
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

নং. 23 
 

এক্সিকিউটিভ অর্ডার 
 

বার্ ধক্যের জন্ে নন্উ ইয়যধ স্টেট মাোর প্ল্োন্ প্রনিষ্ঠা 

 

স্টেক্েিু, কনউ ইয়িড এিটি বয়স-বান্ধব পকরবববের প্রকি িার প্রকিশ্রুকি প্রদে ডন িবর যাবি কনক্সিি িরা যায় যয 

সিল কনউ ইয়িডবাসী সুস্থ, অর্ ডপূর্ ড বার্ ডবিের গুরুবের পবে প্রচারর্া চালায় এমন নীকিমালার মার্েবম ময ডাদা ও 

স্বার্ীনিার সাবর্ বার্ ডবিে উপনীি হবি পাবর; এই নীকিমালার মবর্ে রবয়বে কনউ ইয়িড যেি কপ্রবভনেন এবেন্ডা, 

সিল নীকি েবু়ে স্বাস্থে, বয়স-বান্ধব কনউ ইয়িড, বয়স-বান্ধব স্বাস্থে বেবস্থা উবদোগ এবং বার্ ডিে সম্পবিড কনউ ইয়িড 

যেবির পকরিল্পনা;  

 

স্টেক্েিু, মাকিডন যুক্তরাবের প্রবীর্ প্রাপ্তবয়স্কবদর চিুর্ ড বৃহত্তম েনসংখ্ো কনউ ইয়বিড রবয়বে, 3.2 কমকলয়ন কনউ 

ইয়িডবাসীর (েনসংখ্োর 16 েিাংে) বয়স 65 এর ওপবর। কনউ ইয়বিডর 60 বেবরর যবকে বয়সী বেক্সক্তবদর সংখ্ো 2030 

সাবলর মবর্ে 5.3 কমকলয়বন উন্নীি হবব এবং আকে বেবরর যবকে বয়সীবদর সংখ্ো 1.2 কমকলয়ন োক়েবয় যাবব ববল 

অনুমান িরা হবয়বে ; 2030 সাবলর মবর্ে, এটি অনুমান িরা হবয়বে যয 51টিরও যবকে িাউকিবি েনসংখ্োর 25 

েিাংে হবব 60 বের বা িার যবকে বয়সী এবং 18টি িাউকিবি েনসংখ্োর িমপবে 30 েিাংে 60 বের বা িার 

যবকে বয়সী হবব৷ প্রবীর্ প্রাপ্তবয়স্কবদর সংখ্ো যেবির অনে যযবিাবনা বয়স দবলর িুলনায় দ্রুি বা়েবে ;  

 

স্টেক্েিু, আবমকরিান অোবসাকসবয়েন অফ করিায়ার্ড পাস ডনস (American Association of Retired Persons, 

AARP) দ্বারা যদবের প্রর্ম বয়স-বান্ধব যেি কহবসবব নামিরর্ িরায় কনউ ইয়িড অিেন্ত গকব ডি, কবশ্ব স্বাস্থে সংস্থার 

বসবাসবযাগেিার আিটি যর্াবমইবনর উপর কভকত্ত িবর এিটি েোিাস: আউিবর্ার স্থান ও ভবন, পকরবহন, 

আবাসন, সামাক্সেি অংেগ্রহর্, সম্মান ও সামাক্সেি অন্তভুডক্সক্ত, িাে ও নাগকরি সম্পৃক্তিা, যযাগাবযাগ ও ির্ে, 

িকমউকনটি ও স্বাস্থে পকরবেবা;  

 

স্টেক্েিু, কনউ ইয়িড এমন নীকিমালা একগবয় যনওয়ার যেবে যনিৃেস্থানীয় হবয়বে যা স্বাবস্থের সামাক্সেি কনয়ামি 

পূরর্ িবর, যার মবর্ে রবয়বে এমন পকরকস্থকি যযখ্াবন মানুে েন্মগ্রহর্ িবর, যবব়ে ওবে, িাে িবর, বাস িবর, 

যখ্লারু্লা িবর, এবং যসইসাবর্ দদনক্সিন েীববনর অবস্থাসমহূবি রূপদান িবর এমন েক্সক্ত ও কসবেবমর কবসিৃ্ি 

যসি, যা সিল মানুবের স্বাস্থে ও সসু্থিার উপর অসার্ারর্ প্রভাব যফবল;  

 

স্টেক্েিু, কনউ ইয়িডবাসীবদর অকর্িাংেই িাবদর অবসরিালীন সমবয় এই যেবি র্ািবি চায়। প্রবীর্ প্রাপ্তবয়স্ক 

