
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বের িয়স্কম্বের ম াপবরকল্পর্ার জর্ে হেকম্ব াল্ডার 

উপম্বেষ্টা কবমটে হ াষণা করম্বলর্  

  

িয়স্কম্বের ম াপবরকল্পর্া পবরষে িয়সিান্ধি পবলবস, সমি নর্, সম্প্রোম্বয়র অিকাঠাম্বমা 

এিং স্বাস্থ্েম্বসিার জর্ে 28 জর্ বিম্বেষজ্ঞ বর্ম্বয়াগ বেম্বলর্  

  

কবমটের সেসেম্বের অবভজ্ঞতা িয়স্ক বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে স্বাস্থ্েকর, অন্তভভ নক্তিকর 

সম্প্রোয় গঠর্ করার পবরকল্পর্ায় উপম্বেে প্রোর্ করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ বয়স্ককের ম াপথরক্ল্পর্া পথরষেকক্ (Master Plan for Aging 

Council) উপকেশ প্রোর্ক্ারী হেক্ক াল্ডার ক্থমটি হ াষণা ক্রকলর্, পথরষেটি হেকি 

প্রিমবাকরর মক া বয়স্ককের জর্য ম াপথরক্ল্পর্া (Master Plan for Aging) ত থর ক্রকে, এটি 

বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যাক  ময নাো ও স্বাধীর্ ার সাকি স্বাস্থ্যক্র, পথরপণূ ন জীবর্যাপর্ ক্রক  

পাকর  া থর্শ্চি  ক্রার এক্টি থর্কেনশর্া র্থি  কব। হেক্ক াল্ডার উপকেষ্টা ক্থমটির 

(Stakeholder Advisory Committee) জর্য হ াথষ  28 জর্ সেসয সক্ল প্রজকের থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকের বয়স বশৃ্চির সাকি  ওয়া আি নসামাশ্চজক্ প্রকয়াজর্ হমিাকর্ার জর্য এক্টি সাথব নক্ 

হরাডমযাপ গঠর্ ক্রার বযাপাকর বয়স্ককের ম াপথরক্ল্পর্া পথরষেকক্ থর্কেনশর্া প্রোর্ ক্রার জর্য 

বয়স্কবান্ধব পথলথস, সমি নর্ ও স্বাস্থ্যকসবার বযাপাকর থর্কজকের অথভজ্ঞ া প্রোর্ ক্রকব।  

  

"সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর থর্কজকের সম্প্রোকয় ময নাো ও স্বাধীর্ ার সাকি বিৃ  ওয়ার অথধক্ার 

রকয়কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "বয়স্ককের ম াপথরক্ল্পর্ার জর্য এই হেক্ক াল্ডারকের প্রেত্ত 

হেমওয়াক্ন বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীকেরকক্  ারা সমশৃ্চি ক্রক  পারকব এমর্ স্বাস্থ্যক্র, 

বসবাসকযাগয সম্প্রোকয় মার্সম্পন্ন েী নকময়াথে হসবা পাওয়ার সুকযাগ থর্শ্চি  ক্রক  আমাকের 

প্রকেষ্টাকক্ থর্কেনশর্া প্রোর্ ক্রকব।"  

  

হেক্ক াল্ডারকের উপকেষ্টা ক্থমটি থর্শ্চি  ক্রকব হয পথরক্ল্পর্ায় যাক  শীষ ন অথভজ্ঞ াসম্পন্ন 

বযশ্চি এবং সাথব নক্ভাকব জর্গকণর বথলষ্ঠ ম াম  িাকক্ যা পথরকশকষ সক্ল বয়কসর থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকেরকক্ সুকযাগ প্রোকর্র জর্য বয়সবান্ধব পথলথস স্থ্াপকর্ সা াযয ক্রকব। প্রথ থর্থধকের 

মকধয রকয়কে স্বাস্থ্যকসবা ও সমি নর্ হসবা প্রোর্ক্ারী, হভািা; অর্ার্ুষ্ঠাথর্ক্ হক্য়ারথগভার; বয়স্ক 

প্রাপ্তবয়স্ক, থবকশষ ক্কর তবষময আকে এমর্ সম্প্রোকয়র; স্বাস্থ্য পথরক্ল্পর্া হক্াম্পাথর্, শ্রম ও 



সম্প্রোয়থভথত্তক্ সংগঠর্, োক্থরো া, বয়স্ককের বযাপাকর অথভজ্ঞ, এবং এক্াকডথমক্ গকবষক্ ও 

অর্যার্য।  

  

ক্থমটির ক্াজ  কব সমক্ক্ষ অথভজ্ঞকের হিকক্ যার যার হক্ষকে হেক্ক াল্ডারকের জথি  ক্রার 

