
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আসবি পবরম্বেিা িৃবির জর্ে 50.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
িরাে স্ট ােণা কম্বরর্ 

  
  

তহবিল প্রবতম্বরাধ, বিবকৎসা ও আসবি স্টমাকাম্বিলা করম্বত পরু্রুিাম্বরর পবরম্বেিাগুবলর একটি 
আঞ্চবলক স্টর্েওয়াকন  পিবত সাহায়তা করম্বি 

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের প্রবতটি কাউবিম্বত প্রদত্ত তহবিল ও স্টসিাসমূহ 

 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট জমুে আসনি পনরমেবা অ্যামেস প্রসানরত র্রমত 
স্টপ্রাভাইডারমের 50.7 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার পর্নন্ত বরাদ্দ স্ট ােণা র্মরর্। এই তহনবমির 
স্টবনিরভাগই আঞ্চনির্ স্টর্টওয়ামর্ন র নেমর্ র্ামব র্ামত প্রনতমরাধ, নিনর্ৎসা ও পুর্রুদ্ধারসহ র্মের 
ধারাবানহর্তা বজায় রাখার জর্য পনরর্ল্পর্া র্রা হময়মে। আমরা তহনবি এই স্টর্টওয়ার্ন  এিার্ার 
মমধয COTI স্টসবা, পুর্রুদ্ধার স্টর্ন্দ্র, প্রনতমরাধ স্টজাট, ও নিপি P প্রনতমরাধ র্মনসূনি (Triple P 
prevention program) বনৃদ্ধর নেমর্ র্ামব। এই তহনবিটি নর্উ ইয়র্ন  স্টেট অ্নিস অ্ব 
অ্যানডর্ির্ সানভন মসস এন্ড সামপাটন  (New York State Office of Addiction Services and 
Supports) দ্বারা পনরিানিত স্টেট অ্নিম স্টরসপমের স্টিডারাি সমনথনত অ্র্ুোমর্র অ্ংি।  
  
"র্খর্ আমরা COVID-19 মহামানর ও িিমার্ আনিমজাত দ্রমবযর মহামানরর নবরুমদ্ধ িোই 
িানিময় র্ানি, তখর্ আমরা আসনির সামথ সংগ্রাম র্রা নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সহায়তা র্রার জর্য 
আমামের অ্ঙ্গীর্ার স্টজারোর র্রনে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বরাদ্দটি নর্উ ইয়মর্ন র সর্ি 
অ্ঞ্চমি স্টমাবাইি সানভন স স্টডনিভানর ও স্টটনিপ্রযার্টিস সম্প্রসারণসহ নবসৃ্তত পনরমেবার জর্য অ্থন 
প্রোর্ র্মর, র্া সারা স্টেট জমুে আমামের স্টেমির স্টর্তৃস্থার্ীয় আসনি স্টর্য়ারর্ িনিিািী র্মর। 
এই সংস্থার্গুনি স্টর্াথায় এবং র্খর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের তামের সবমিময় স্টবনি প্রময়াজর্ স্টসখামর্ তা 
উপিভয।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের স্টহম্বরাইর্ অোন্ড আবিম োস্ক স্টিাসন (Heroin and Opioid Task Force)-এর 
সহ-সভাপবত স্টলিম্বের্োি গভর্নর কোবি স্টহািুল িম্বলর্, "COVID-19 মহামানরর র্ারমণ এই 
অ্তযন্ত িযামিনজং সমময়, এটা নর্নিত র্রা স্টর্ স্টেমটর সমস্ত অ্ংমি আসনির সামথ িোই র্রা স্টর্ 
স্টর্ার্ও বযনির জর্য জীবর্ রক্ষার্ারী সংস্থার্ ও পনরমেবাগুনি পাওয়া র্ায় নর্র্া তা নর্নিত র্রা 



 

 

আমগর স্টিময় আরও গুরুত্বপূণন। এই তহনবি প্রনতমরাধ, নিনর্ৎসা ও পুর্রুদ্ধামরর র্ে আমরা বনৃদ্ধ 
র্রমব এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর আনিমজাত দ্রমবযর মহামারী বমে এর্বামর ও সর্মির জর্য 
অ্ঙ্গীর্ার স্টর্ আরও স্টজারোর র্রমব।"  
  
