অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/10/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এিং বিধার্সভার নর্তারা ন াষণা কম্বরম্বের্ নে 2020 সাম্বলর কােন করী িাম্বেট
প্রিীণ বর্উ ইইয়কনিাসীম্বের ের্ে কবমউবর্টি-বভবিক পবরম্বষিাগুবল প্রোর্ করম্বত ঐবতহাবসক 15
বমবলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগম্বক অন্তভন ু ক্ত কম্বরম্বে

মধেবিি পবরিারগুবলর ের্ে িাধন কে সংক্রান্ত পবরম্বষিাগুবলম্বত (Aging Services) প্রম্বিোবধকার
উন্নত করম্বত পবরচেন ার িেবক্তগত নপ মম্বডল (Private Pay Model of Care) গঠর্ করার ের্ে
িাম্বেম্বট নেম্বের মম্বধে এই প্রথমিার একটি প্রকল্পম্বক অন্তভুন ক্ত করা হম্বয়ম্বে
এই ঐবতহাবসক বিবর্ম্বয়াগ প্রিীণ এিং পবরচেন া প্রোর্কারীম্বের গুরুত্বপূণন পবরম্বষিাগুবলম্বত
প্রম্বিোবধকার িৃবি করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা, সেমর্ট েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা অ্যান্ড্রু স্টু য়াটন-কারিন্স এবং রবধার্েভা
রিকার কার্ন সেরস্ট, প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীমের ির্য করমউরর্টি-রভরিক পররমেবাগুরর্র স্থার্ীয় অ্পূণন
প্রময়াির্ীয়তা পূরণ করমত 2020 আরথনক বছমরর কার্নকরী বামিমট একটি ঐরতোরেক 15 রমরর্য়র্
ডর্ার রবরর্ময়াগ এবং র্ুগান্তকারী র্ীরত পররবতন মর্র অ্ন্তভুন রির কথা আি স ােণা কমরমছর্। এই
রবরর্ময়াগ প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীমের তামের বারিমত এবং পছমের করমউরর্টিমত স্বারধর্ভামব বেবাে
করমত েক্ষম করমব এবং মধযরবি পররবারগুরর্র ির্য বাধনকয েংক্রান্ত সর্টওয়াকন পররমেবাগুরর্মত
প্রমবশারধকার বৃরি করমত সেমশর মমধয এই প্রথমবার প্রণীত র্ীরতগুরর্মক েোয়তা করমব।
"প্রমতযক রর্উ ইয়কন বােী – তারা সর্ বয়েীই সোক র্া সকর্ – একটি েুস্থ এবং আর্েময় িীবমর্র
ির্য েমবনাৎকৃ ষ্ট পররমেবাগুরর্ পাওয়ার অ্রধকারী, এবং এই বছমরর বামিমট আমরা সেই প্ররতশ্রুরত
পূরমণর আপ্রাণ সেষ্টা কমররছ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই রবরর্ময়াগ, বারিমত খ্াবার সপ ৌঁমছ
সেওয়া এবং সকে মযামর্িমমমের মমতা গুরুত্বপূণন পররমেবাগুরর্মক েোয়তা করমব র্া প্রবীণ এবং
পররের্না প্রোর্কারীমের উপর প্রভূ ত প্রভাব সের্মব, এবং প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীমের স্বারধর্ভামব
বেবাে করা এবং করমউরর্টির িীবর্মরামত রর্মিমের িরিত রাখ্ায় েোয়তাকারী রেোমব রর্উ
ইয়কন মক একির্ পথ প্রেশনক রেোমব প্ররতরষ্ঠত করা অ্বযােত রাখ্মব।"
বসম্বর্ট সংখ্োগবরষ্ঠ নর্তা অোবন্ড্রয়া স্টু য়াটন-কাবেন্স িম্বলর্, "প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীরা র্ামত
আমামের সস্টমট বেবাে করমত পামরর্ এবং েমৃরি র্াভ করমত পামরর্ তা রর্রিত করা সেমর্ট
েংখ্যাগররমষ্ঠর একটি অ্র্যতম অ্গ্রারধকার। েূ িান্ত সস্টট বামিমট, প্রবীর্মের কমনেূরেমত আরও
রবরর্ময়াগ করমত পারার ির্য আরম গরবনত। সেমর্ট এরিং করমটির (Senate Aging Committee)
প্রধার্ রেোমব সেমর্টর রামের্ সম-র সর্তৃ মত্বর ির্য আরম তামক োধুবাে িার্ামত োই এবং রর্উ

