
যুক্ত হন। 
সক্রিয় থাকুন।
স্াস্থ্যবান হন।

 আমাদের সাদথ যযাগাদযাগ করুন
212-AGING-NYC



লক্থ্য এবং উদদেশথ্য
নিউইয়র্ক  নিটি নিপার্ক মেন্ট ফর দ্য এনিং (DFTA) বয়িবাদ দূর 
ররমে, নবনিন্ন বয়স্ক োিুষমদর ের্কাদা এবং ি ীবিরাত্ার োি 
নিনচিে ররমে, এবং পনরমষবা, পক্ষিের্কি ও নিক্ষার োধ্যমে 
োমদর পনরচর্কারার ীমদর িহায়োর িি্য রাি রমর।

স্াি ীয় িংস্াগুনির িামর অংি ীদার ীমবে প্রব ীণ োিুষমদর করন্দ্র, স্ািানবরিামব 
অবিরপ্রাপ্ত িম্প্রদায়, করি ে্যামিিমেন্ট ও বানিমে পনরচর্কারার ী এমিনসি, 
বানিমে খাদ্য কপৌঁমে কদওয়ার রার্কক্রে, পনরচর্কারার ীমদর িহায়োর 
রার্কক্রে, োিনির স্ামস্্যর রার্কক্রেগুনির োধ্যমে পনরবহি িহ প্রনেটি 
বমরামে আরও অমির নবষময় DFTA পনরমষবা প্রদাি রমর।

DFTA কস্চ্ামিবার িংস্ািও প্রদাি রমর, এবং এর রময়মে এরটি নিনিয়র 
এেপ্লয়মেন্ট িানি্ক মিি ইউনির, এল্ার িান টিি ইউনির, গ্্যান্ডমপমরন্ট নরমিাি্ক 
কিন্টার, ফটিার গ্্যান্ডমপমরন্ট কপ্রাগ্াে, নবি কপয়ার কপ্রাগ্াে, ইে্যানদ।

 

প্রব ীণ মানুষদের যকন্দ্র
নিউইয়র্ক  িহমর িে িে প্রব ীণ োিুষমদর করন্দ্র রময়মে, এবং 60 
অরবা োর কবনি বয়ি ী কর করািও ব্যনতি নবিােূমি্য িদি্যপদ 
কপমে পামরি। প্রনেটি করন্দ্র নবনিন্ন ধরমণর নক্রয়ারিামপর ব্যবস্া 
রমর, িাধারণে করগুনিমে অন্তিু্ক তি রামর:

• নিল্প, িঙ্ ীে, িাচ এবং নফরমিি ক্াি, এবং হাঁরার ক্াব

• আর্্কাইটিি, িায়ামবটিি, উচ্চ রতিচাপ ইে্যানদর ব্যবস্াপিা 
ররার ক্াি

• পুন টি এবং নিক্ষা িংক্রান্ত রে্কিািা

•  কেনিমরয়ার, কেনিমরইি, পনরপূরর পুন টি িহায়ো রে্কিূনচর 
িি্য স্ক ীনিং, এবং িািা নরিি ররা

•  খাদ্য এবং েুটি উদরাপি

•  প্ররুনতির ক্াি



ইন-যহাম সহায়তা
রনদ আপিার পমক্ষ বানি করমর বাইমর রাওয়া, অরবা দদিনদিি রািগুনি ররা 
রঠিি হয়, োহমি কফামির োধ্যমে িহায়ো চাইমে পামরি। নবষয়টির ব্যবস্াপিার 
োধ্যমে, এরিি প্রনিনক্ষে নবমিষজ্ঞ আপিার নিরাপমদ বানিমে রারার িহায়ো 
ররমে প্রময়ািি ীয় পনরমষবাগুনি নিধ্কারণ ররমবি। এমে রারমে পামর:

•  বানিমে খাবার িরবরাহ ররা, এবং/অরবা বানিমে পনরচর্কা ররা

•  ঘমর বমি রাউমসিনিং এবং িম্প্রদাময়র িংস্ামির িুনবধা পাওয়া

•  বনু্বেপূণ্ক পনরদি্কি

• নবি পনরমিামধর রািগুনির ব্যবস্াপিায় িহায়ো ররা

মানক্সক স্াস্থ্য পক্রদষবা
কেয়র’ি অনফি অফ রনেউনিটি কেন্টাি কহিমরর অংি ীদানরমবে DFTA-কয়র 
কিনরঅ্যান রির কেন্টাি কহির কপ্রাগ্ামের উমদ্যামে প্রব ীণ োিুষমদর করমন্দ্র োিনির 
স্ামস্্যর নক্নিনিয়ািমদর নিময়াে ররা হয়। প্রব ীণ ব্যনতিমদর ি ীবমি উমবেে অরবা 
নবষণ্নোর ঘরিার েমো চ্যামিন্জং পনরনস্নেমে নক্নিনিয়ািরা িহায়ো রমরি, োরা 
ব্যনতিেে িামব পরােি্ক কদি এবং করফামরি প্রদাি রমরি।