OASAS কবমের্ার আবলনর্ গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বিজ িম্বলর্, "র্খর্ আমরা COVID-19 মহামানরর 
মমধয আসনি স্টমার্ামবিায় র্াজ র্মর র্ানি,  
স্টেমটর সর্ি অ্ঞ্চমি সমস্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জীবর্ রক্ষার্ারী আসনি পনরমেবাগুনিমত অ্যামেস 
পাওয়া উনিত তা নর্নিত র্রা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। OASAS সবসময় আসনি পনরমেবার এর্টি 
স্টর্ৌথ স্টর্য়ার মমডিমর্ সহায়তা র্মরমে এবং এই সহমর্ানগতগুনিমর্ আরও িনিিািী র্রমত এবং 
প্রময়াজমর্ আরও স্টবনি স্টিামর্র র্ামে স্টপৌৌঁোমত এই তহনবমির মাধযমম আমরা আমামের র্নমউনর্টি 
নভনির্ সরবরাহর্ারী স্টর্টওয়ামর্ন র সামথ আমামের র্াজ গমে তুিমত সক্ষম।"  
  
নর্উ ইয়মর্ন র আসনি স্টর্য়ামরর এর্টি িনিিািী বযবস্থা আমে, উন্নত সহমর্ানগতা ও সমন্বময়র সামথ 
প্রময়াজমর্ স্টিামর্রা আসনির নিনর্ৎসার ওেুধ সহ আবানসর্ ও বনহমুনখী স্টসটিংগুনির মমধয আরও 
সিি রূপান্তর, প্রনতমরাধ ও পুর্রুদ্ধামরর সহায়তা আমরা ভামিা সমন্বয় সহ স্টর্য়ার সহজতর 
অ্যামেমসর অ্নভজ্ঞতা অ্জন র্ র্রমব। এই উমেযামগর অ্ধীমর্ বরাদ্দ র্রা তহনবি স্টর্য়ামরর জর্য 
আঞ্চনির্ পদ্ধনত সোমর্র প্রমিষ্টামর্ সহায়তা র্মর এবং আসনি স্টর্য়ামরর সমগ্র ধারাবানহর্তা 
স্টমার্ামবিা র্রমত প্রনতমরাধ, নিনর্ৎসা ও পুর্রুদ্ধার স্টপ্রাভাইডারমের সহায়তা র্রার জর্য পনরর্ল্পর্া 
র্রা হময়মে। স্টর্ সব স্টপ্রাভাইডারগণ বরাদ্দ পায় তারা তামের অ্ঞ্চমির নর্নেনষ্ট িানহো নিনিত 
র্মরমে এবং স্টর্য়ামরর গযাপগুনিমর্ সমাধার্ র্রার জর্য পনরমেবাগুনি প্রস্তাব র্মরমে।  
  
আঞ্চনির্ স্টর্টওয়ার্ন গুনি এর্ানধর্ স্টপ্রাভাইডার নর্ময় গঠিত, অ্নধর্াংি স্টক্ষমে এর্ানধর্ র্াউনি, 
এর্টি অ্ঞ্চমি পনরমবির্ র্রা হয়। পরুস্কামরর পনরমাণ স্টর্টওয়ার্ন  দ্বারা পনরমবনিত র্াউনিগুনির 
সামথ নর্মি তানির্াভুি র্রা হময়মে।  
  

স্টর্েওয়াম্বকন র র্াম  পবরম্বিবেত কাউবিসমূহ  
পরুস্কাম্বরর 
পবরমাণ পর্নন্ত  

িং আইিযান্ড স্টর্টওয়ার্ন   র্াসাউ ও সামিার্  
5,745,233 
মানর্ন র্ ডিার  

স্টসন্ট্রাি নর্উ ইয়র্ন  নবমহনভওরাি স্টহিথ স্টর্য়ার 
(Central New York Behavioral Health 
Care)  

র্াইয়ুগা, ওনর্ো, ওর্ডাগা ও 
ওসওময়মগা  

1,815,498 
মানর্ন র্ ডিার  

আপর্ার স্টহিথ পাটন র্ার SOR সহমর্াগী  
মর্মরা, নিনভংমোর্, েুমবর্, স্টিমুং 
ও টিওগা  

2,121,400 
মানর্ন র্ ডিার  

র্থন র্ানন্ট্র নরনজওর্াি স্টর্টওয়ার্ন  অ্ব স্টর্য়ার  
নির্টর্, এমসে, ফ্রাঙ্কনির্, 
স্টজিারসর্, িুইস, স্টসি িমরে, ও 
হযানমিটর্  

854,080 
মানর্ন র্ ডিার  



 

 

ব্রুর্নির্ আঞ্চনির্ স্টর্টওয়ার্ন  (Brooklyn 
Regional Network)  