ইয়মকন র প্রবীর্মের েুররক্ষত করমত, একোমথ কাি করার ির্য রিকার কার্ন সেরস্ট এবং গভর্নর
কুওমমামক ধর্যবাে িার্াই।"
অোম্বসেবল বিকার কালন নহবস্ট িম্বলম্বের্, "রবধার্েভার েংখ্যাগররষ্ঠরা, প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীমের
স্বাস্থয, েুরক্ষা এবং স্বারধর্তা রক্ষা করমত প্ররতশ্রুরতবি। আমামের প্রবীণ ির্োধারণ আমামের
করমউরর্টির একটি অ্রবমেেয অ্ংশ এবং তারা সর্ভামব বেবাে কমরর্ সেভামব আমামের পররমবশমক
গমি তু র্মত েোয়তা কমরমছর্। এই বামিট অ্মর্ক অ্পূণন প্রময়াির্ীয়তা পূরণ কমরমছ এবং প্রবীণ
এবং তামের পররের্না প্রোর্কারীরা র্ামত মর্নাোর োমথ বয়েিরর্ত েোয়ক পররমেবাগুরর্মত
প্রমবশারধকার পায় তা রর্রিত কমরমছ।"
"আমরা সর্ভামব আমামের েবমথমক েূবনর্ ির্োধারমণর র্ত্ন রর্ই তা আমামের সস্টমটর
অ্গ্রারধকারগুরর্রই একটি প্ররতের্র্", নলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ নহাচু ল িম্বলর্। "এই ঐরতোরেক
বামিট রবরর্ময়াগ প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীমের প্রময়ািমর্ েোয়তা প্রোর্ করমব এবং রর্রিত করমব সর্
পররের্না এবং পররমেবাগুরর্ তামের কামছ েেমিই উপর্ভয। এই উমেযাগ একটি বয়ে-বান্ধব সস্টট
রেোমব পথ প্রেশনমর্র আমামের অ্রবরত প্রমেষ্টার অ্ংশ।"
2020 আরথনক বছমরর কার্নকরী বামিট, রর্উ ইয়কন মক একটি বয়ে-বান্ধব সস্টট বার্ামর্া এবং
সস্টমটর প্রশােমর্র কামি েুস্থ প্রবীর্মের রর্ময়ািমর্র অ্ঙ্গীকামরর উপর গঠিত েময়মছ।
তাৎপর্নযপূণনভামব এই বামিট রর্উ ইয়কন সস্টমটর প্রবীণমের ির্য কার্নার্য় (New York State Office
for the Aging, NYSOFA) এর এরিং সর্টওয়াকন পররমেবাগুরর্র ির্য রবরর্ময়াগ কমর, র্া
প্রবীর্মের স্বারধর্ভামব বেবাে করমত েোয়তা কমর, পররবার ও বন্ধুমের পররের্নাকারীর ভূ রমকা
পার্র্ করমত েোয়তা কমর, এবং আমগ সথমক কম প্রময়াির্ীয় পররমেবাগুরর্মত েস্তমক্ষপ করার
মাধযমম ভরবেযমতর সমরডমকড (Medicaid) খ্রেগুরর্মক রবর্রিত কমর। উমেখ্মর্াগয রবেয়গুরর্র
মমধয আমছ:
•

বযরিগত পররের্না, বারিমত খ্াবার সপ ৌঁমছ সেওয়া, সকে পররোর্র্া, বারি পররবতন র্
এবং অ্র্যার্য পররমেবাগুরর্র মত অ্পূণন প্রময়াির্ীয়তাগুরর্ েম্পমকন সর্ কাউরেগুরর্
ররমপাটন কমরমছ তামের ির্য একটি ঐরতোরেক 15 রমরর্য়র্ ডর্ার পুর্রাবৃি ভামব
রবরর্ময়াগ। এই উদ্দীষ্ট রবরর্ময়াগ, রবপেগ্রস্ত রেোমব রর্ণীত এবং র্ামের পররমেবাগুরর্
প্রময়াির্ এমর্ েেরারধক প্রবীর্মের সেবা করমত অ্রবর্মি েোয়তা করমব

