
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে বর্উ ইয়ম্বকন র এজ-ঘেন্ডবল পবলবিি ইবর্বেম্বয়টিভ (AGE-
FRIENDLY POLICIES INITIATIVE) র্োের্াল পািবলক ঘেলথ ইম্বর্াম্বভের্ অোওয়ার্ন  

(NATIONAL PUBLIC HEALTH INNOVATION AWARD) বজম্বেম্বে  
  

এই অোওয়ার্ন  ঘেম্বের প্রথম িয়ি-িান্ধি ঘেট বেম্বিম্বি বর্উ ইয়ম্বকন র মেনাো েুম্বল ধম্বর  
  

এই উম্বেোগ িুস্থভাম্বি পবরণে িয়িী েওয়া, প্রবেম্বরাধমূলক স্বাস্থে ও স্মাটন ভাম্বি বিকােম্বক িমন্বয় 
কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে র্যাশর্াল ঘর্টওয়াকন  অ্ব পাবললক ঘেলথ 
ইর্লিটিউটস (National Network of Public Health Institutes, NNPHI) লর্উ ইয়মকন র ঘেলথ 
অ্যাক্রশ অ্ল পলললসস (Health Across all Policies, HAAP)/এজ ঘেন্ডলল লর্উ ইয়কন  
ইলর্লশময়টিভমক এর 2019 পাবললক ঘেলথ ইমর্ামভশর্ অ্যাওয়ামডন র মাধ্যমম স্বীকৃলি দার্ কমরমে। এই 
অ্যাওয়াডন  এমর্ একটি সংস্থামক ঘদওয়া েয় ঘেটি একটি ঝুুঁ লক গ্রেণ কমরমে বা একটি অ্সাধ্ারণ 
সমাধ্ার্ প্রদার্ কমরমে োর ফমল র্িুর্ পদ্ধলি, মাপমোগয ধ্ারণা ও একসামথ কাজ করার উপাময়র 
উদ্ভব েময়মে। NNPHI এই উমদযাগ কিৃন ক প্রদলশনি শলিশালী অ্ংশীদালরত্ব, ঘকৌশলগি লভশর্, 
উদ্ভাবর্ী পদ্ধলি এবং সৃজর্শীল অ্থনায়মর্র জর্য লর্উ ইয়মকন র উমেখ কমরমে।  
  
"লর্উ ইয়কন  ঘিট ইলিবাচক স্বাস্থযকর এলজং পলললস বাস্তবায়মর্ ঘর্িৃত্ব ঘদয় এবং এই অ্যাওয়াডন  
জর্স্বাস্থয ও বয়স্ক লর্উ ইয়কন বাসীমদর প্রলি আমামদর সােসী প্রলিশ্রুলিমক স্বীকৃলি ঘদয়", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "সব বয়মসর জর্য বসবাসমোগয কলমউলর্টি সৃলির মাধ্যমম, আমরা অ্থননর্লিক 
সমলৃদ্ধ ও সামালজক সমিার প্রচামরর পাশাপালশ স্বাস্থয চালেদাগুলল পূরণ করলে।"  
  
গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমত্ব, লর্উ ইয়কন  2017 সামল AARP ও লবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা (World Health 
Organization) কিৃন ক ঘদমশর প্রথম বয়স-বান্ধব ঘিট লেমসমব মমর্ার্ীি েয়। এর অ্থন েমলা এই 
ঘিট AARP এর বসবাসমোগয কলমউলর্টির র্ীলিমালামক সরকালর কমনসূলচ, পলরকল্পর্া এবং আেরমণ 
সংেুি করার প্রলিশ্রুলি লদময়মে।  
  