ব্রুর্নির্  
5,263,618 
মানর্ন র্ ডিার  

িহরবযাপী অ্যানডর্ির্ সামপাটন  স্টর্টওয়ার্ন  
(Citywide Addiction Support Network)  

মযার্হাটর্, ব্রঙ্কস ও কুইে  
10,499,410 
মানর্ন র্ ডিার  

ভযাি ুস্টর্টওয়ার্ন  স্টবমহনভওরাি স্টহিথ স্টর্য়ার 
স্টর্ািাবমরটিভ স্টর্টওয়ার্ন  (Value Network 
Behavioral Health Care Collaborative 
Network)  
  

আমিগানর্, র্যাটারাগাস, স্টিৌটাকুয়া, 
এনর, স্টজমর্নস, র্ায়াগ্রা, অ্রনিে ও 
ওয়াইওনমং  

3,112,627 
মানর্ন র্ ডিার  

স্টর্াঅ্নডন মর্মটড স্টবমহনভওরাি স্টহিথ সানভন মসস 
স্টর্টওয়ার্ন  (Coordinated Behavioral Health 
Services Network)  
  

উল্স্োর, ডামিস, সুনিভার্, অ্মরজ, 
পুটর্াম, রর্িযান্ড ও ওময়েমিোর  

4,774,896 
মানর্ন র্ ডিার  

নিঙ্গার স্টির্ মর্মরা SOR II আঞ্চনির্ 
সহমর্াগী স্টর্টওয়ার্ন   

অ্িানরও, শুইিার, স্টসমর্র্া, ওময়র্ 
ও ইময়টস  

568,391 
মানর্ন র্ ডিার  

স্টমাহর্ ভযানি নবমহনভওরাি স্টহিথ ও সাউথ 
স্টসন্ট্রাি নবমহনভওরাি স্টহিথ স্টর্য়ার 
স্টর্ািাবমরটিভ স্টর্টওয়ার্ন   

টম্পনর্ে, র্টন িযান্ড, ব্রুম, স্টির্ামঙ্গা, 
মযানডসর্, হানর্ন মার, িুিটর্, 
মিমগামানর, স্টস্কাহানর, স্টডিাওয়যারও 
ওটমসমগা  

1,482,981 
মানর্ন র্ ডিার  

স্টেমটর্ আইিযান্ড নরনজওর্াি সাবমেে ইউজ 
স্টর্টওয়ার্ন  (Staten Island Regional 
Substance Use Network)  

Richmond  
979,035 
মানর্ন র্ ডিার  

র্যানপটাি নবমহনভওরাি স্টহিথ স্টর্টওয়ার্ন  
(Capital Behavioral Health Network)  

অ্যািবানর্, স্টিমর্র্টানড, স্টরর্মসিার, 
সারামতাগা, র্িনিয়া, গ্রীর্, ওয়ামরর্ 
ও ওয়ানিংটর্  

2,223,096 
মানর্ন র্ ডিার  

  
উপমর তানির্াভুি আঞ্চনির্ স্টর্টওয়ার্ন  বরাদ্দগুনি োোও, তহনবি স্টর্টওয়ার্ন গুনির দ্বারা প্রেি 
র্াউনিগুনির মমধয নর্ম্ননিনখত উমেযাগগুনিমর্ সহায়তা র্রমব।  
  
স্টসিার অি বিেম্বমি ইম্বর্াম্বভের্ সাবভন ম্বসস (Center of Treatment Innovation Services, 
COTI)- 6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
COTI নপয়ার সানভন স, স্টমাবাইি সানভন স স্টডনিভানর ও স্টটনিপ্রযার্টিস সামমথনযর মাধযমম আনিমজাতীয় 
মাের্দ্রমবযর বযবহারজনর্ত নডজঅ্ডন ামরর নিনর্ৎসার অ্যামেস সম্প্রসানরত র্রার র্াজ র্মর থামর্। 
COTI স্টপ্রাভাইডারগণ নিনর্ৎসা ও তামের প্রময়াজর্ীয় সাহামর্যর জর্য স্টসবা িাওয়া বযনিমের সংর্িু 
র্রার জর্য নবেযমার্ প্রনতবের্তা স্টভমঙ্গ স্টিিার জর্য র্াজ র্মর। 2016 স্টথমর্ 2019 সামির 
মমধয, COTI স্টসবা সহ র্াউনিগুনিমত অ্নতনরি মাোয় মৃতুয হার 42 িতাংি স্টথমর্ 64 িতাংি 
র্মম স্টগমে।  



 

 