•

এরিং োরভন ে সর্টওয়াকন র্ামত আরও মার্ুমের সেবা করমত পামর তার ির্য একটি
প্রাইমভট সপ মামকন ট গঠমর্ NYSOFA সক অ্র্ুমমারেত করা এবং উপমভািারা র্ামত
একটি সপশাোর, কার্নকর সেইেব পররমেবা প্রোর্কারীর সর্টওয়াকন অ্যামেে করমত
পামর র্ামের একমাত্র র্ক্ষয প্রবীর্মের স্বারধর্ভামব বেবাে করমত েোয়তা করা, তা
রর্রিত করা

•

েকর্ বয়মের বযরিবগনমক েী ন-কার্ীর্ পররমেবা ও েোয়তা অ্যামেে করমত োোর্য
করার ির্য প্রবীণ এবং স্বারধর্ভামব বেবামের সকমের অ্ংশীোরমের ির্য কাউরে

অ্রেেগুরর্মত অ্রতররি েংস্থার্ প্রোর্ কমর রর্উ রর্য়কন কামর্ক্টে (NY Connects)
রেমস্টমমর েংস্কামর সস্টমটর োয়বিতা বৃরি করা
•

অ্র্যার্যগুরর্র মমধয, েী নকার্ীর্ সরামগর স্ব-বযবস্থাপর্া, ডায়ামবটিমের স্ব-বযবস্থাপর্া,
এবং পমি র্াওয়া প্ররতমরাধ করার কমনেূরের মমতা েী নকার্ীর্ অ্েুস্থতার ভয়ঙ্কর
প্রভাবগুরর্ েমাধার্ করমত প্রমাণ-রভরিক পেমক্ষপ প্রোর্ করার ির্য সস্টট িুমি
প্রমেষ্টাগুরর্র েম্প্রোরমণ অ্মথনর সর্াগার্ সেওয়া

•

রর্উ ইয়মকন র সর্টওয়াকন অ্ে এরিং োরভন মেমের কমীমের র্ামত েবমথমক আপ-টু সডট জ্ঞার্ ও েক্ষতা থামক তা রর্রিত করমত প্ররশক্ষণ, রশক্ষা, এবং এরিং
সর্টওয়াকন কমীমের সস্টট োটিনরেমকশমর্ আরও রবরর্ময়াগ করমত েংস্থার্ প্রোর্ করা