এবং যবকব বুমাররা যেবির পাকরবাকরি আবয়র যিেটি েিাংে দিকর িবর, যা অর্ ডনীকি ও িোবির কভকত্তবি সহায়িা 

িবর;  

 

স্টেক্েিু, বার্ ডবিের সাবর্ সাবর্ স্বাস্থেবসবা বেবহার এবং দীর্ ডস্থায়ী যরাগসহ স্বাস্থে-সম্পকিডি সমসোগুবলা বৃক্সি 

পায়। কনউ ইয়িডবি কনক্সিি িরবি হবব যাবি আমাবদর স্বাস্থেবসবা বেবস্থা পকরচয ডার আসন্ন চাকহদা ও অগ্রাকর্িার 

সামাল যদওয়ার েনে প্রস্তুি র্াবি, কববেে িবর দীর্ ডবময়াদী পকরচয ডা;   

 



 

 

 

স্টেক্েিু, যমকর্বিইর্ ও যমকর্বিয়াবরর মার্েবম দীর্ ডবময়াদী পকরচয ডার েনে সরিাকর অর্ ডায়ন গুরুেপূর্ ড, এবং 

স্বাস্থেিরভাবব বয়স বা়োর কবস্িৃি লেেবি সমর্ ডন িরা উকচি;   

 

স্টেক্েিু, অনানুষ্ঠাকনি এবং পাকরবাকরি যিয়ারকগভারবদর আবরা ভাবলাভাবব সহায়িা িরার উপায়সহ 

স্বাস্থেবসবা িমীবদর সমসো অবেেই সমার্ান িরবি হবব;   

 

স্টেক্েিু, প্রবীর্ প্রাপ্তবয়স্কবদর, ও প্রকিবন্ধীবদর, িাবদর িকমউকনটিবি র্ািবি পারার কবেয়টি যববে কনবি সেম 

হবি হবব এবং যযবহিু অর্ ডপূর্ ড পেবির েনে স্বাস্থেবসবা, বাক়েবি পকরচয ডা , খ্াদে ও পুটি, মানব পকরবেবা, আবাসন ও 

পকরবহনসহ সরিাকর ও যবসরিাকর িম ডসকূচ, করবসাস ড ও সহায়িার কবসিৃ্ি পকরসবর অোবিবসর প্রবয়ােন হয়; 

 

স্টেক্েিু, পাকরবাকরি যিয়ারকগভাররা িাে ও পকরচয ডার ভারসামে বোয় রাখ্বি িি িবর, প্রবীর্ প্রাপ্তবয়স্কবদর 

এবং প্রকিবন্ধীবদর েনে প্রবয়ােনীয় পকরচয ডা প্রদান িবর এবং এই পাকরবাকরি পকরচয ডার চাকহদা বা়েবে।   

 

স্টেক্েিু, সাশ্রয়ী মূবলের, উপযুক্ত আবাসন, পকরবহন অোবিস, বার্ ডবিে পেবির স্থাবন র্ািা, মানকসি স্বাস্থে, 

কবক্সিন্নিা, বয়সবাদ, নাগকরি সম্পৃক্তিার সুবযাগ এবং প্রবীর্ কনয ডািন প্রকিবরার্ সম্পকিডি কবেয়গুবলা অবেেই 

বোপিভাবব যমািাববলা িরবি হবব;  

 

স্টেক্েিু, আমাবদর প্রবীর্ েনবগাষ্ঠীর চাকহদাবি ইকিবাচিভাবব অগ্রাকর্িার যদওয়া এবং েনসার্ারর্ এবং যারা 

বয়স্ক নাগকরিবদর এিটি অর্ ডবহ পকরিল্পনা প্রক্সিয়ায় যসবা প্রদান িবর িাবদরবি সম্পৃক্ত িরা রাবের েনে 

গুরুেপূর্ ড।  

 

স্টেক্েিু, যেবির বার্ ডিেেকনি েনসংখ্োর পকরবিডবনর ফবল যয সবুযাগ ও চোবলবের পকরিল্পনা িরা হবব, িাই 

সিল বয়বসর কনউ ইয়িডবাসীরা যাবি যিিা সম্ভব স্বার্ীনভাবব, ভাবলা স্বাস্থে কনবয় এবং বার্ ডবিে পেবির স্থাবন 

র্ািবি যববে যনওয়ার স্বার্ীনিার সাবর্ পকরপূর্ ড েীবন যাপন িরা চাকলবয় যায়, িাই যিৌেলগি পকরিল্পনার এিটি 

নিুন মাো প্রবয়ােন;  

 