যকয়ারক্গভার সাদপার্ট
রারও পনরচর্কা ররা চাপ হমে পামর। আপনি কর এরিি পনরচর্কারার ী োর 
স্ ীরৃনে পাওয়া হ’ি িাহার্য পাওয়ার প্ররে পদমক্ষপ। করয়ারনেিার িামপার্ক  কপ্রাগ্ামের োধ্যমে কিাি্যাি 
ওয়ার্ক াররা ের্য, করফামরি, অবরাি-রাি ীি পনরচর্কা, দ ীঘ্ক মেয়াদ ী পনরচর্কার নবরল্পগুনির নবষময় 
পরােি্ক, ইে্যানদ নদময় রামরি।
আপনি রনদ এেি করািও ব্যনতির পনরচর্কায় নিরুতি রামরি, রার বয়ি 60 অরবা 
োর কবনি, এবং রার আম্জ্হইমের করাে, অি্যাি্য নিমেিনিয়া, অরবা দ ীঘ্কস্ায় ী 
অিুস্ো আমে, োহমি আপনি িহায়ো কপমে পামরি। আপনি রনদ 55 বের অরবা 
োর কবনি বয়ি ী হি, এবং আত্ীয় করািও এরটি নিশু অরবা প্রাপ্তবয়স্ক প্রনেবন্ ী 
ব্যনতির পনরচর্কায় নিরুতি রামরি, োহমি আপনিও িাহার্য কপমে পামরি। 

যযাগাদযাগ রাখুন
নিপার্ক মেন্ট ফর দ্যা এনিং নিনির ররুি   

nyc.gov/aging ওময়বিাইমর অরবা িাোনির করাোমরাে 
োধ্যমে:

 পনরমষবা িংক্রান্ত আরও েমর্যর িি্য 212-AGING-NYC 
অরবা 311 িম্বমর রি ররুি।

@nycseniors



বনু্ত্বপূণ্ট কায্টরিম
কেয়র’ি অনফি অফ রনেউনিটি কেন্টাি কহিমরর অংি ীদানরমবে, বনু্বেপূণ্ক 
পনরদি্কি এবং বনু্বেপূণ্ক VOICES রার্কক্রেগুনির োধ্যমে প্রব ীণ োিুষরা িেুি 
বনু্বে েিার এবং িেুি িাোনির িংমরাে েমি কোিার িুমরাে পাি, রার ফমি 
োমদর এরার ীবে এবং নবনচ্ন্নোর অিুিূনে হ্াি পায়। উিয় রার্কক্রমেই প্রব ীণ 
োিুষমদর িামর এরিি বাোই ররা এবং প্রনিনক্ষে কস্চ্ামিবর, এরিি িেবয়ি ী ব্যনতি অরবা 
কোষ্ ীর িামর িাপ্তানহর নিনতিমে করাোমরাে রনরময় কদওয়া হয়।

বনু্বেপূণ্ক পনরদি্কমির রার্কক্রমে েৃহবদিী প্রব ীণ োিুষমদর িামর বানিমে করমে পামর এেি 
কস্চ্ামিব ীমদর িামর, অরবা কফামির োধ্যমে করাোমরাে রাখার িি্য িেবয়ি ী োিুষ অরবা 
কোষ্ ীর িামর করাোমরাে রনরময় কদওয়া হয়। বনু্বেপূণ্ক VOICES রার্কক্রমে বানিমে রারা প্রব ীণ 
োিুষমদর কফামি এবং নিনিও রমির োধ্যমে িংমরাে দেনর ররার পনরমষবা প্রদাি ররা হয়।

যহলথ ইনসুথ্যদরন্স ইনফরদমশন, কাউদন্সক্লং অথ্যান্ড অথ্যাক্সস্থ্যান্স 
যপ্রাগ্াম (HIICAP)
কেনিমরয়ার িম্পমর্ক  আপিার করাি প্রশ্ন আমে নর? HIICAP হ’ি নিউইয়র্ক   
িহমর কেনিমরয়ার পার্ক ি A, B, C এবং D িম্পমর্ক  নিি্ক রমরাে্য ের্য পাওয়ার 
উৎি। কেনিমরয়ার িানপ্লমেন্টাি ইসিু্যমরসি (কেনিে্যাপ) এবং কেনিমরয়ার 
অ্যািিামন্টি িংক্রান্ত নবষয়গুনিমে, এবং ব্যয় বহি ররার িি্য এক্সরিা কহিপ 
কপ্রাগ্ামে আমবদি ররার কক্ষমত্ও প্রনিনক্ষে রাউনসিিাররা িহায়ো রমরি।

