত থর্কজকের িাথিকত 

থর্রাপ্কে ও ক্রয়ক্ষমতার মকিয িাস ক্রকত প্াকর তার জর্য RESTORE-র মকতা ক্ম নসূথচর 

অ্ি নায়র্ ক্রার থসিান্তমূলক্ প্েকক্ষপ্ থর্কের্।"  

 

িোম্বেের্ ও ফাইর্োম্বের ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার আমান্ডা ব লার িম্বলর্, "িয়স্ককের জর্য, 

অ্ক্ষমতাস  মার্ুকষর জর্য, এিং সীথমত আকয়র মার্ুকষর জর্য ক্রয়ক্ষমতা থর্দ্ধিত ক্রা এই 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tax.ny.gov%2Fpit%2Fproperty%2Fhomeowner-tax-rebate-credit.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TBtWWAVxTCc6OisNTyWttvolXhSREtBgO%2F%2FZkubdNaw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-20-billion-multi-year-healthcare-investment-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=inWGaAGxA7%2B0CAM1JdGELspdm76vo8KrOYDhAXWOjtQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-20-billion-multi-year-healthcare-investment-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=inWGaAGxA7%2B0CAM1JdGELspdm76vo8KrOYDhAXWOjtQ%3D&reserved=0


ক্টির্ অ্ি ননর্থতক্ সমকয় তাকের তের্দ্ধির্ চাথ ো প্ূরণ ক্রকত হেয়। এই সম্পথির ক্র 

অ্িযা থতগুথল থমথলয়র্ থমথলয়র্ প্থরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য এক্টি মূলযিার্ লাইেলাইর্ 

থ কসকি ক্াজ ক্রকত প্ারকি। আথম মুদ্রাস্ফীথতর সাকি এিং জীিকর্ থর্তয থেকর্র অ্কর্ক্ 

চাথ োর িি নর্শ্ীল খরকচর সাকি লিাই ক্রকত গভর্ নর হ াক্ল ও হেকির আইর্সভার অ্িযা ত 

প্রকচিার জর্য তাকের প্রশ্ংসা ক্রথে।"  

 

অবফস অফ হিম্বম্পারাবর অোন্ড বিজোবিবলটি অোবসম্বেে অবফম্বসর কবমের্ার 

িোবর্ম্বয়ল িবিউ টিম্বয়িজ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃকের অ্িীকর্, আমরা থর্দ্ধিত 

ক্রথে যাকত আমাকের সি নাথিক্ েুুঃস্থ িয়স্ক মার্ুকষরা স কজ এমর্ ক্ম নসূথচ ও হসিা হপ্কত প্াকর 

যা তাকের খােয, শ্দ্ধক্ত এিং আিাসকর্র মকতা হমৌথলক্ চাথ োর িি নর্শ্ীল খরচ সামাল থেকত 

সা াযয ক্রকি। সীথমত আকয় িসিাসরত িয়স্করা অ্কর্ক্ সমসযার সম্মুখীর্  য় এিং এই 

থিথিমালার থিলগুথল তাকের ক্াজ স জ ক্রকি যারা িাথিকত থস্থথতশ্ীল িাক্কত এিং সম্প্রোকয়র 

এক্টি অ্তযািশ্যক্ীয় অ্ংশ্  কয় িা াঁচার জর্য সংগ্রাম ক্রকে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির অবফস ফর েে এদ্ধজংম্বয়র (New York State Office for the Aging) 

ভারপ্রাপ্ত পবরচালক হেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "র্তুর্ এই আইর্গুথল এমর্ ক্ম নসূথচসমূক র 

সক্ষমতা িদৃ্ধি ক্রকি যা িয়স্ক িাথির মাথলক্কের এক্ স্থাকর্ হশ্ষ িয়স ক্ািাকত, আিাসর্ 

থস্থথতশ্ীলতা ও অ্ি ননর্থতক্ থর্রাপ্িা খুাঁকজ থর্কত সা াযয ক্রার জর্য অ্তযািশ্যক্ীয় স ায়তা 

প্রোর্ ক্কর। আথম এই ক্ম নসূথচগুথল এিং সক্ল িয়স্ককের িাথির মাথলক্কের সা াযয ক্রার 

থিক্ল্প সম্প্রসারণ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রশ্ংসা ক্রথে।"  

  

বসম্বর্ম্বির সংখ্োগবরষ্ঠ হর্তা আদ্ধিয়া স্িুয়ািন-কাদ্ধজে িম্বলর্, "িয়স্ক জর্কগাষ্ঠী  কলা থর্উ 

ইয়কক্নর সিকিকক্ দ্রুত থিক্াশ্মার্ জর্সংখযাগুথলর এক্টি, এিং আমাকের হেকির জর্য োরুণ 