সুিরাাং, এখন্, আনম, যোনি স্টোযল , কনউ ইয়িড যেবির গভন ডর, কনউ ইয়িড যেবির সংকবর্ান ও আইন 

অনুযায়ী আমার উপর অকপ ডি িিৃডেববল, এবং আবরা সুকনকদডিভাবব, কনউ ইয়িড যেবির সংকবর্াবনর অনুবিদ IV, 

যসিেন 1 অনুযায়ী আকম এই মবম ড কনবনাক্ত আবদে ও কনবদডেনা প্রদান িরকে:  

 

1. বার্ ডবিের েনে এিটি কনউ ইয়িড যেি মাোর প্ল্োন যেবির কবদেমান ও নিুন নীকি ও িম ডসূকচর সমন্বয় 

সার্ন িরবব যাবি প্রবীর্ কনউ ইয়িডবাসীরা যিদরূ সম্ভব স্বার্ীনিা, ময ডাদা ও স্বকনভডরিার সাবর্ ভাবলা স্বাস্থে 

কনবয় পকরপূর্ ড েীবন যাপন িরবি পাবর িা কনক্সিি িরার েনে বাস্তবায়বনর যিৌেবলর এিটি নিো দিকর 

িরবব।   

 

2. কনউ ইয়িড যেি স্বাস্থে কবভাগ (Department of Health), যেি অকফস ফর এক্সেং (State Office for the Aging) 

এর সাবর্ সমন্ববয়র মার্েবম, বার্ ডবিের েনে কনউ ইয়িড যেবির মাোর প্ল্োন কবিাবে গভন ডরবি পরামে ড 

কদবি এক্সেং িাউক্সিবলর েনে মাোর প্ল্োন আহ্বান িরবব। যেি িকমেনার, বা িার মবনানীি বেক্সক্ত, 

িাউক্সিবলর যচয়ার কহবসবব দাকয়ে পালন িরববন, এবং যেি অকফস ফর এক্সেং এর ভারপ্রাপ্ত পকরচালি, বা 

িার মবনানীি বেক্সক্ত, িাউক্সিবলর ভাইস যচয়ার কহবসবব দাকয়ে পালন িরববন। িাউক্সিবলর সদসেবদর মবর্ে 

সংকিি কনব ডাহী সংস্থা ও অকফবসর িকমেনার ও পকরচালিবদর অন্তভুডক্ত িরা হবব, যযমন গভন ডর িিৃ ডি 

কনর্ ডাকরি, বা িার মবনানীি বেক্সক্ত। 

  

3. এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ এবেক্সিবি এক্সেং িাউক্সিবলর েনে মাোর প্ল্োবনর িাবে অংে কনবি এবং সহায়িা 

িরার েনে কনবদডে যদওয়া হবলা।  

 

4. এই আবদে িায ডির হওয়ার োি কদবনর মবর্ে এক্সেং িাউক্সিবলর েনে মাোর প্ল্োন আহ্বান িরা হবব এবং 

যেিবহাল্ডার উপবদিা িকমটির প্রর্ম দবেবির পবর চক্সিে মাবসর মবর্ে ইসুে িরার েনে গভন ডবরর িাবে 

প্রস্তাকবি বার্ ডবিের েনে মাোর প্ল্োন উপস্থাপন িরবি হবব। 

 

5. কনউ ইয়িড যেি স্বাস্থে কবভাগ, যেি অকফস ফর এক্সেং এবং এক্সেং িাউক্সিবলর েনে মাোর প্ল্োন এর সাবর্ 

সমন্ববয়র মার্েবম, মাোর প্ল্োন দিকরবি গভন ডর এবং এক্সেং িাউক্সিবলর মাোর প্ল্োনবি পরামে ড যদওয়ার 

েনে যেিবহাল্ডার উপবদিা িকমটি আহ্বান িরবব। িাউক্সিবলর যচয়ার এবং ভাইস যচয়ার যেিবহাল্ডার 

উপবদিা িকমটির যচয়ার এবং ভাইস যচয়ার কহবসবব দাকয়ে পালন িরববন।  

 

a. যেিবহাল্ডার উপবদিা িকমটি সববচবয় বয়স-বান্ধব যেবির মবর্ে এিটি কহবসবব কনউ ইয়বিডর 

অবস্থান বোয় রাখ্বি এবং উন্নি িরার েনে প্রবয়ােনীয় পকরিল্পনার েনে প্রকিশ্রুকিেীলবদর 

এিটি কবসিৃ্ি যশ্রকর্র প্রকিকনকর্ে অন্তভুডক্ত িরবব। উপবদিা িকমটির সদসেবদর যচয়ার এবং ভাইস 