গভর্নর কুওমমা সম্প্রলি সব ঘিট এমজলিমক বয়স- ও স্বাস্থয-বান্ধব কলমউলর্টির র্ীলিমালামক 
িামদর কমনসূলচ, র্ীলিমালা, বযয় ও লরমপাটিন ং এ সংমোজর্ ও সমন্বয় করার জর্য লর্মদনশর্া লদময় 
একটি লর্বনােী আমদশ জালর কমরমের্। এই লর্বনােী আমদশটি লর্উ ইয়কন  ঘিমটর প্রলিমরাধ্ এমজন্ডার 
লভলিমি তিলর, এটি েমলা সব লর্উ ইয়কন বাসীর স্বাস্থযগি উন্নয়র্ এবং স্বাস্থযগি তবষমযগুমলা 

https://protect2.fireeye.com/url?k=69a94b1a-3591eda7-69abb22f-000babd9fa3f-d1361a801e23331e&u=https://nnphi.org/
https://protect2.fireeye.com/url?k=69a94b1a-3591eda7-69abb22f-000babd9fa3f-d1361a801e23331e&u=https://nnphi.org/
https://www.aarp.org/livable-communities/network-age-friendly-communities/info-2015/8-domains-of-livability-resources.html
https://www.governor.ny.gov/news/no-190-incorporating-health-across-all-policies-state-agency-activities
https://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/2019-2024/


হ্রাসকরমণর র্ীলর্কশা। প্রলিমরাধ্ এমজন্ডার লভশর্ েমলা লর্উ ইয়কন মক ঘদমশর সবমচময় সুস্থ ঘিমট 
পলরণি করা। এই লমযয এই ঘিট উমেখমোগয অ্গ্রগলি কমরমে— 2011 সামল, "আমমলরকাস ঘেলথ 
রযাংলকংস (America's Health Rankings)" এর মমি লর্উ ইয়কন  জর্স্বাস্থয জলরমপ 24 িম 
অ্বস্থামর্ লেল; 2018 সামল এই ঘিট 10 িম অ্বস্থামর্ উমে আমস।  
  
সুস্থ, বয়স-বান্ধব কলমউলর্টিগুমলা স্মাটন  প্রবলৃদ্ধর পলরকল্পর্া র্ীলিমালায় লর্েুি েয়, ঘেমর্ োুঁটা ও 
বাইক চালামর্ার উপেুি রাস্তা, লর্লবড়, লমশ্র-বযবোমরর অ্ঞ্চল, লর্ভন রমোগয ট্রার্লজট, প্রমবশমোগয 
উন্মিু স্থার্ এবং লবলভন্ন ধ্রমর্র আবাসর্ সুলবধ্া। িারা এোড়াও সামলগ্রকভামব জর্গমণর স্বামস্থযর 
উন্নয়র্ এবং স্বাস্থয সম্পমকন  সামালজক প্রথাগুমলা ঘমাকামবলা করমি শারীলরক কােনক্রম, জর্ লর্রাপিা, 
স্বাস্থযকর খাবার প্রালি, আমরা ভামলা মার্লসক স্বামস্থযর জর্য সামালজক লমথলিয়া, বায়ু ও পালর্র 
গুণাগুণ এবং আথন-সামালজক সমিার মমিা প্রলিমরাধ্মলূক স্বাস্থযগি লবষয়বস্তু বযবোর কমর।  
  
কলিপয় ঘিট এমজলি ইমিামমধ্য িামদর কমনসূলচমি বয়স-বান্ধব র্ীলিমালা গ্রেণ কমরমে। লডপাটন মমন্ট 
অ্ব ঘেলথ (Department of Health), অ্লফস ফর এলজং (Office for the Aging) এবং 
লডপাটন মমন্ট অ্ব ঘিট (Department of State) লবলভন্ন কাউলন্ট ও কলমউলর্টিমক বয়স-বান্ধব 
প্রিযলয়ি েমি এবং স্থার্ীয় পেনাময় গভর্নমরর লর্বনােী আমদশ বাস্তবায়মর্ সাোেয করার জর্য অ্র্দুার্ 
কমনসূলচ চাল ুকমরমে। পরবিীমি, অ্লফস ফর দয এলজং জলুাইময় এর ঘফডামরল চার বেমরর 
পলরকল্পর্া জমা ঘদমব ঘেখামর্ বয়স-বান্ধব কলমউলর্টি এবং সুস্থভামব বয়স্ক েমি সাোেয করার জর্য 
লবলভন্ন পদমযপ ও কমনকাণ্ড অ্ন্তভুন ি থাকমব। কাউলন্টর অ্লফস ফর দয এলজং এর চার বেমরর 
পলরকল্পর্ামিও এই উপাদার্গুমলা অ্ন্তভুন ি করা আবশযক, োর ঘময়াদ 2020 সাল পেনন্ত। লর্উ ইয়কন  
ঘিট লডপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC) এর অ্লি সাম্প্রলিক অ্যালডরর্ডযাক/কযাটলস্কলস স্মাটন  ঘগ্রাথ গ্রযান্ট ঘপ্রাগ্রামম 
(Adirondack/Catskills Smart Growth Grant Program) বয়স্ক লর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য এই 
দইুটি পাকন মক আরও প্রমবশমোগয করমি সাোমেযর জর্য বয়স-বান্ধব কলমউলর্টির প্রলি গুরুত্বামরাপ 
অ্ন্তভুন ি কমরমে।  
  
