
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আউটম্ব ার RX অোম্বে স্বাক্ষর করম্বলর্  
  

আইর্ সামবরক প্রিীণম্বের রাষ্ট্রীয় পাকন , ভূবম এিং সুবিধাসমূহ অোম্বেস ক্ষমতা সম্পবকন ত 
বিষয়গুবল পর্নাম্বলাচর্া করা িাধেতামূলক কম্বর স্টেট ব বভের্ অফ স্টভম্বটরান্স সাবভন ম্বসস এর জর্ে  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ আউটম োর Rx অ্যোক্ট (Outdoor Rx Act) 
(S.6706A/A.8094A) স্বোক্ষর কমরমের্ যো সোমররক প্রবীণমের রোষ্ট্রীয় পোকন , ভূরম এবং 
সুরবধোসমূহ অ্যোমেস ক্ষমতো সম্পরকন ত রবষয়গুরি পযনোমিোচর্ো করো রর্উ ইয়কন  স্টেট র রভশর্ অ্ফ 
স্টভমটরোন্স সোরভন মসমসর (New York State Division of Veteran's Services) জর্য বোধযতোমূিক 
কমর। আউটম োর Rx অ্যোক্ট হমে প্রথম পেমক্ষপ রকভোমব রর্উ ইয়কন  স্টেট বোইমরর কোযনকিোমপর 
মোধযমম স্টবসোমররক জীবমর্র সোমথ মোরর্ময় রর্মের্ এমর্ সোমররক প্রবীণমের প্রময়োজর্গুরির আমরো 
ভোমিোভোমব স্টমোকোরবিো করমত পোমর তো সর্োক্ত করো। এই আইর্টি অ্রবিমে কোযনকর হমব।  
  
"আমোমের জোরতর রর্রোপত্তো এবং সুরক্ষোর জর্য তোমের জীবর্ উৎসগন করোর পর, ররটোরর্নং সোরভন স 
সেসযমের শুধু কৃতজ্ঞতো এবং প্রশংসোর সোমথ র্য়, স্টবসোমররক জীবমর্ রফমর আসোর জর্য সমথনর্ 
এবং যত্ন সহকোমর স্বোগত জোর্োমর্ো উরচত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টপোে ট্রমোটিক স্টেস র স ন োর 
(PTSD) বো পেোমথনর অ্পবযবহোমরর সমসযোয় স্টভোগো অ্মর্ক সোমররক প্রবীণমের জর্য আউটম োর 
রভরত্তক স্টথরোরপমত প্রমবশোরধকোর অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন হমত পোমর। আরম গরবনত স্টয রর্উ ইয়কন  স্টেট 
আমোমের প্রবীণমের জর্য তোমের প্রময়োজর্ীয় সোহোযয এবং যত্ন পোওয়ো যতটো সম্ভব সহজ করোর জর্য 
কোজ করমে।"  
  
সোম্প্ররতক গমবষণোয় স্টেখো স্টগমে স্টয বোইমর কোটোমর্ো সময় ঐরতহযগত স্টথরোরপর একটি মূিযবোর্ 
সম্পে হমত পোমর। আউটম োর-রভরত্তক স্টথরোরপউটিক স্টপ্রোগ্রোম PTSD এবং পেোমথনর অ্পবযবহোর 
র সঅ্ ন োমর আক্রোন্ত বযরক্তমের জর্য প্ররতকোমরর সম্ভোবর্ো প্রেোর্ কমর। এই আইমর্র অ্ধীমর্, পোকন , 
রবমর্োের্ ও ঐরতহোরসক সংরক্ষণ েপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), পররমবশ সংরক্ষণ রবভোগ (Department of Environmental Conservation), স্বোস্থ্য 
রবভোগ (Department of Health) এবং মোর্রসক স্বোস্থ্য েপ্তমরর (Office of Mental Health) 
সোমথ পরোমশন কমর সোমররক প্ররবর্মের স্টসবো রবভোমগর (Division of Veteran's Services) 
পররচোিক এগুরি পযনোমিোচর্ো করমবর্:  
  



 

 

• সোমররক প্রবীণমের রোষ্ট্রীয় জরম এবং প্রকৃরত-রভরত্তক স্টথরোরপমত বরধনত প্রমবশোরধকোর প্রেোমর্র 
প্ররতবন্ধকতো। এর মমধয রময়মে পররবহর্, প্ররতবন্ধীমের জর্য প্রমবশমযোগযতো, সোংসৃ্করতক এবং 
মোর্রসক স্বোস্থ্য সংক্রোন্ত কিঙ্ক;  