 

 

 

যচয়ার িিৃ ডি সুপাকরে িরা হবব, এবং এবি অন্তভুডক্ত র্ািবি পাবর স্বাস্থেবসবা ও সহায়িা পকরবেবা 

প্রদানিারী, যভাক্তা, অনানুষ্ঠাকনি যিয়ারকগভার, প্রবীর্ প্রাপ্তবয়স্ক - কববেে িবর দবেবমের সম্মুখ্ীন 

হওয়া িকমউকনটির, স্বাস্থে পকরিল্পনা, শ্রকমি সংগেন, িকমউকনটি-কভকত্তি সংস্থা, কনবয়াগিারী, 

বার্ ডিেেকনি কববেেজ্ঞ, অোিাবর্কমি গববেি, ফাউবন্ডেন, স্থানীয় সরিার এবং উপোকি 

িকমউকনটি, িবব এবদর মবর্েই সীমাবি নয়।  

 

b. যেিবহাল্ডার উপবদিা িকমটির প্রর্ম সভার েয় মাবসর মবর্ে যেিবহাল্ডার উপবদিা িকমটি এিটি 

প্রার্কমি প্রকিববদন দিকর িরবব যা িকমটির িাঙ্ক্ষিি িায ডিবমর কববরর্ যদয় এবং সমবয় সমবয় 

ট্র্োি িরা হবব এমন লেেযুক্ত পদবেপ অন্তভুডক্ত িরবব। িকমটির িায ডিম ও অগ্রগকির কবস্তাকরি 

প্রকিববদন অনুবরাবর্র কভকত্তবি পাওয়া যাবব।   

 

c. যেিবহাল্ডার উপবদিা িকমটি এিটি উপবদিা প্রকিববদন দিকর িরবব যা যেিবহাল্ডার উপবদিা 

িকমটির প্রর্ম দবেবির পবর আোবরা মাবসর মবর্ে, এক্সেং িাউক্সিল এবং গভন ডবরর েনে মাোর 

প্ল্োবন সরবরাহ িরা হবব। 

 

d. যেিবহাল্ডার উপবদিা িকমটির দীর্ ডবময়াদী পকরচয ডা পকরবেবা ও সহায়িা, িকমউকনটি-কভকত্তি 

পকরবেবাকদ এবং যিয়ারকগভারবদর েনে কনববকদি উপ-িকমটি র্ািবব। এই উপিকমটি যেিবহাল্ডার 

উপবদিা িকমটির প্রর্ম দবেবির পবর বাবরা মাবসর মবর্ে সরাসকর উপবদিা িকমটি, এক্সেং 

িাউক্সিবলর মাোর প্ল্োন এবং গভন ডবরর িাবে এিটি প্রকিববদন যপে িরবব।  

 

e. যেিবহাল্ডার অোর্ভাইেকর িকমটি অকিকরক্ত উপ-িকমটি গেন িরবি পারবব।  

 

6. বার্ ডবিের েনে মাোর প্ল্োন পকরিল্পনা দিকর প্রক্সিয়ায় েনসার্ারর্ সম্পৃক্ত র্ািার েনে চলমান সুবযাগ 

অন্তভুডক্ত র্ািবব, যার মবর্ে উপবদিা িকমটির সভা, িাউন হল বা মিামবির েনে অনুরূপ যফারাম, বা 

যচয়ার িিৃ ডি উপযুক্ত ববল কবববকচি েনসম্পৃক্তিার অনে যিাবনা উপায় অন্তভুডক্ত র্ািবি পাবর।  

 

7. এক্সেং িাউক্সিবলর েনে মাোর প্ল্োন এবং যেিবহাল্ডার উপবদিা িকমটির েনে সভা আহ্বান, উপিকমটি, 

ওয়ািডগ্রুপ এবং কনকদডি কবেবয় িাে িরার েনে যফািাস গ্রুপ গেন এবং যনাটিে যপাে িরার উবেবেে 

ওবয়বসাইি দিকর িরা, কমটিংবয়র উপিরর্ এবং বার্ ডবিের েনে মাোর প্ল্োন দিকরর েনে প্রবয়ােনীয় 

অনোনে ির্ে দিকর িরার েমিা র্ািবব। 

 

 

এই দুই হাোর বাইে সাবলর নবভম্বর মাবসর চার িাকরবখ্ 

আলবাকন কসটিবি আমার হাবি এবং 

যেবির প্রাইকভ কসলবমাহর বেবহার িবর৷ 

 

 

 

 

গভন ডর িিৃ ডি   

 

গভন ডবরর সকচব 