  
বরকভাবর স্টসিার - 2.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
নরর্ভানর স্টসিার স্টপিাোর র্মী, সহর্মী ও স্টেিামসবর্মের সমঙ্গ েী নমময়ােী নরর্ভানর উন্নীত 
র্রার জর্য পনরর্ল্পর্া র্রা হময়মে র্ারা নরর্ভানরর জর্য মার্ুেমর্ নর্ময়ানজত ও সহায়তা র্রার 
জর্য এর্ানধর্ স্টসবা প্রোর্ র্মর। নরর্ভানর স্টসিারগুনি েক্ষতা ততনরর িাস, সামপাটন  গ্রুপ, 
পনরমেবাগুনিমত স্টরিামরি, স্টসাবার ইমভি ও নবমর্াের্মূির্ র্মনসনূি প্রোর্ র্মর। এই পনরমেবাগুনি 
এমর্ভামব পনরর্ল্পর্া র্রা হময়মে র্ামত মার্ুে আসনি স্টথমর্ আমরাগয িাভ র্রমত পামর র্া বযনি, 
তামের পনরবার ও সম্প্রোময়র িানহোর প্রনত প্রনতনিয়ািীি।  
  
প্রবতম্বরাধ স্টজাে - 1.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
র্নমউনর্টি নভনির্ সাবমেমের বযবহার প্রনতমরাধ স্টজাট স্থার্ীয় িানহো পরূণ র্ার্নর্র পোথন 
বযবহার প্রনতমরাধ স্টর্ৌিি সহজ, বাস্তবায়র্ ও বজায় রাখার জর্য নবনভন্ন র্নমউনর্টির 
স্টের্মহাল্ডারমের এর্নেত র্মর। SOR অ্থনায়মর্ স্টজাট পোথন বযবহার প্রনতমরাধ স্টজাট এম্পায়ার 
স্টেট োনরদ্র হ্রাস উমেযাগ এিার্ায় প্রসানরত উচ্চ ঝুৌঁ নর্পূণন সম্প্রোময়র মমধয স্থার্ীয় সম্পে 
র্ার্নর্রভামব আসনি োস্থয তবেময স্টমার্ামবিা র্রমত।  
  
বিপল P পবজটিভ স্টপম্বরবিিং কমনসূবি - 938,000 মাবকন র্ ডলার  
নিপি নপ পনজটিভ স্টপমরনিং র্মনসূনি এর্টি প্রনতমরাধ র্মনসূনি র্া িান্ত থার্ার সময় এর্টি নিশুর 
িানহো সাো স্টেওয়ার জর্য নপতামাতা বা তত্ত্বাবধায়র্মের সুস্পষ্ট স্টর্ৌিি প্রোমর্র মাধযমম 
পনরবারমর্ সহায়তা র্মর। স্টর্মহতু নিশুরা উন্নয়র্মূির্ মাইিিির্গুনি স্টিমখ ও পূরণ র্মর এটি 
োস্থযর্র পানরবানরর্ সংর্ুনিমর্ প্রিার র্মর। র্মনসূনিমত তরুণমের মমধয ঝুৌঁ নর্পণূন আিরণগুনি স্টর্মর্ 
সাবমেমের বযবহার ও নর্মিার অ্পরাধমর্ হ্রাস র্রার পািাপানি, এর্ই সামথ ইনতবাির্ সামানজর্ 
আিরণ ও মার্নসর্ সসু্থতামর্ উৎসানহত র্রমত স্টেখামর্া হময়মে। এটি নপতামাতার নবেণ্ণতা, 
মার্নসর্ িাপ, উমদ্বগ ও পানরবানরর্ দ্বন্দ্ব হ্রাস এবং ইনতবাির্ পানরবানরর্ সম্পর্ন  বৃনদ্ধমত সািিয 
প্রেিনর্ র্মরমে।  
  
পেগ্রহমণর পর স্টথমর্, গভর্নর কুওমমা আনিমজাত দ্রমবযর মহামারী সমাধার্ র্রার জর্য এর্টি 
আিমণাত্মর্, বহুমানের্ পথ স্টবমে নর্ময়মের্ এবং পূণন প্রনতমরাধ, নিনর্ৎসা, ও নর্রাময় স্টসবা সহ 
আসনি পনরির্নার জর্য স্টেমির মমধয িীেনস্থার্ীয় অ্বস্থার্ নর্ময়মের্। এই মহামারীর সামথ িোই 
র্রার জর্য, গভর্নর প্রথাগত স্টসবা সম্প্রসানরত র্মরমের্, র্ার মমধয রময়মে সঙ্কটর্ািীর্ স্টসবা, 
ইর্মপমিি, আউটমপমিি, আবানসর্ নিনর্ৎসা প্রর্ল্প, ওেুধ প্রময়াগ সহমর্াগী নিনর্ৎসা, স্টমাবাইি 
নিনর্ৎসা এবং পনরবহর্ স্টসবা।  
  