NYSOFA, 60 বছর বা তার সবরশ বয়েী রর্উ ইয়কন বােীমের ির্য কমনেূরে এবং পররমেবা গঠর্
এবং পররোর্র্া কমর এটি প্রবীর্মের উপর কমনরত 59টি কাউরে-রভরিক আঞ্চরর্ক এমিরন্স এবং
প্রবীণ এবং তামের পররবারমক সেবা প্রোর্ এবং েক্ষম কমর তু র্মত েোয়তাকারী 1,200-র সবরশ
েরকারী ও সবেরকারর েংস্থার একটি একরত্রত, েমরিত সর্টওয়াকন মক োর্র্া ও পথ প্রেশনর্ কমর।
NYSOFA এবং তার অ্ংশীোমররা গত বছর প্রায় 700,000 প্রবীর্মের পররমেবা প্রোর্ কমরমছ।
গভর্নর কুওমমার সর্তৃ মত্ব, রর্উ ইয়কন সস্টট প্রশাের্ সস্টমটর 4.3 রমরর্য়মর্রও সবরশ প্রবীণ এবং
তামের েোয়তাকারী মরায়া পররের্নাকারীমের উপর অ্রবেরর্ত রর্মবের্ সেরখ্ময়মছ। 2018 োমর্,
রর্উ ইয়কন মক সেমশর মমধয প্রথম বয়ে-বান্ধব সস্টট রেোমব েমথনর্ করার ির্য গভর্নর কুওমমা
একটি রর্বনােী আমেশ িারর কমররছমর্র্। এই রর্ময়াগ, করমউরর্টি-রভরিক পররমেবাগুরর্র েম্প্রোরণ
এবং আরও ভামর্া েমিময়র মাধযমম প্রবীর্মের েুস্থ রাখ্া এবং তামের স্বারধর্তা বিায় রাখ্ামক
অ্ন্তভুন ি কমর। সস্টমটর প্ররতমরামধর রবেয়েূরেমক প্ররতষ্ঠামর্র কাঠামমা রেোমব বযবোর কমর, গভর্নর,
েমস্ত পরর্রেমত স্বাস্থযমক অ্গ্রারধকার (Health Across All Policies) র্ামক একটি েৃরষ্টভঙ্গী রর্ময়
আমের্, সর্খ্ামর্ পরর্রে এবং কমনেূরেগুরর্, রকভামব ির্োধারমণর স্বাস্থযমক ইরতবােক ভামব প্রভারবত
করমব সেরেমক র্ক্ষয সরমখ্, সস্টট এমিরন্সগুরর্ একোমথ কাি করমব। NYSOFA-র প্রবীর্মের ির্য
মূর্ কমনেূরে এবং পররমেবাগুরর্, গভর্নর কুওমমার সর্তৃ মত্ব, েমগ্র সস্টমট পররমেবাগুরর্ বৃরি কমর,
তামের কামির অ্গ্রগরত অ্বযােত সরমখ্মছ।
বর্উ ইয়কন নস্টম্বটর অবিস ির েে এবেং এর ভারপ্রাপ্ত পবরচালক নেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "20
আরথনক বছমরর কার্নকরী বামিট প্রবীণ এবং তামের পররবারবমগনর উপর গভর্নর কুওমমার রর্রন্তর
োয়বিতা প্রেশনর্ কমর। এই রবরর্ময়াগ এবং র্ীরতর পররবতন র্গুরর্, পররমেবাগুরর্র ির্য সর্াগয রকন্তু
সেগুরর্ পাওয়ার ির্য এরিং োরভন মেমের আরথনক পররমেবার ির্য অ্মপক্ষমার্ প্রবীর্মের প্রোর্ করার
উপায়গুরর্র আমূর্ পররবতন র্ টামব; মধযরবি পররবারগুরর্মক োশ্রয়ী, অ্রধক কার্নকর পররমেবাগুরর্
র্া স্বারধর্তা বিায় রাখ্মব, এমর্ পররমেবা সেওয়ার ির্য অ্র্ুমমারেত করমব; এবং কমীমের েক্ষতারভরিক, র্মথাপর্ুি রশক্ষা, প্ররশক্ষণ এবং সস্টট োটিনরেমকশর্ প্রোর্ করা অ্বযােত রাখ্মব র্া
ির্োধারণ রর্রিত েমত পামর সর্ উচ্চ-মামর্র পররমেবাগুরর্ প্রোর্ করা েমে। এই পেমক্ষপগুরর্