হসশকর্র এক্টি থসথরজ হিকক্ ম াম  ও প্রথ শ্চিয়া থবকবের্া ক্রা। পাশাপাথশ, ক্থমটি আগামী 

মাসগুথলক  আঞ্চথলক্ হশার্ার হসশকর্ জথি   কব, যার মাধযকম জর্গকণর ক্াে হিকক্  াকের 

ক্াকে গুরুত্বপূণ ন এমর্ সমসযা ও প্রস্তাথব  সমাধাকর্র বযাপাকর সরাসথর ম  গ্র ণ ক্রা যাকব।  

  

গ  মাকস, গভর্ নর হ াক্ল এক্টি থর্ব না ী আকেকশ স্বাক্ষর ক্করকের্, হযটি বয়স্ককের 

ম াপথরক্ল্পর্া পথরষে স্থ্াপর্ ক্করকে এবং একক্ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ককের জর্য সুকযাগ প্রোর্ ক্কর 

এমর্ স্বাস্থ্যক্র, বসবাসকযাগয সম্প্রোয় গঠকর্র জর্য খসিা থর্কেনশর্া ত থর ক্রক  সংথিষ্ট 

হেক্ক াল্ডারকের হিকক্ ম াম  সংগ্র  ক্রার োথয়ত্ব প্রোর্ ক্কর। পথরষকের হর্ ৃত্ব থেকবর্ 

স্বাস্থ্য থবভাকগর (Department of Health) বয়স্ক ও েী নকময়াথে হসবার হডপুটি ক্থমশর্ার অযাডাম 

 াব নে, এবং বয়স্ক অথিকসর (Office for the Aging) পথরোলক্ হগ্রগ ওলকসর্ স সভাপথ  

থ কসকব োথয়ত্ব পালর্ ক্রকবর্, এবং সংথিষ্ট হেি একজশ্চির ক্থমশর্ার ও পথরোলক্গণ এর 

সেসযপে পাকবর্।  

  

পথরষে এর আকগ এই মাকস  াকের প্রিম তবঠকক্ হেক্ক াল্ডার ক্থমটি গঠকর্র জর্য 

হেমওয়াকক্নর রূপকরখা প্রোর্ ক্করকে। হেক্ক াল্ডার উপকেষ্টা ক্থমটিক  রকয়কে:  

  

Jessica Bacher  Pace Land Use Law Center  

Stephen Berger  Odyssey Partners  

Dr. Jo Ivey Boufford  Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, NYU  

Dr. Thomas Caprio  Finger Lakes Geriatric Education Center  

Ann Marie Cook  LifeSpan of Greater Rochester  

Sara Czaja, PhD  New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine  

Emma DeVito  VillageCare  

Ruth Finkelstein, PhD  Brookdale Center for Healthy Aging  

Dr. Linda Fried  Columbia University, Mailman School of Public Health  

Doris Green  New York State Caregiving & Respite Coalition  

Kathryn Haslanger  Jewish Association Serving the Aging  

Linda James  Former Kinship Caregiver  

Stuart C. Kaplan  Selfhelp Community Services  

Scott LaRue  ArchCare  

Stephanie Lederman  American Federation for Aging Research  

Lora Lee La France  St. Regis Mohawk Office for the Aging  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-23-establishing-new-york-state-master-plan-aging&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2f7e1372726465817bd08dae42ed743%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073187089985493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nv2QnlBiftgma9GNyuPsyX5ios5o%2BhYngZbJ4eZN9FE%3D&reserved=0


Raj Mehra  Sage  

George Nicholas  African American Health Equity Task Force  

Allison Nickerson  LiveOn NY  

Karen Nicolson  Center for Elder Law and Justice  

Wade Norwood  Common Ground Health  

Nora Obrien-Suric  Health Foundation for Western and Central New York  

James O'Neal  AARP New York  

Dennis Rivera  Former Chairman of Medicaid Re-Design Team  

Dan Savitt  VNS Health  

Helen Schaub  1199/SEIU  

Timothy Seymour  Herkimer County Dept. of Social Services  

Pat Wang  Healthfirst  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ডাাঃ মোবর টে. িোম্বসে িম্বলর্, "হেকির 

প্রিম বয়স্ককের ম াপথরক্ল্পর্া ত থর ক্রার ক্াজ ক্রার মাধযকম েী নকময়াথে থেথক্ৎসা হসবার 

বযাপক্ এক্টি বযশ্চি প্রোর্ ক্কর হেকির জর্য েী ন ইথ  াস গঠর্ ক্রার জর্য আথম গভর্ নর 

হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথে। এই উপকেষ্টা ক্থমটি প্রথ ষ্ঠা ক্রা এক্টি সুলভ, স জলভয, এবং সক্ষম 

েী নকময়াথে থেথক্ৎসা বযবস্থ্া গঠর্ ক্রার আমাকের থভশর্কক্ অকর্ক্ অগ্রসর ক্রকব এবং এটি 