গকি নর উৎস। এক্টি প্ণূ নজীিকর্র অ্িোকর্র প্র, িয়স্করা যাকত তাকের িাথক্ জীির্ আরাকম ও 

ময নাো থর্কয় ক্ািাকত প্াকর তা থর্দ্ধিত ক্রা আমাকের োথয়ে। আমার থিলটি হসই লকক্ষয সা াযয 

ক্রকি 65 িের িা তার হিথশ্ িয়সীকের এিং সীথমত আয়স  অ্ক্ষমতাস  িযাদ্ধক্তকের জর্য 

সম্পথি ক্র অ্িযা থতর হযাগযতা িদৃ্ধি ক্রার মািযকম। এটি আথি নক্ িা াঁিাযুক্ত মার্ুকষর উপ্র 

িাক্া চাপ্  ালক্া ক্রকত এিং িয়স্ক ও অ্র্যার্য েুি নল জর্কগাষ্ঠীর সম্পে রক্ষা ক্রকত সা াযয 

ক্রকি। আথম থসকর্ি সংখযাগথরষ্ঠতাকক্ (Senate Majority) এই সমসযাকত মকর্াকযাগ প্রোকর্র 

জর্য এিং গভর্ নর হ াক্লকক্ আজকক্ এই অ্থত গুরুেপ্ূণ ন থিলগুথলকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর 

ক্রার জর্য ির্যিাে জার্াদ্ধে।"  

  

হেম্বির বসম্বর্ির বমম্বেল ব দ্ধি িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নজকুি,  াজার  াজার িয়স্ক িাথির 

মাথলকক্রা অ্থর্রাপ্ে অ্িস্থায় িাস ক্রকে ক্ারণ তারা িাথি হমরামকতর খরকচর সাকি তাল 

থমথলকয় চলকত প্ারকে র্া, এিং এটি গ্র ণকযাগয র্য়। আমার RESTORE থিলটি সীথমত আকয়র 

িয়স্ককের জর্য হমরামত ক্রার ক্াকজ এিং তাকের থচরথেকর্র প্থরথচত িাথি ও সম্প্রোকয় 

থর্রাপ্কে ও স্বািীর্ভাকি িাস ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় অ্যাকেথসথিথলটি উন্নয়কর্র ক্াকজ সা াযয 

ক্রকি। আথম িয়স্ককের জর্য িাথির মাথলক্ার্ার খরচ ক্মাকত এিং থর্রাপ্ে আিাসর্ িাক্ার 

ময নাো থিস্তৃত ক্রকত এই থিলটি স্পন্সর ক্রকত হপ্কর অ্তযন্ত গথি নত এিং এটিকক্ আইর্ 

থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লকক্ ির্যিাে জার্াদ্ধে।"  



  

হেম্বির বসম্বর্ির ব্রায়ার্ কোভার্া িম্বলর্, "এমর্থক্ এই ম ামারী শুরুর প্ূকি নও, থর্উ 

ইয়ক্নিাসীরা এক্টি আিাসর্ ক্রয়ক্ষমতা সঙ্ককির সম্মুখীর্ থেকলা। িতনমাকর্, মুদ্রাস্ফীথত চাপ্, যার 

মকিয উচ্চতর মিনকগজ  ার রকয়কে, প্রিম িাথি থক্র্কত ইেুক্ মার্ুকষর জর্য িাজারটিকক্ 

আকরা ক্টির্ ক্কর থেকয়কে। আথম হযই থিলটি স্পন্সর ক্করথে তা থমউথর্থসপ্যাথলটিগুথলর জর্য 

প্রিম িার িাথি থক্র্কে এমর্ মার্ুকষর জর্য স্থার্ীয় ক্র অ্িযা থত ক্ম নসূথচ অ্িযা ত রাখার জর্য 

অ্র্ুকমাথেত তাথরখ থিস্তৃত ক্রার মািযকম, প্থরিারসমূ কক্ আকমথরক্ার্ স্বকের এক্টি অ্ংকশ্র 

মাথলক্  ওয়ার লক্ষয অ্জনকর্ সা াযয ক্কর আথি নক্ চাপ্ স জ ক্রকত সা াযয ক্রকি। এই থিলটি 

এিং আজকক্ গভর্ নর হ াক্কলর স্বাক্ষর ক্রা অ্র্যার্য থিল সাশ্রয়ী িাথির মাথলক্ার্ার প্রচার এিং 

আিাসর্ অ্থস্থথতশ্ীলতা হিকক্ থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ রক্ষা ক্রার জর্য আমাকের চলমার্ 