"লর্উ ইয়মকন , আমরা জীবমর্র প্রলি স্তমর বালসন্দামদর জর্য ঘেভামব লবলর্ময়াগ কলর িা লর্ময় আমরা 
গলবনি", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘোচুল িম্বলর্। "বয়স্ক ঘলাকমদর প্রলি আমামদর প্রলিশ্রুলি 
অ্ভূিপূবন এবং েি ঘবলশ মার্ুষ দী নজীবী েমব, পূণন জীবর্ পামব, িি িামদর চালেদাগুমলা পূরণ 
করা এবং িামদর কলমউলর্টিমি িারা সলক্রয় আমে িা লর্লিি করার ক্রমাগি অ্পলরোেন েমব। 
ঘদমশর প্রথম বয়স-বান্ধব ঘিট লেমসমব, আমরা আমামদর প্রমচিার জর্য স্বীকৃলি ঘপময় গবনমবাধ্ 
করলে এবং সব লর্উ ইয়কন বাসী ঘসরা জীবর্ অ্লিবালেি করমে িা লর্লিি করমি আমামদর স্বাস্থয 
ও স্মাটন  প্রবলৃদ্ধর উমদযাগ অ্বযােি রাখমি প্রলিশ্রুলিবদ্ধ।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থে বিভাম্বগর কবমের্ার োওয়ার্ন  জকুার িম্বলর্, "বয়স্ক লর্উ ইয়কন বাসীমদর 
ঘসবা এবং অ্মপযাকৃি লর্রাপদ, বসবাসমোগয, সুস্থ কলমউলর্টিমি িামদর অ্যামেস আমে িা লর্লিি 
করা জর্স্বামস্থযর একটি লভলি প্রস্তর। এই সবনমশষ স্বীকৃলি গভর্নর কুওমমার ঘেলথ অ্যাক্রশ অ্ল 
পলললসস এর প্রলি আমামদর প্রলিশ্রুলিমক সম্মার্ কমর এবং ঘদমশর প্রথম বয়স বান্ধব ঘিট লেমসমব 
আমামদর সম্মার্ আমরা বলৃদ্ধ কমর।"  



