
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

 গভর্ নর হ াকল িয়স্ক বর্উ ইয়কনিাসীম্বের তাম্বের পছম্বের কবিউবর্টির িম্বযে িৃদ্ধ  ম্বত 

স ায়তা করার উম্বেোগ হ াষণা কম্বরম্বছর্  

    

 পবরম্বষিাগুবলম্বত িৃ ত্তর অোম্বেস এিং েী নম্বিয়ােী পবরচর্ না িয়স্ক বর্উ ইয়কনিাসী এিং 

প্রবতিন্ধী িেক্তিম্বের, তারা হর্খাম্বর্ চার্ হসখাম্বর্ িসিাস, কাজ এিং িৃদ্ধ  ম্বত স ায়তা 

করম্বি    

    

 ইএিএস পবরম্বষিাবের পুর্রুজ্জীির্ এিং হিবিম্বকল ট্রান্সম্বপাম্বিনের্ আরও হিবে বর্উ 

ইয়কনিাসীম্বক স্বাস্থ্েম্বসিা অোম্বেস করম্বত, অপ্রম্বয়াজর্ীয়  াসপাতাল বভক্তজি হ্রাস 

করম্বত স ায়তা করম্বি    

    

   

2023 সালের স্টেট অফ দ্যা স্টেট এর অংশ হিসালে েয়স্ক হিউ ইয়র্কোসীলদ্র তালদ্র পছলের 

সম্প্রদ্ালয়র মলযয মর্ কাদ্া এেং স্বাযীিতার সালে সুস্থ, পহরপূর্ ক জীেি র্াপলি সিায়তা র্রার েলযয 

গভি কর র্যাহে স্টিার্ে আজ হেহিলয়াগ এেং উলদ্যালগর র্ো স্ট াষর্া র্লরলছি। এই পহরর্ল্পিার 

মলযয রলয়লছ োয কর্যজহিত পহরলষোগুহেলত অযালেস হেস্তৃত র্রা, দ্ী কলময়াদ্ী পহরচর্ কার 

স্টসটটংলস গুর্মাি এেং স্বচ্ছতা উন্নত র্রা, হিম্ন-আলয়র েয়স্ক মািুষলদ্র স্টসো র্রার জিয স্টিাম 

স্টর্য়ার টটমগুহের জিয তিহেে সরেরাি র্রা এেং পহরচর্ কা প্রদ্াির্ারীলদ্র জিয 

অের্াশর্ােীি পহরচর্ কা প্রদ্াি র্রা। গভি কর স্টিার্ে আরও স্টেহশ সংখ্যর্ হিউ ইয়র্কোসীলর্ 

স্বাস্থযলসো অযালেস র্রলত এেং অপ্রলয়াজিীয় িাসপাতাে হভজজট হ্রাস র্রলত সিায়তা র্রার 

জিয রাজযেযাপী ইএমএস পহরলষোগুহে পুিরুজ্জীহেত র্রার জিয হেহিলয়ালগর র্ো স্ট াষর্া 

র্লরলছি।    

    

"সমস্ত হিউ ইয়র্কোসীলদ্র তালদ্র পছলের সম্প্রদ্ালয়র মলযয মর্ কাদ্া এেং স্বাযীিতার সালে েদৃ্ধ 

িলত সযম িওয়া উহচত," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই সািসী উলদ্যাগগুহে েয়স্ক মািুষলদ্র 

যমতায়ি র্রলত, োয কলর্যর জিয এর্টট মাোর প্ল্যাি ততহর র্রলত এেং েয়স্ক-োন্ধে রাষ্ট্র 

হিসালে হিউ ইয়লর্কর মর্ কাদ্া েজায় রাখ্ার জিয আমালদ্র চেমাি প্রলচষ্টার উপর হভহি র্লর গল়ে 

উলেলছ। োয কর্যজহিত পহরলষো এেং উন্নত গুর্মালির দ্ী কলময়াদ্ী পহরচর্ কায় হেহিলয়াগ র্লর, 

আমরা হিজিত র্রলত পাহর স্টর্ আমালদ্র সম্প্রদ্ায়গুহে স্বাস্থযর্র এেং োসলর্াগয উভয়ই, এমি 

সংস্থািগুহের সালে র্া েয়স্ক মািুষলদ্র স্টেেঁলচ োর্লত এেং উন্নহত র্রলত সিায়তা র্রলত পালর।"   

   



স্টদ্লশর প্রেম স্টেট হিসালে হিউ ইয়র্ক স্টেলটর হস্থহতর উপর হভহি র্লর এএআরহপ (AARP) এেং 

হেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (World Health Organization) র্াছ স্টেলর্ আিুষ্ঠাহির্ভালে েয়স-োন্ধে 

উপাহয স্টপলয়, গভি কর স্টিার্ে দ্বারা েহর্ কত উলদ্যাগগুহে স্বাস্থযর্র, োসলর্াগয সম্প্রদ্ায়গুহে 

প্রহতষ্ঠার েলযয ততহর র্রা িলয়লছ র্া েয়স্ক মািুষলদ্র জিয সুলর্াগ প্রদ্াি র্লর, পাশাপাহশ সমস্ত 

হিউ ইয়র্কোসীলদ্র জিয ইএমএস পহরলষো এেং অিযািয যরলর্র স্টমহিলর্ে ট্রান্সলপালটকশি 

উন্নত র্লর। এই উলদ্যাগগুহের মলযয রলয়লছ:     

    

 িায নকে পবরম্বষিাগুবলম্বত অোম্বেস বর্ক্তিত করা এিং উচ্চ িাম্বর্র েী নম্বিয়ােী পবরচর্ না   

হিউ ইয়র্ক স্টেলটর দ্ী কলময়াদ্ী পহরচর্ কা েযেস্থার  াটহতগুহে পূরর্ র্রার জিয, গভি কর স্টিার্ে 

োয কর্যজহিত পহরলষোহদ্, উচ্চ মালির দ্ী কলময়াদ্ী র্ত্ন এেং েয়স্ক হিউ ইয়র্কোসী এেং তালদ্র 

পহরচর্ কার্ারীলদ্র, স্টর্াোয় পহরচর্ কা চাইলত িলে স্টস সম্পলর্ক অেহিত হের্ল্প ততহর র্রায় অযালেস 

সম্প্রসারলর্র প্রস্তাে হদ্লয়লছি।    

   

এর মলযয রলয়লছ:  

• তালদ্র োহ়েলত হিম্ন-আলয়র প্রাপ্তেয়স্কলদ্র পহরচর্ কা প্রদ্ালির জিয সে কজিীি দ্েগুহেলত 

হেহিলয়াগ র্রা, হিউ ইয়র্কোসীরা র্ালত হিলজর জায়গায় েদৃ্ধ িলত পালরি তা হিজিত 

র্রলত সিায়তা র্লর।    

• উচ্চ-চাহিদ্ার পাহরোহরর্ পহরচর্ কার্ারীলদ্র জিয অের্াশর্ােীি র্ত্ন প্রদ্াি র্রা, র্ারা 

তালদ্র হপ্রয়জিলদ্র পহরচর্ কার তত্ত্বােযাি র্লরি তালদ্র অেযািহত স্টদ্ওয়া।    

• সিায়তাপ্রাপ্ত েসোলসর োসস্থািগুহের জিয উন্নত মালির হরলপাটটকং এেং স্বীরৃ্হত প্রহতষ্ঠা 

র্রা এেং স্বচ্ছতা উন্নয়ি এেং হিউ ইয়র্কোসীলদ্র জিয অেহিত হের্ল্পগুহে আরও সিজ 

র্লর তুেলত িাহস কং স্টিামগুহেলত মালিান্নয়লির উলদ্যাগগুহে োস্তোয়ি র্রা।    

 জরুরী হিবিম্বকল সাবভনম্বসস (ইএিএস) এিং হিবিম্বকল ট্রান্সম্বপাম্বিনের্ম্বক হেম্বল 

সাজাম্বর্া   

গভি কর স্টিার্ে স্টমহিলর্ে ট্রান্সলপালটকশি এর হের্ল্পগুহের উপেভযতা সম্প্রসাহরত র্রার প্রস্তাে 

র্লরলছি এেং জরুরী হচহর্ৎসার স্টটর্হিহশয়ালির সংখ্যা ো়োলিার প্রস্তাে র্লরলছি, হেলশষ র্লর 

গ্রামীর্ অঞ্চলে, স্টর্খ্ালি অযালেস সীহমত িলত পালর। এটট স্বাস্থযলসো অযালেস সম্প্রসারর্ র্রলত 

এেং অপ্রলয়াজিীয় িাসপাতাে হভজজট হ্রাস র্রলত সিায়তা র্রলে। এই প্রস্তাহেত উলদ্যাগগুহে 

স্টর্গুহে র্রলে:    

• জরুরী পহরেিি সরেরাির্ারীলদ্র র্াতায়ালতর জিয র্লোপর্ুক্ত অে ক প্রদ্াি হিজিত র্রা, 

