
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়কন রাম্বযে আসক্তির স ায়ক কর্মীম্বের স ায়তা করার যর্ে 19 

বর্মবলয়র্ র্মাবকনর্ ডলাম্বরর অর্ুোর্ হ াষণা কম্বরর্   

   

পোি ন অপিেি াম্বরর প্রবতম্বরাধ ও বচবকৎসা ব্লক গ্রাম্বের র্মাধেম্বর্ম NYS -হক ত বিল 

প্রোর্ করা  ম্বয়বিল   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন রারজয আসক্তি ক্র্মীরের স ায়তা 

ক্রার জর্য সাবসরেন্স অ্যাথবউজ থিরভর্শর্ অ্যান্ড ট্রিেরর্মন্ট (Substance Abuse Prevention 

and Treatment, SAPT) ব্লক্ গ্রান্ট হিাগ্রারর্মর র্মাধ্যরর্ম থর্উ ইয়ক্ন রাজয 19 থর্মথলয়র্ র্মাথক্নর্ 

ডলার হেডাররল ত থবল অ্জনর্ ক্রররে। NYS অ্থেস অ্ে অ্যাথডক্শর্ সাথভনরসস অ্যান্ড 

সার ােনস (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) ক্তত নক্ িতযথয়ত িথতররাধ্, 

থচথক্ৎসা এবং  ুর্রুদ্ধার িোর্ক্ারীরা এই ত থবল গ্র ণ ক্ররব িরণাের্াগুথলরক্ সর্মি নর্ ক্রার 

জর্য হের্মর্ ঋণ  থররশাধ্, বতথি এবং তারের হোগয হিাগ্রার্মগুথলর র্মরধ্য আসক্তি স ায়তার 

ক্র্মীরের থর্রয়াগ ক্রা, বজায় রাখা এবং শক্তিশালী ক্রার জর্য অ্র্যার্য িরণাের্া।  

  

"হক্াথভড-19 র্ম ার্মারী থর্উ ইয়ক্ন রারজয অ্ভূত ূব ন চযারলঞ্জ থর্রয় এরসরে এবং আর্মারের 

জীবরর্র সর্মস্ত থেক্রক্ িভাথবত ক্রররে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এর র্মরধ্য আসক্তি 

স ায়তার ক্র্মীরা অ্ন্তভুনি ররয়রে। এই ত থবল রাজয জরু়ে আর্মারের ক্র্ম নশক্তিরক্ স ায়তা 

ক্ররব এবং এট্রে সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরের তারের িরয়াজর্ীয় আসক্তির েত্ন থর্রত সক্ষর্ম 

ক্ররত অ্বযা ত িাক্রব।"  

  

OASAS কবর্মের্ার আবল নর্ গঞ্জাম্বলয-সার্ম্বচয িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন রারজযর সবসর্ময়ই 

এক্ট্রে শক্তিশালী, থর্রবথেত ক্র্ম নশক্তি ররয়রে, োরা আসক্তিরত আক্রান্তরের সা ােয ক্রার জর্য 

অ্গথণত সর্ময় বযয় ক্রররে। আর্মরা হক্াথভড-19 র্ম ার্মারীর হর্থভরগে ক্রা অ্বযা ত রাখার 

সর্ময়, আর্মরা এক্ট্রে বাতনা  াঠাক্তি হে এই ক্র্মীবাথ র্ীরক্ সর্মি নর্ ক্রার জর্য ো ো িরয়াজর্ তা 

আর্মরা ক্রব, হসইসারি সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরের োরা এই থবধ্বংসী হরারগ আক্রান্ত  রয়রে।"  

  

র্মেেপার্ এিং পোম্বি নর অপিেি ার সম্পবকনত বসম্বর্ট কবর্মটটর (Senate Committee on 

Alcoholism and Substance Abuse) সভাপবত বসম্বর্ট বপট  ারক ার্ম িম্বলর্, "রাজযবযা ী 

 োি ন বযব াররর বযাথধ্র থচথক্ৎসার ক্র্ম নসূচী, হেখারর্ হক্াথভড-19 র্ম ার্মারীর অ্রর্ক্ আরগ 

হিরক্ই ক্র্মীরের সর্মসযা থেল, হসখারর্ এখর্ এই হেডাররল ত থবল তারের ক্র্মীবাথ র্ীর জর্য 

হে বত ৎ আক্াররর স ায়তা হেরব তা িরয়াজর্। আথর্ম গভর্ নর এখারর্ হ াচুরলর হর্তত রের 