অ্ঙ্গীক্াকরর এক্টি অ্ংশ্। আথম অ্যাকসম্বথল সেসয থেভ একঙ্গলব্রাইিকক্ অ্যাকসম্বথলকত এই 

থিলটির প্কক্ষ ক্িা িলার জর্য এিং গভর্ নর ও থসকর্কির হর্তা অ্যাদ্ধিয়া স্িুয়ািন-ক্াদ্ধজন্সকক্ 

আিাসর্কক্ আকরা সাশ্রয়ী ক্রার লিাইকয় ও থর্উ ইয়ক্নিাসীর সমদৃ্ধিকত সা াযয ক্রকত তাকের 

হর্তৃকের জর্য ির্যিাে জার্াদ্ধে।"  

 

অোম্বসেবল সেসে বেভ এম্বেলব্রাইি িম্বলর্, "ক্মিয়সী ক্ম নজীিী প্থরিারগুথল তাকের প্রিম 

িাথি হক্র্ার সাকি সংথিি খরচ হমিাকত থ মথসম খায়। এই থিথিমালাটি প্থরিারসমূক র জর্য 

ভািাটিয়া হিকক্ িাথির মাথলক্  ওয়া স জতর ক্রকি।"  

  

অোম্বসেবল সেসে িম আবির্াবি িম্বলর্, "র্তুর্ এই আইর্টি থর্উ ইয়কক্নর আকরা হিথশ্ 

িয়স্ক মার্ুষকক্ এিং সীথমত আকয়র অ্ক্ষমতাস  মার্ুষকের হসই সম্প্রোকয় থর্কজকের িাথিকত 

িাক্কত সা াযয ক্রকি হযখাকর্ তাকের িনু্ধ ও আত্মীয়কের এক্টি হর্িওয়াক্ন রকয়কে। এটি স্থার্ীয় 

সম্পথি ক্করর থচর-িি নর্শ্ীল হিাঝা ক্ম ক্রার মািযকম তাকের জীির্যাপ্কর্র িযয় 

উকেখকযাগযভাকি হ্রাস ক্রকি। এটি স্থার্ীয় সরক্ারসমূ কক্ আকরা হিথশ্ েুুঃস্থ থর্উ ইয়ক্নিাসীর 

জর্য িতনমার্ সম্পথি ক্র অ্িযা থত সম্প্রসারণ ক্রকত থেকি, সি নথর্ম্ন আকয়র সীমাকক্ 37,400 

মাথক্নর্ ডলার হিকক্ 50,000 মাথক্নর্ ডলাকর িদৃ্ধি ক্রার মািযকম, যা 2009 সাকলর প্র হিকক্ 13 

িের িকর িদৃ্ধি ক্রা  য়থর্।আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর প্রশ্ংসা ক্রথে র্তুর্ এই আইর্টি 

আমাকের সম্প্রোয়সমূক র জর্য ক্ত গুরুেপ্ূণ ন তা উপ্লথি ক্রার জর্য।"  

  

অোম্বসেবল সেসে কোবর ওয়র্ নার িম্বলর্, "প্ুকরা হেকি সাশ্রয়ী আিাসর্ থিস্তৃত ক্রকত 

গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃকের জর্য তার প্রথত আমার ির্যিাে।আমার থিলটি স্বাক্ষর ক্রার মািযকম, 

যা RESTORE ত থিকলর িযি াকর র্মর্ীয়তা আকর্, এিং এই িেকরর িাকজকির িথি নত ত থিকলর 

অ্র্ুিতী  কয়, আমরা গ্রামীণ সম্প্রোকয়র সংগির্সমূ কক্ থর্ম্ন আকয়র িয়স্ক মার্ুষকের জর্য 

জরুথর িাথি হমরামকতর িযিস্থা আকরা ভাকলাভাকি ক্রকত থেদ্ধে।"  

  

AARP NY হেি পবরচালক হিি বফম্বঙ্কল িম্বলর্, "এই ক্ম নসূথচগুথল হজারোর ক্রা 

আিাসর্কক্ সাশ্রয়ী ও স জলভয ক্রার িযাপ্াকর হক্ন্দ্রীয় ক্াজ ক্কর, যা আমাকের সম্প্রোয়কক্ 

িয়সিান্ধি ক্রার এক্টি থভথিপ্রস্তর।AARP থর্উ ইয়ক্ন এক্টি িয়সিান্ধি হেি ততথর ক্রকত 

অ্ঙ্গীক্ারিি যাকত ক্কর আমাকের সক্ল প্ািা ও এলাক্া িয়স্ক িাথসিাকের জর্য এিং সক্ল 

িয়কসর মার্ুকষর জর্য িাসকযাগয  য়।"  
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