স্টেহশ গুরুতর স্টরাগীলদ্র জিয অলে কর পহরমার্ েজৃদ্ধ র্রা।    

• অ-জরুহর হচহর্ৎসা পহরেিলি অযালেস প্রসাহরত র্রার উপায়গুহে সুপাহরশ র্রার জিয 

এর্টট ওয়াহর্কং গ্রুপ গল়ে স্টতাো।    

• িয়টট আঞ্চহের্ ইএমএস সংস্থা গল়ে স্টতাো র্া তালদ্র অঞ্চলের মলযয র্ম করত সমস্ত 

ইএমএস এলজজন্স এেং সরেরাির্ারীলদ্র আরও ভােভালে সমন্বয় র্রলত পালর এেং 

এর্টট স্টেট েযাপী ইএমএস দ্ুলর্ কাগ প্রহতজিয়া েযেস্থা র্া দ্রুত র্মী এেং সরঞ্জামগুহে 

স্থাপি র্রলত পালর র্খ্ি এেং স্টর্খ্ালি এটট জরুহর অেস্থার সময় প্রলয়াজি িয়।    

• ইএমএস সরেরাির্ারীলদ্র সম্প্রদ্ালয়র মলযয েহয কত হচহর্ৎসা সংিান্ত পহরচর্ কা সম্পাদ্ি 

র্রার সুলর্াগ স্টদ্ওয়া।    



• ইএমটটগুহেলর্ স্টরাগীলদ্র হচহর্ৎসা র্রার অিুমহত হদ্ি ো অপ্রলয়াজিীয় জরুরী র্য 

হভজজলটর সংখ্যা হ্রাস র্লর, আপিার গাহ়ে ভা়ো িলে স্টর্ আয় িত তার র্ো িা স্টভলে 

স্টরাগীলদ্র জরুহর পহরচর্ কার হিহির্গুহেলত হিলয় র্াওয়ার অিুমহত হদ্ি।    

বর্উইয়কন হেি স্বাস্থ্ে েপ্তর (New York State Department of Health) এর ভারপ্রাপ্ত 

কবিের্ার িাাঃ হজিস িোকম্বিার্াল্ড িম্বলর্, "গভি কর স্টিার্লের স্টিতৃলে এেং স্টদ্লশর প্রেম 

েয়স-োন্ধে স্টেট হিসালে, হিউ ইয়র্ক আমালদ্র স্বাস্থযলসো েযেস্থা আমালদ্র স্টেলটর 

োয কর্যজহিত জিসংখ্যার চাহিদ্ার প্রহত প্রহতজিয়াশীে হর্িা তা হিজিত র্রার জিয পদ্লযপ 

গ্রির্ র্লর চলেলছ। এই প্রস্তােগুহে আমালদ্র োয কলর্যর জিয আমালদ্র মাোর প্ল্যাি ততহরর 

উপর হভহি র্লর আমালদ্র প্রলয়াজিীয় অহতহরক্ত সংস্থাি প্রদ্াি র্রলে র্ালত েয়স্ক হিউ 

ইয়র্কোসীরা উচ্চ মালির দ্ী কলময়াদ্ী পহরচর্ কায় অযালেস পায় এেং সম্প্রদ্ালয়র সজিয় সদ্সয 

োলর্ি।"   

   

বর্উ ইয়কন হেম্বির স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর িয়স্ক ও েী নম্বিয়াবে হসিার হিপুটি কবিের্ার 

অোিাি  াি নে িম্বলর্, "গভি কর স্টিার্ে েয়স্ক হিউ ইয়র্কোসীলদ্র জিয সেলচলয় ে়ে 

চযালেঞ্জগুহের স্টমার্ালেোর জিয প্রমার্-হভহির্ িীহতগুহে োস্তোয়লির জিয তার প্রহতশ্রুহত 

প্রদ্শ কি র্লর চলেলছি। মািুষলর্ আরও দ্ী ক, সুখ্ী এেং স্বাস্থযর্র জীেির্াপলি সিায়তা র্রার 

জিয হিউ ইয়র্কলর্ সলে কািম অিুশীেলির সামলির সাহরলত রাখ্ার জিয আমরা তার অেযািত 

অংশীদ্াহরলের জিয রৃ্তজ্ঞ।"    

   

বর্উ ইয়কন হেি প্রিীণ বিষয়ক কার্ নালয় (Office for the Aging) এর ভারপ্রাপ্ত 

পবরচালক হেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "গভি কলরর পহরর্ল্পিাটট েয়স্ক মািুষলদ্র মর্ কাদ্া এেং পছলের 

সালে েদৃ্ধ িওয়ার জিয স্টমৌহের্ চাহিদ্াগুহে পূরর্ র্লর র্ারর্ স্টেট, েয়স ো়োর সালে সালে 