  
বর্উ ইয়কন  ঘেট এর ঘিম্বেটাবর অি ঘেট ঘরািার্া ঘরািাম্বর্া িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা স্মাটন , 
ঘটকসই কলমউলর্টি পলরকল্পর্া ও উন্নয়র্ কমরর্ ো আমরা লকভামব লর্উ ইয়কন  ঘিটমক পলরচালর্া 
করব িার একটি প্রধ্ার্ অ্ংশ। লর্উ ইয়কন  লডপাটন মমন্ট অ্ব ঘিট চলমার্ প্রমচিায় অ্বদার্ রাখমি 
ঘপমর গলবনি ো ঘদমশর বালক অ্ংমশর জর্য অ্র্সুরণীয় েময় দাুঁলড়ময়মে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর অবিি ির েে এবজিং এর ভারপ্রাপ্ত পবরচালক ঘেগ ওলম্বির্ িম্বলর্, "গভর্নর 
কুওমমা স্বীকৃলি ঘদর্ ঘে সামলগ্রক জর্গমণর স্বাস্থয উন্নি এবং ঘবমড় ওোর জর্য ও বয়স্ক েওয়ার 
জর্য দারুণ জায়গা আমে এমর্ কলমউলর্টি সৃলি করার একমাত্র উপায় েমলা একটি সমলন্বি, বহু-
এমজলি পদ্ধলির মাধ্যমম। গভর্নমরর ঘর্িৃমত্ব, লর্উ ইয়কন  ঘদমশর সবনপ্রথম বয়স বান্ধব ঘিট েওয়ার 
জর্য জািীয়ভামব স্বীকৃলি পায়। এবং স্বাস্থয লবষয়ক সামালজক প্রথগুমলা ঘমাকামবলায় একমোমগ স্বাস্থয 
ঘসবা, প্রলিমরাধ্মলূক স্বাস্থয এবং কলমউলর্টি লডজাইর্মক একলত্রি কমর প্রলিমরাধ্ এমজন্ডা এবং ঘেলথ 
অ্যাক্রশ অ্ল পলললসস পদ্ধলির মাধ্যমম সব লর্উ ইয়কন বাসী, িরুণ ও বয়স্কমদর জর্য ইলিবাচক 
ফলাফল আর্য়র্ অ্বযােি রাখমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট পািবলক ঘেলথ এন্ড ঘেলথ প্ল্োবর্িং কাউবিম্বলর (NYS Public Health and Health 
Planning Council) M.D. ঘজা ঘিাম্বিার্ন  িম্বলর্, "লর্উ ইয়কন মক সব বয়সী মার্মুষর জর্য সবমচময় 
সুস্থ ঘিট করার র্ীলিমালা ও রীলির্ীলির প্রলি ঘিমটর প্রলিশ্রুলির জািীয় স্বীকৃলিমি লর্উ ইয়কন  
ঘিট পাবললক ঘেলথ এন্ড ঘেলথ প্ল্যালর্ং কাউলিল আর্লন্দি। আমরা গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃত্বমক 
সাধু্বাদ জার্াই এবংমিট এমজলিগুমলার ঘেলথ অ্যাক্রশ অ্ল পলললসস বাস্তবায়মর্র জর্য লর্উ ইয়কন  
ঘিট প্রলিমরাধ্ এমজন্ডা, গভর্নমরর লর্বনােী আমদমশর বাস্তবায়র্ এবং ঘদমশর সবন প্রথম বয়স বান্ধব 
ঘিট েওয়ার জর্য ঘিমটর ঘে প্রলিশ্রুলি িার বাস্তবায়র্ িদারক করার জর্য দায়ী সরকালর সংস্থা 
লেমসমব ঘসবা লদমি ঘপমর ধ্র্য।"  
  
বর্উ ইয়কন  একাম্বর্বম অি ঘমবর্বির্ (New York Academy of Medicine) এর MD, MS, ঘপ্রবিম্বর্ন্ট 
জবুর্থ এ. িোলাম্বর্না িম্বলর্, "লর্উ ইয়কন  একামডলম অ্ব ঘমলডলসর্ (New York Academy of 
Medicine) ঘেলথ অ্যাক্রশ অ্ল পলললসস এবং এজ-ঘেন্ডলল ইলর্লশময়টিভ এর উন্নয়র্ ও বাস্তবায়মর্ 
লর্উ ইয়কন  ঘিমটর একটি আস্থাশীল অ্ংশীদার এবং উপমদিা েমি ঘপমর গলবনি। NNPHI কিৃন ক এই 
প্রমচিাগুমলার স্বীকৃলি স্বাস্থযমক ঘিটবযাপী অ্গ্রালধ্কার করায় গভর্নর কুওমমার লভশর্ ও ঘর্িৃত্ব 
লর্লিি কমর। ঘিট লডপাটন মমন্ট অ্ব ঘেলথ, ঘেলথ ফাউমন্ডশর্ ফর ওময়িার্ন এন্ড ঘসন্ট্রাল লর্উ 
ইয়কন  (Health Foundation for Western and Central New York) এবং AARP এর 
অ্ংশীদামরর পাশাপালশ, আমরা পাবললক-প্রাইমভট অ্ংশীদালরমত্ব প্রলিশ্রুলিবদ্ধ ো সব বয়সী মার্মুষর 
স্বাস্থয সোয়িা কমর।"  
  