প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীমের প্ররত গভর্নমরর োয়বিতা এবং সকর্ রর্উ ইয়কন সস্টটমক সেমশর মমধয
প্রথম বয়ে-বান্ধব সস্টট বর্া েয় তার েুিষ্ট উোেরণ।"
বসম্বর্টর রাম্বচল নম, বর্উ ইয়কন নস্টট বসম্বর্ট এবেং কবমটির সভাপবত িম্বলর্, "সেমর্ট এরিং
করমটির প্রধার্ রেোমব, প্রবীর্মের প্রাপয মর্নাো এবং পররের্না রর্রিতকারী পররমেবাগুরর্র ির্য
অ্মথনর সর্াগার্ সেওয়া রছর্ আমার অ্র্যতম প্রধার্ অ্গ্রারধকার। প্রবীর্মের পররমেবাগুরর্র ির্য
বরধনত রবরর্ময়াগ েকমর্র ির্যই একটি প্রকৃ ত িয়। আেমর্ 90 বছর বয়মের সর্াকও আমছর্ র্ারা
বারিমত বমে পররমেবা পাওয়ার ির্য অ্মপক্ষা করমছর্। এই বছর এই সরকডন পররমাণ রবরর্ময়ামগর
মাধযমম, আরও প্রবীণ বযরি তামের রর্মির বারিমত এই বৃি বয়মে থাকার ির্য প্রময়াির্ীয় পররের্না
পামবর্। েবমশমে, এইেব পররমেবাগুরর্ মার্ুমের র্ারেনং সোমম থাকার প্রময়াির্ীয়তা হ্রাে করার দ্বারা
সস্টমটর অ্থন বাৌঁোমব। এই গুরুত্বপূণন রবরর্ময়াগটিমক রর্রিত করার ির্য েোয়তা করমত সপমর আরম
সরামারঞ্চত এবং এই রবেময় গভর্নর কুওমমার সর্তৃ মত্বর ির্য তামক ধর্যবাে।"
সংসে সেসে হোবর ব্রর্সর্, বর্উ ইয়কন নস্টট অোম্বসেবল এবেং কবমটির সভাপবত িম্বলর্, "রর্উ
ইয়কন , প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীমের স্বাস্থয, রর্রাপিা, স্বারধর্তা, এবং িীবর্র্াত্রার মার্ েুররক্ষত রাখ্ার
ির্য রর্মবরেত। আমামের বযয় পররকল্পর্া, আমামের প্রবীণ ির্গমণর করমউরর্টি এবং বয়ে মর্নাোর
োমথ উপমভাগ করা অ্বযােত রাখ্মত প্রময়াির্ীয় কমনেূরেগুরর্মত অ্তযন্ত প্রময়াির্ীয় রবরর্ময়াগগুরর্
কমরমছ।"
নিথ বির্ম্বকল, বর্উ ইয়কন নস্টম্বটর AARP-র বডম্বরক্টর, িম্বলম্বের্, "বারিমত সপ ৌঁমছ সেওয়া খ্াবার,
রেরকৎো েংক্রান্ত অ্যাপময়েমমমে র্াতায়ামতর বমোবস্ত, দের্রের্ কার্নকর্ামপ েোয়তা এবং সেই
ধরমণর পররমেবাগুরর্ েম্প্রোররত করমত এই ঐরতোরেক 15 রমরর্য়র্ ডর্ার, েেরারধক মধযরবি
পররবারবগনমক তামের রপ্রয়ির্মক বযয়বহুর্, করোতামের অ্মথনর বযয় েওয়া র্ারেনং সোমগুরর্মত
পাঠামর্া সথমক রবরত করমব। আপামর ির্গণ সর্মর্ োর্, তামের রপ্রয়ির্মক বারিমতই মর্নাোর
োমথ থাকমত েোয়তা করার ির্য পাররবাররক পররের্নাকারীমের েমথনর্ করাটাই োধারণভামব এবং
আরথনক রেক রেময় বুরিমিার পররেয়। েূ িান্ত সস্টট বামিমট, আমামের দ্রুত বািমত থাকা প্রবীণ
ির্েংখ্যার এই বরধনত প্রময়াির্ীয়তা পূরমণর ির্য এই রবরর্ময়াগ বৃরির প্রস্তাব উত্থাপর্ কমর এবং
তার অ্ন্তভুন রি রর্রিত করমত সর্তৃ ত্ব সেওয়ার ির্য, সেইোমথ অ্র্যার্য কার্নকরী পররমেবাগুরর্র ির্য
সেমশর-মমধয-প্রথম প্রাইমভট সপ উমেযামগর ির্য AARP গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাে িার্ায়।"
আল কারবডম্বলা, বর্উ ইয়কন নস্টম্বটর নহাম নকয়ার অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Home Care Association,
HCA) নপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা িম্বলম্বের্, "গৃে ও করমউরর্টি পররমেবাগুরর্র ির্য
এই র্তু র্ েৃির্শীর্ েোয়তার ির্য সোম সকয়ার অ্যামোরেময়শর্ (HCA) গভর্নর কুওমমা এবং
রডমরক্টর ওর্মের্মক োধুবাে িার্ায়। এই উদ্ভাবর্ী র্তু র্ রবরর্ময়াগ প্রবীর্মের পররমেবাগুরর্ অ্যামেে
করমত েোয়তা করমব; HCA সোম সকয়ার এমিরন্সগুরর্মক বরধনত পররমেবা প্রোর্ করমত অ্র্ুপ্রারণত
করমব; সমরডমকড (Medicaid) এর োমথ েী নকার্ীর্ পররের্নার ির্য সবেরকারীভামব অ্মথনর
সর্াগামর্র র্তু র্ এবং প্রময়াির্ীয় উপায়গুরর্র রেমক েৃরষ্ট রর্বি করমব। গৃে এবং েী ন-কার্ীর্
পররের্না পররমেবাগুরর্মক প্রাথরমক, মূর্মরামতর স্বামস্থযর আওতার আমর্াের্া সথমক েূমর েররময় রাখ্া
উরেৎ র্য়, এবং এই র্তু র্ কমনেূরে ওই েৃষ্টান্তমক পররবতন র্ করমত একটি গুরুত্বপূর্ন পেমক্ষপ েময়