সমস্ত হিউ ইয়র্কোসীলদ্র জিয সুলর্াগ এেং সিায়তা প্রদ্াি র্রলত োয কলর্যর জিয এর্টট মাোর 

প্ল্যািলর্ এহগলয় হিলয় র্াওয়ার জিয র্াজ র্লর। সম্প্রদ্ায়-হভহির্ পহরচর্ কার হের্ল্পগুহে 

সম্প্রসাহরত র্রার জিয, র্ালদ্র উচ্চতর স্তলরর পহরচর্ কার প্রলয়াজি তালদ্র জিয প্রাহতষ্ঠাহির্ 

দ্ী কলময়াদ্ী পহরচর্ কা উন্নত র্রা এেং জরুহর স্টমহিলর্ে ট্রান্সলপালটকশি উন্নত র্রার জিয আহম 

এই স্টেট অফ দ্য স্টেলটর প্রস্তােগুহের জিয গভি কলরর প্রশংসা র্হর। অবেতহির্ পাহরোহরর্ 

পহরচর্ কার্ারীলদ্র সািার্য র্রার জিয গভি কলরর স্টফার্াস স্টর্মি গুরুেপূর্ ক, টের্ স্টতমিই তালদ্র 

মলযয 70 শতাংশ তালদ্র ভূহমর্ার চালপর র্ারলর্ মিামারীর সময় র্মপলয এর্টট প্রহতরূ্ে 

মািহসর্ স্বালস্থযর উপসগ ক হরলপাটক র্লরলছি।"   

   

হিউ ইয়লর্ক, মাহর্কি র্ুক্তরালষ্ট্রর েয়স্ক মািুষলদ্র চতুে ক েিৃিম জিসংখ্যা রলয়লছ, র্ার সংখ্যা 3.2 

হমহেয়ি - স্টমাট জিসংখ্যার প্রায় 16 শতাংশ - 65 েছলরর স্টেহশ েয়সী। 2030 সালের মলযয স্টেলট 

60 েছলরর স্টেহশ েয়সীলদ্র জিসংখ্যা স্টেল়ে 5.3 হমহেয়ি িলে েলে অিমুাি র্রা িলচ্ছ, র্ার মলযয 

80 েছলরর স্টেহশ েয়সী মািুলষর সংখ্যা িলে 1.2 হমহেয়লির স্টেহশ।    

    

গত শরৎর্ালে, গভি কর স্টিার্ে স্টেলটর সে কপ্রেম, েয়স্কলদ্র জিয মাোর প্ল্যাি ততহর র্লর এর্টট 

এজেহর্উটটভ অিকার-এ স্বাযর র্লরহছলেি, র্া োয কর্যর্ােীি হিউ ইয়র্কোসীলদ্র সমস্ত প্রজলের 

আে ক-সামাজজর্ চাহিদ্া পূরলর্র জিয এর্টট হেস্তৃত স্টরািমযাপ ততহরর হদ্লর্ প্রেম পদ্লযপ। 

সম্পূর্ ক িলে, োয কলর্যর জিয মাোর প্ল্যািটট েয়স্ক মািুষ এেং তালদ্র পহরোলরর জিয স্টেলটর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-executive-order-create-new-yorks-first-ever-master-plan-aging&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C059dc92784a04818c0a608daf346e38e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089783052204582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qml4pLDIeFJmkhb2iKgnNawmMg7ckE3RsxSjTQXa3h0%3D&reserved=0


হেদ্যমাি এেং িতুি িীহত এেং র্ম কসূহচগুহের সমন্বয় সাযলি সিায়তা র্রলে, পাশাপাহশ মর্ কাদ্া 

এেং স্বাযীিতার সালে েদৃ্ধ িওয়ার জিয যমতা আরও ো়োলিার েযাপর্ েলযযর মাযযলম, 

স্টর্াগালর্াগ, সমন্বয়, পহরচর্ কা, দ্ী কলময়াদ্ী পহরচর্ কার অে কায়ি এেং উদ্ভােিী পহরচর্ কার মলিেগুহের 

সালে সম্পহর্কত চযালেঞ্জগুহের সমাযাি র্রলে।    
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আলরা সংোদ্ পাওয়া র্ালে এখ্ালি: www.governor.ny.gov-এ 

হিউ ইয়র্ক স্টেট | এজেহর্উটটভ স্টচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C059dc92784a04818c0a608daf346e38e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089783052204582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kQTXJUBp332Bv0NJzU%2Fdjm%2B6471jU4Z3ATOgMfWATv0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