যাকের হসবাোর্ ক্রকব  াকের প্রক যকক্র থবকশষ োথ ো ও প্র যাশা পূরণ ক্রক  পারকব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের িয়স্কম্বের অবিম্বসর পবরচালক হেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন 

েী নথের্ ধকর হেকির একজশ্চি ক্ম নসূথে ও পথলথসজকুি, বয়স্কবান্ধব সম্প্রোকয়র অবক্াঠাকমা 

হিকক্ শুরু ক্কর মার্থসক্ স্বাস্থ্য সমি নর্, অি ননর্থ ক্ থবক্াশ ও সম্প্রোয়থভথত্তক্ হসবা পয নন্ত, এবং 

ক্কয়ক্ ডজর্ অর্যার্য আন্তঃসংযুি হক্ষকে বয়স্কবান্ধব পথলথস সমন্বয় ক্রার হক্ষকে শীষ ন 

অবস্থ্াকর্ রকয়কে। গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর ক্লযাকণ, হেকির বয়স্ককের ম াপথরক্ল্পর্া প্রশ্চিয়াটি 

র্শ্চজরথব ীর্ সমন্বয় আর্ার হেষ্টা ক্রকে, বয়স বািক  িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীকের জর্য র্ ুর্ 

সুকযাকগর হরাডমযাপ ত থরর জর্য জীবকর্র সক্ল হক্ষে হিকক্ অথভজ্ঞকের এক্শ্চে  ক্রকে, এটি 

উপলথি ক্রকে হয বয়স্কবান্ধব সম্প্রোয়সমূ ই এমর্ সম্প্রোয় যারা সম্পূণ ন পথরবারকক্ বয়স 

থর্থব নকশকষ সমি নর্ ক্কর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর িয়স্ক ও েী নম্বময়াবে হসিার হডপুটে কবমের্ার 

অোডাম  াি নে িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল আমাকেরকক্ বয়স্ককের জর্য সমি নকর্র এমর্ এক্টি 

বযবস্থ্া ত থর ক্রার ক্ষম া প্রোর্ ক্করকের্ যা ক্ায নক্রী, েক্ষ ও স্বচ্ছ  কব। বয়স্ককের 

ম াপথরক্ল্পর্ার মাধযকম, বয়স্ক ও েী নকময়াথে হসবার অথিস বয়স বািক  িাক্া থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকের সুস্থ্ ার পকক্ষ ক্াজ ক্রার সময় সম্পূণ ন মার্ুষটিকক্ থবকবের্া ক্রার জর্য 

হেক্ক াল্ডার উপকেষ্টা ক্থমটির সাকি অংশীোথরত্ব ক্রকব। বয়স্ককের ম াপথরক্ল্পর্াটি 

আমাকেরকক্ ক্ম নকক্ষে, আবাসর্, ঐথ  াথসক্ অসম া, এবং সক্কলর জর্য ক্াজ ক্রকব এমর্ 



এক্টি বয়স্ক বযবস্থ্া গঠর্ ক্রক  পাথরবাথরক্ সমি নকর্র মক া থবথভন্ন থর্ণ নায়কক্র সংকযাকগর 

বযাপাকর থবকবের্া ক্রার সুকযাগ থেকব।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল আকরা বয়সবান্ধব থর্উ ইয়ক্ন গঠর্ ক্রার পকক্ষ উকেযাগ অবযা   রাখকের্, থর্উ 

ইয়ক্ন 2017 সাকল AARP এবং থবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া হিকক্ হেকশর প্রিম বয়সবান্ধব হেকির হখ াব 

লাভ ক্কর। এই বেকরর বাকজি থর্উ ইয়কক্নর বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক ও  াকের হক্য়ারথগভারকের 

স্বাধীর্ াকক্ সমি নর্ ক্কর বয়স্ক অথিকসর ক্ম নসূথেসমূক র অি নায়কর্ 181.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

হেি   থবল এবং 114.9 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হিডাকরল   থবল প্রোর্ ক্রকব  

  

এোিাও গভর্ নর হ াক্ল বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ককের হমথডকক্ইড এবং হমথডকক্য়ার সঞ্চয় ক্ম নসূথের 

হযাগয া বশৃ্চি ক্রার জর্য হেকির আইর্সভার সাকি এক্কজাি  কয়কের্। 65 এবং  ার হবথশ 

বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য, আকয়র সীমা বশৃ্চি হপকয় হিডাকরল োথরদ্র্য সীমার 138 শ াংশ  কব 

যাক  আকরা থর্উ ইয়ক্নবাসীকের জর্য থর্ভনরকযাগয, সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য ক্ভাকরজ থর্শ্চি  ক্রা যায়।  
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