ক্নউ ইয়ক্ট  শহদর NY কাদনক্টস
NY রামিক্টি হ’ি রাি্যব্যাপ ী এরটি পনরমষবা, রা িব বয়ি ী োিুষিিমর 
দ ীঘ্কমেয়াদ ী প্রময়ািি পূরমণর িি্য উপরুতি িহায়ো খুঁমি কপমে িাহার্য রমর। 
রনেউনিটির পার্ক িাররা প্রব ীণ োিুষমদর, দ ীঘ্কমেয়াদ ী প্রনেবন্ ীবে আমে এেি  
রুবা ব্যনতিমদর, োমদর পনরচর্কারার ীমদর, প্রনেবন্ ী নিশুমদর নপো-োোমদর  
ের্য এবং করফামরি প্রদাি রমর।

পক্রবহন
নচনরৎিা অরবা িাোনির পনরমষবার অ্যাপময়ন্টমেন্ট রাখার িি্য কর প্রব ীণ 
ব্যনতিমদর েণ-পনরবহণ ব্যবস্ায় রাোয়ামে অিুনবধা আমে, োমদর িি্য 
রনেউনিটি-নিনতির পনরবহি পনরমষবা পাওয়া রায়।

নথ্যাচদরক্ল অকাক্রং ক্ররায়ারদমন্ট কক্মউক্নটিজ (NORCS) 
এরটি NORC হ’ি এরটি নবনিন্ন বয়ি ী ব্যনতিমদর আবািি উন্নয়ি অরবা িনন্ননহে অঞ্চি, রা 
আদমে প্রব ীণ ব্যনতিমদর িি্য নিনে্কে হয়নি, নরন্তু এখি কিখামি উমলেখমরাে্য 
িংখ্যায় োরা বিবাি রমরি। NORC-গুনিমে অমির িহায়র পনরমষবা এবং 
রার্কক্রে রামর, করগুনিমে আবানিরমদর স্াস্্য এবং িাি িামব রারা িংক্রান্ত 
নক্রয়ারিাপ, িহায়ো িহ িুনবধা এবং অনধরামরর ব্যবস্া আমে।



ক্সক্নয়র এমপ্লয়দমন্ট সাক্ভ্ট দসস
নিনিয়র এেপ্লয়মেন্ট িানি্ক মিি ইউনির 55 এবং োর অনধর 
বয়ি ী রে্কহ ীি, স্ল্প আময়র ব্যনতিমদর বে্ক োমির কিরা 
প্রনক্রয়াররণ, গ্াহর পনরমষবা, নিরাপতিা, নবক্রয়, প্রিািি, 
বানিমে স্ামস্্যর পনরচর্কা, ইে্যানদ রামির িি্য প্রস্তুে রমর। 

অংিগ্হণরার ীরা রনম্পউরার, চারনর-অিুিন্াি, ি ীবিবৃতিান্ত-রচিা এবং 
ইন্টারনিউময়র ক্ামি করাে কদি। রে্কপ্রার থীরা অি-দ্যা-িব প্রনিক্ষণ এবং অন্তে 
িূ্যিেে েিুনর আয় ররার িুমরাে পাি।

এল্ার জাক্ স্স
দ্য এল্ার িান টিি ইউনির নিউ ইয়মর্ক র প্রব ীণ অনধবাি ীমদর 
অপরাধ ও অপব্যবহার করমর রক্ষা ররার িি্য রাি রমর। কর 
িেস্ত িুতিমিাে ী ব্যনতিরা এরিি নবশ্বস্ত ব্যনতির হামে িার ীনরর, 
োিনির, অরবা আনর্কর নির্কােমির নিরার হময়মেি োমদর 
পরােি্ক ও িহায়ো কদওয়ার িি্য প্রমে্যরটি বমরামে এল্ার 
অ্যানবউি রার্কক্রে পাওয়া রায়। 

নবি কপয়ার রার্কক্রে প্রব ীণ ব্যনতিমদর আনর্কর নির্কােি ও কিাষণ করাধ ররার 
িি্য নবি ও বামির নবি্যস্ত ররমে িাহার্য রমর, এবং নিনচিে রমর কর নবিগুনি 
রামে িেয়েে পনরমিাধ ররা হয়।