উঠমত পামর। রর্উ ইয়কন সস্টমট এই র্তু র্ কমনেূরের মোর্ র্ক্ষয পূরমণ HCA এবং আমামের সোম
সকয়ার এমিরন্সগুরর্ গভর্নর এবং সস্টট অ্রেে ের েযা এরিং এর োমথ রর্ষ্ঠভামব কাি করার
ির্য উন্মুখ্।"
অোর্ মাবর কুক, লাইিিোম্বর্র (Lifespan) নপ্রবসম্বডন্ট/প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা, িম্বলম্বের্, "প্রবীণ
এবং মরায়া পররের্নাকারীমের পররমেবা প্রোমর্র ির্য গভর্নর কুওমমার অ্বযােত সর্তৃ ত্বমক আরম
আন্তররকভামব ধর্যবাে িার্ামত োই। করমউরর্টিমত স্বারধর্ভামব থাকমত প্রবীর্মের প্রময়াির্ীয় েোয়তা
পাওয়া রর্রিত করমত এই বামিট তার েৃঢ় অ্ঙ্গীকারমক প্রেশনর্ কমর। অ্থন েরবরাে সথমক
প্রবীর্মের রর্র্নাতর্ প্ররতমরাধ, গুরুত্বপূর্ন ডর্ার সথমক অ্পূর্ন প্রময়াির্ীয়তা পুরণ, গভর্নর প্রমাণ
কমরমছর্ সর্ প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােী র্ারা আমামের করমউরর্টিগুরর্মক বেবামের ির্য একটি উন্নততর
স্থার্ কমর তু র্মত বছমরর পর বছর পররশ্রম কমরমছর্ তামের েোয়তা করমত রতরর্ োয়বি।"
হবল নরাডস-টিম্বয়গ, বর্উ ইয়ম্বকনর অোম্বসাবসম্বয়ের্ অর্ এবেং (Association on Aging in New
York) এর নিাডন নপ্রবসম্বডন্ট এিং সািক কাউবন্ট অবিস ির েো এবেং এর বডম্বরক্টর িম্বলম্বের্,
"প্রবীণ রর্উ ইয়কন বােীরা তামের বারি এবং করমউরর্টিমত স্বারধর্ভামব বেবাে করার ির্য সর্
করমউরর্টি-রভরিক পররমেবাগুরর্ সেময়রছর্, সেগুরর্ প্রোর্ করমত প্রময়াির্ীয় অ্থন েরবরাে রর্রিত
করমত সর্তৃ ত্ব সেওয়ার ির্য রর্উ ইয়কন অ্যামোরেময়শর্ অ্র্ এরিং গভর্নর কুওমমা এবং রর্উ ইয়কন
সস্টট অ্রেে ের েযা এরিং (New York State Office for the Aging) সক ধর্যবাে িার্ায়।"
আবলসর্ বর্কারসর্, LiveOn NY এর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর িম্বলম্বের্, "স্বগৃমে আবি প্রবীর্মের
েবমথমক প্রময়াির্ীয় রবেয়গুরর্মত আরও ভামর্া কমর েোয়তা করার উপর গুরুত্ব আমরাপ কমর রর্উ
ইয়মকন র প্রবীণ ির্গমণর ির্য পররমেবাগুরর্র উপর্ভযতা রর্রিত করমত এই বছমরর বামিট সর্
অ্গ্রগরত কমরমছ তার ির্য LiveOn NY গরবনত। রর্উ ইয়মকন র প্রবীণ ির্গণমক েোয়তা করমত এবং
আমামের করমউরর্টিমক আরও ভামর্া পররমেবা সেওয়ার র্তু র্, উদ্ভাবর্ী উপায়গুরর্ খ্ুৌঁমি সবর করমত
আমরা সস্টমটর োমথ কাি করা অ্বযােত রাখ্মত উন্মুখ্। রর্উ ইয়কন কামর্ক্টে (NY Connects)
সথমক বারিমত-সপ ৌঁমছ সেওয়া খ্াবার, এই িীবমর্র োমথ অ্ঙ্গাঙ্গীভামব িরিত কমনেূরেগুরর্মত তামের
েোয়তা বৃরির ির্য আমরা গভর্নর কুওমমা, সস্টট অ্রেে ের েযা এরিং এর ভারপ্রাপ্ত রডমরক্টর
সগ্রগ ওর্মের্ সক ধর্যবাে িার্াই।"
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