2016 সামি, গভর্নর কুওমমার স্টহমরাইর্ টাস্ক স্টিাসন র্তুর্, প্রথাগত র্য় এমর্ স্টসবা সুপানরি র্মর, 
র্ার মমধয নেি নর্রাময় স্টর্ন্দ্র, তরুণমের িাবহাউস, সম্প্রসানরত নপয়ার স্টসবা এবং ওমপর্ অ্যামেস 
স্টসিার র্া তাৎক্ষনণর্ মূিযায়র্ এবং স্টসবা প্রানির স্টরিামরি প্রোর্ র্মর। পরবতীমত এই স্টসবাগুনি 
স্টেমটর বহু র্নমউনর্টিমত স্থাপর্ র্রা হময়মে এবং মার্ুেমর্ তামের আবাসস্থমির র্ামেই প্রময়াজর্ীয় 
স্টসবা স্টপমত সহায়তা র্মরমে।  



 

 

  
মার্ুে র্ামত আরও দ্রুত নিনর্ৎসা স্টপমত পামর স্টসই জর্য গভর্নর বীমা সীমাবদ্ধতা বানতি, 
আনিমজাত স্টপ্রসনিপিমর্র সময় 30 নের্ স্টথমর্ সাত নেমর্ র্নমময় আর্া, স্টপ্রসিাইবারমের প্রনিক্ষণ 
ও নিক্ষার উন্ননত আইর্সম্মত র্রাসহ উন্নত সংনবধানর্র্ ও নর্য়ন্ত্রর্ আইর্ সংমিাধর্ র্মরমের্। 
এোোও স্টরাগী নর্ময় োিানি এবং আসনির ভুয়া নিনর্ৎসার নবরুমদ্ধও গভর্নর কুওমমা পেমক্ষপ 
নর্ময়মের্।  
  
এোোও গভর্নর র্যামিােমর্র প্রনিক্ষণ ও সহজিভযতা বৃনদ্ধ র্রার জর্য র্াজ র্মরমের্, র্ার িমি 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর 420,000 এরও স্টবনি মার্েু আনিমজাত ওভারমডামজর নবপনরতর্রণ ওেুধ 
নর্ময় প্রনিনক্ষত ও সনিত হমির্। গভর্নর কুওমমার পেমক্ষমপর র্ারমণ, নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর 
িামমননসগুনি এখর্ স্টপ্রসনিপির্ োোই র্যামিাের্ নেমত পারমে।  
  
নর্মজ বা নর্মজর স্টর্ামর্া নপ্রয়জর্ আসনিমত ভুগমে এমর্ পনরনস্থনতমত নর্উ ইয়মর্ন র বানসন্দারা 
সাহার্য ও প্রতযািা খুৌঁমজ স্টপমত পামরর্ স্টেমটর স্টটািমুি স্টহাপিাইর্ 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369)-এ স্টিার্ র্মর বা HOPENY (সংনক্ষি স্টর্াড 467369)- এ স্টটেটবাতন া 
পাঠিময়, িাইর্টি সিামহ 7 নের্ এবং নের্-রাত 24  ণ্টা স্টখািা থার্মব।  
 
িাইনসস/নডটে, ইর্নপমিি, র্নমউনর্টি আবাসর্ বা বনহরাগত স্টরাগীমের র্েসহ আসনি এর 
নিনর্ৎসা NYS OASAS নিটমমি এমভইিানবনিটি ডযািমবাডন  (Treatment Availability 
Dashboard) বযবহার র্মর FindAddictionTreatment.ny.gov  এ অ্থবা NYS OASAS এর 
ওময়বসাইমট পাওয়া র্ামব।  
  
আপনর্, অ্থবা নপ্রয়জর্, র্নে নিনর্ৎসা সংিান্ত বীমা বাধার সম্মখুীর্ হর্ অ্থবা এর্টি অ্েীরৃ্ত 
োনবর জর্য আমবের্ োনখি র্রার জর্য সাহামর্যর প্রময়াজর্ হয়, তাহমি 888-614-5400 র্িমর 
স্টিামর্ স্টর্াগামর্াগ র্রুর্ অ্থবা ombuds@oasas.ny.gov  ইমমইি র্রুর্।  
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