• সোমররক প্রবীণ এবং তোমের পররবোমরর দ্বোরো রোষ্ট্রীয় উেযোর্, জরম এবং রবমর্োের্মূিক 
সুরবধোগুরিমত রবর্োমূমিয এবং েোড়প্রোপ্ত অ্যোমেস সম্পরকন ত বতন মোর্ রোষ্ট্রীয় র্ীরত;  

• সোমররক প্রবীণমের স্টসবো রবভোগ, অ্র্যোর্য রোষ্ট্রীয় সংস্থ্ো এবং সহমযোগী সংস্থ্োর মমধয সমন্বয় 
আর্ুষ্ঠোরর্ক করোর সুমযোগ;  

• রোষ্ট্রীয় ভূরম, সোমররক প্রবীণমের জর্সংখযোর উপর রভরত্ত কমর, স্টসবো-সংযুক্ত প্ররতবন্ধী 
সোমররক প্রবীণমের অ্ন্তভুন ক্ত করো যোর প্ররত প্রমবশোরধকোমরর জর্য অ্গ্রোরধকোর স্টেওয়ো উরচত  

• যথোযথ প্রবীণমের আউটম োর রবমর্োের্ গ্রুমপর সোমথ আমিোচর্োর পর, প্ররতবন্ধকতো হ্রোস 
করোর এবং প্রমবশোরধকোর উন্নত করোর এবং প্রকৃরত-রভরত্তক স্টথরোরপর জর্য রোষ্ট্রীয় 
মোরিকোর্োধীর্ এবং পররচোরিত জরম বযবহোমর সহোয়তো করোর সুপোররশ;  

• সুপোররশ বোস্তবোয়র্ করোর এবং প্রমবশোরধকোর এবং সুরবধো সম্প্রসোরমণর আর্ুমোরর্ক খরচ।  
  
বসম্বর্টর ব্রায়ার্ স্টিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "শোরন্ত এবং রর্রোপত্তোয় রর্উ ইয়মকন র প্রোকৃরতক স্টসৌন্দযন উপমভোগ 
করোর স্বোধীর্তো স্টসই সব রর্উ ইয়কন বোসীমের রর্মবরেত স্টসবোর উপর রর্ভন র কমর যোরো আমোমের 
স্টেমশর সোমররক বোরহর্ীমত কোজ কমর। এটো ঠিক স্টয রর্উ ইয়মকন র প্রোকৃরতক সম্পে যোরো এত রকেু 
রেময়মে তোমের প্ররতেোর্ স্টেয়, আর তোই আরম সংসে সেসয বযোমরমটর সোমথ এই রবমির পৃষ্ঠমপোষকতো 
করমত স্টপমর গরবনত, যো অ্র্ুসন্ধোর্ করমব রকভোমব আমোমের স্টেট পোকন  স্টেমশ রফমর আসো সসর্যমের 
আমরোগয প্ররক্রয়োর অ্ংশ হমত পোমর। এই গুরুত্বপূণন আইমর্ স্বোক্ষর করোর জর্য গভর্নর কুওমমোমক 
ধর্যবোে।"  
   
অোম্বসেবলর সেসে ব ব  িোম্বরট িম্বলর্, "আমরো সবোই এই বের মোর্রসক এবং শোরীররক সসু্থ্তোর 
জর্য প্রকৃরত এবং বোইমরর কোযনকিোমপর অ্সোধোরণ স্টথরোরপউটিক মূিয রশমখরে। এই আইর্ রর্উ ইয়কন  
স্টেটমক, চমৎকোর প্রোকৃরতক সম্পমের অ্রধকোরী কমর তুিমব -- পোকন , স্টট্রইি, র্েী, হ্রে এবং 
আমরো অ্মর্ক রকেু -- মোর্রসক ও শোরীররক সীমোবদ্ধতো সহ সোমররক প্রবীণমের জর্য বোইমরর 
রবমর্োেমর্র মোমর্ রক তো স্টবোঝোর, এবং সবনত্র সোমররক প্রবীণ এবং সোমররক পররবোমরর 
প্রমবশোরধকোমরর জর্য প্ররতবন্ধকতো কমোমর্োর স্টক্ষমত্র রর্উ ইয়কন মক অ্গ্রণী করমব।"  
  
রর্উ ইয়কন  স্টেমটর পোকন , রবমর্োের্ ও ঐরতহোরসক স্থ্োপর্ো সংরক্ষণ অ্রফস 250টিরও স্টবরশ স্বতন্ত্র 
পোকন , ঐরতহোরসক স্থ্োর্, গিফ স্টকোসন, স্টর্ৌকোর ঘোট ও রবমর্োের্মূিক ভ্রমণপমথর তত্ত্বোবধোর্ কমর, 
স্টযগুমিো স্টেখমত 2019 সোমি স্টরক ন  পররমোণ 77 রমরিয়র্ মোর্ুষ আমস।  
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