AARP বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর বর্ম্বরক্টর ঘিথ বির্ম্বকল িম্বলর্, "স্বাস্থয েমলা সুখী ও সফলভামব পলরণি 
বয়মস উপর্ীি েওয়ার চালবকাঠি এবং AARP লর্উ ইয়কন  এলজং জর্মগাষ্ঠীর জর্য স্বাস্থয ঘসবা 
প্রদামর্র এই উদ্ভাবর্ী প্রমচিা বাস্তবায়মর্ গভর্নর কুওমমা এবং ঘিট ঘেলথ লবভাগ, লর্উ ইয়কন  
একামডলম অ্ব ঘমলডলসর্ এবং ঘেলথ ফাউমন্ডশর্ ফর ওময়িার্ন এন্ড ঘসন্ট্রাল লর্উ ইয়কন  এর সামথ 
সেমোগী লেমসমব কাজ করমি ঘপমর গলবনি। লর্উ ইয়কন মক AARP-ওয়ার্ল্ন  ঘেলথ অ্গনার্াইমজশর্ 



ঘর্টওয়াকন  অ্ব এজ ঘেন্ডলল ঘিটস এন্ড কলমউলর্টিস (World Health Organization Network of 
Age Friendly States and Communities) এ ঘোগ ঘদয়ায় প্রলিশ্রুলিবদ্ধ েওয়া ঘদমশর প্রথম 
ঘিমট পলরণি করায় আমরা গভর্নমরর কামে কৃিজ্ঞ। ঘসই প্রলিশ্রুলি ঘকন্দ্র লেমসমব, 'ঘেলথ অ্যাক্রশ 
অ্ল পলললসস' উমদযাগ সব বয়মসর লর্উ ইয়কন বাসীর জীবমর্র সকল ঘযমত্র স্বামস্থযর ক্রমবধ্নমার্ গুরুত্ব 
স্বীকার কমর গভর্নর কুওমমার লভশর্ ও ঘর্িৃত্বমক বাস্তবায়র্ করমে।"  
  
ঘর্ারা ওব্রায়ার্-িুবরক, বপএইচবর্., ঘেলথ িাউম্বন্ডের্ অি ওম্বয়োর্ন এন্ড ঘিন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন র 
ঘপ্রবিম্বর্ন্ট, িম্বলর্, "ঘেলথ ফাউমন্ডশর্ অ্ব ওময়িার্ন এন্ড ঘসন্ট্রাল লর্উ ইয়কন  এই অ্যাওয়াডন  পাওয়ার 
ঘযমত্র আমামদর সম্মালর্ি অ্ংশীদারগমণর পাশাপালশ স্বীকৃি েময় সম্মালর্ি ঘবাধ্ করমে। গভর্নর 
কুওমমা েখর্ 'ঘেলথ অ্যাক্রশ অ্ল পলললসস' সামমর্ এলগময় লর্মি একটি উমদযাগ শুরু কমরর্, এবং 
লর্উ ইয়কন মক প্রথম এজ-ঘেন্ডলল ঘিমট পলরণি করার প্রলিজ্ঞা কমরর্, ঘেলথ ফাউমন্ডশর্ বঝুমি 
পামর ঘে অ্ংশীদালরমত্বর সুমোগটি গভর্নর কুওমমার মযামন্ডট এবং লশশু ও বয়স্কমদর স্বামস্থযর সামালজক 
প্রভাবগুমলা ঘমাকামবলায় ফাউমন্ডশমর্র গুরুত্ব প্রদামর্র মধ্যকার এক শলিশালী সংমোগ। HAAP/এজ-
ঘেন্ডলল লর্উ ইয়মকন র কাজ একটি স্বীকৃলি লভলিক ঘে সুস্থভামব পলরণি বয়সী েওয়ায় অ্মর্কগুলল 
লর্য়ামক রময়মে। এই লর্য়ামমকর অ্মর্কগুমলাই কলমউলর্টি পেনাময় ঘমাকামবলা করমি েমব, ঘে কারমণ 
প্রিযালশি ফলাফল ঘপমি সেমোলগিা অ্পলরোেন। লডপাটন মমন্ট অ্ব ঘেলথ, AARP এবং লর্উ ইয়কন  
একামডলম অ্ব ঘমলডলসর্ এর সামথ আমামদর সেমোলগিা লসমিম পলরবিন মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় 
সেমোলগিা প্রদশনর্ কমর। এই অ্যাওয়ামডন র মাধ্যমম আমামদর অ্ংশীদালরত্বমক স্বীকৃলিদামর্র জর্য 
আমরা র্যাশর্াল ঘর্টওয়াকন  অ্ব পাবললক ঘেলথ ইর্লিটিউটমক ধ্র্যবাদ জার্াই।"  
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