গ্থ্যান্ডদপদরন্ট ক্রদসাস্ট যসন্টার
আপনি রনদ এরিি প্রব ীণ ব্যনতি হি এবং আপিার কদৌনহত্-
কদৌনহত্ ী অরবা অি্য করািও রুবা আত্ীময়র পনরচর্কার প্রারনের 
দানয়মবে রামরি, োহমি গ্্যান্ডমপমরন্ট নরমিাি্ক কিন্টার আপিামর 
এরিি আত্ীয়মদর েত্তাবধায়র নহিামব আপিার িূনেরার 
িাে্জি্য ররমে আপিার িহায়ো ররমে পামর।

গ্্যান্ডমপমরন্ট নরমিাি্ক কিন্টামরর পনরমষবাগুনির েমধ্য রময়মে আইনি, বামিটিং 
এবং অি্যাি্য নবষময় রে্কিািা। করফামরি, িেরক্ষ ব্যনতিমদর দমির অনধমবিি 
এবং অি্যাি্য পনরমষবাও পাওয়া রায়। 

ফস্ার গ্থ্যান্ডদপদরন্ট যপ্রাগ্াম
ফটিার গ্্যান্ডমপমরন্ট কপ্রাগ্াে স্ল্প আয় িম্পন্ন প্রব ীণ ব্যনতিমদর 
রনেউনিটি পনরমবমি রামখ, করখামি োরা নিশু এবং নবমিষ 
চানহদা িম্পন্ন নিশুমদর েত্তাবধাি ও পনরচর্কা রমরি। স্ল্প 
পনরোণ বৃনতি প্রদাি ররা হয়।



যুক্ত হন। 
সক্রিয় থাকুন।
স্াস্থ্যবান হন।

ক্লগাল সাদপার্ট
কর িেস্ত প্রব ীণ ব্যনতিমদর অি্যাি্য িররানর অরবা কবিররানর আইনি 
িহায়ো পাওয়ার িুমরাে কিই, োমদর িি্য আইনি িহায়ো পাওয়া রায়। 
িহায়োরার ীরা িররানর িুনবধা, দ ীঘ্কমেয়াদ ী পনরচর্কা, কিাতিা এবং 
বানিওয়ািা-িািাটিয়া িংক্রান্ত িেি্যাগুনি িংক্রান্ত িহায়ো প্রদাি রমর।

দ্যা অ্যািাইিি রাউমসিি কপ্রামিক্ট উমচ্মদর ঝঁুনর আমে এেি প্রব ীণমদর িহায়ো রমর। 
আপনি রনদ নিমিমর করাে্য বমি নবমবচিা রমরি, োহমি আপিার োেিার শুিানির িেময় 
িারপ্রাপ্ত নবচাররমর িািাি, অরবা আদািমের িহায়ো করমন্দ্র কদখা ররুি।

DFTA-এর বাইদরর সংস্ান 
ACCESS NYC হ’ি আনর্কর রে্কিূনচ এবং আবািি, খাদ্য, ইে্যানদ িম্পনর্ক ে 
িুনবধাগুনির িি্য িহমরর অিিাইি স্ক ীনিং রুি:  
access.nyc.gov

যস্চ্াদসবার সুদযাগ
আপনি রনদ করািও এরিি নিউ ইয়র্ক  বাি ীর ি ীবমি করািও পনরবে্ক ি 
আিমে চাি, অরবা আপনি রনদ এরিি প্রব ীণ ব্যতি হি এবং করািও 
প্রে্যপ্কণেূির রাি ররমে চাি, োহমি DFTA-এর কস্চ্ামিবর হি। 
কস্চ্ামিবররা বনু্বেপূণ্ক কপ্রাগ্াে, ফটিার গ্্যান্ডমপমরন্ট কপ্রাগ্াে এবং আরও 
অমির নবষময় িম্প্রদাময়র িহায়ো রমর।

আমাদের সাদথ যযাগাদযাগ করুন
অমির পনরমষবা নবিােূমি্য অরবা স্ল্প েূমি্য পাওয়া রায়, এবং িাষার িাহার্য পাওয়া রায়। এনিং 
রামিক্ট হ’ি িংস্াি, পনরমষবা এবং কস্চ্ামিবার িুমরামের িি্য আোমদর করাোমরাে করন্দ্র। 

এরিি এনিং নবমিষমজ্ঞর িামর ররা বিার িি্য 212-AGING-NYC (212-244-6469) িম্বমর রি 
ররুি।

প্রব ীণ ব্যনতিমদর িি্য DFTA পনরমষবা অরবা িরুনর প্রস্তুনের নবষময় উপস্াপিার অিুমরাধ ররমে, 
আোমদর www.nyc.gov/aging/presentation ওময়বিাইমর রাি।