িশংসা ক্থর ক্ারণ আর্মরা েত হবথশ হোগয হ শাোররের থর্রয়াগ এবং ধ্রর রাখার র্মাধ্যরর্ম 

থচথক্ত্সাগত ক্র্মীবাথ র্ীরক্ শক্তিশালী ক্রব, তত তা়োতাথ়ে আর্মরা আর্মারের বাথসন্দারের 

সা ারেযর সুরোগ থেরত  ারব।"  

  

র্মেেপার্ ও র্মােক অপিেি ার সংক্রান্ত অোম্বসেবল কবর্মটটর (Assembly Committee on 

Alcoholism and Drug Abuse) সভাপবত অোম্বসেবলর সেসে বিল হেক িম্বলর্, 

“হক্াথভড চলাক্ালীর্, আর্মরা ওভাররডাজ এবং হসই ওভাররডারজর এক্ট্রে দ্রুত বতক্তদ্ধ হেরখথে 

োর েরল র্মততুয  রে। হসন্টাস ন ের থডক্তজজ ক্ররাল অ্যান্ড থিরভর্শর্ (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) হিরক্ সেয িক্াথশত হডো হেখায় হে 2020 সারল র্মােক্ 

ওভাররডারজর র্মততুযর হরক্ডন উচ্চতায় হ  ৌঁরেরে। আসক্তির ক্র্মীবাথ র্ী হক্াথভড এর সর্ময় 

জর্মারয়ত ক্রা হসট্রেংরস ক্াজ চাথলরয় তারের থর্রজরের জীবরর্র ঝুুঁ থক্ থর্রয়রে। অ্সাধ্ারণ 

িরয়াজরর্র এই সর্মরয় আসক্তির ক্র্মীবাথ র্ী বতক্তদ্ধর  াশা াথশ হভতর-এবং-বাইররর-হরাগী 

উভয় থচথক্ৎসার েযাথসথলট্রেগুথল হখালা রাখরত এবং উ েুি ক্র্মী রাখা থর্ক্তিত ক্রার জর্য 

আর্মারের িথতট্রে সম্ভাবয িরণাের্া িোর্ ক্ররত  রব। আথর্ম এই িরয়াজর্ীয় ক্র্মীরের স্বীক্ত থত 

হেওয়ার জর্য এবং তারের এই গুরুে ূণ ন ক্যাথরয়ারর রাখার জর্য িরয়াজর্ীয় ত থবল থর্ক্তিত 

ক্ররত এবং হোগোরর্র জর্য আরও বযক্তিরের উৎসাথ ত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুলরক্ সাধ্ুবাে 

জার্াই।"  

  

এই অ্র্ুোরর্র অ্ধ্ীরর্ িেি ত থবল থর্ম্নথলথখত উরেযারগর জর্য বযব ার ক্রা হেরত  ারর:  

  

থর্রয়াগ ক্রা এবং ধ্রর রাখা   

   

সর্মস্ত  োি ন বযব ার বযাথধ্র (substance use disorder, SUD) থিথর্ক্াল, সরাসথর েত্ন, 

িশাসথর্ক্ এবং স ায়তার ক্র্মীরের জর্য থর্রয়াগ এবং ধ্াররণর িরণাের্ার জর্য ত থবল 

বযব ার ক্রা হেরত  ারর। এই িরণাের্ার র্মরধ্য ররয়রে:  

·     ধ্রর রাখা এবং থর্রয়ারগর িরণাের্া;  

·     লরঞ্জথভট্রে হ ;   

·         অ্বসররর অ্বোর্ এবং অ্র্যার্য এক্ক্ালীর্ থিঞ্জ হবথর্থেে হ রর্মন্ট;  

·         থডোররর্থশয়াল হ ;   

·      যাজাডন হ ;   

  

থশক্ষা   

   

িোর্ক্ারীরা শংসা ত্রিাপ্ত ক্র্মীরের সর্মি নর্ ক্রার জর্য ট্রেউশর্,  রীক্ষা এবং আরবেরর্র 

থেগুথলর জর্য, হসইসারি থবেযর্মার্ হক্ররডথন্টয়ালড অ্যালরক্া থলজর্ম এবং সাবস্ট্যান্স 

অ্যাথবউজ ক্াউক্তন্সলর (Credentialed Alcoholism and Substance Abuse Counselors, 

CASACs), হক্ররডথন্টয়ালড থিরভর্শর্ িরেশর্ালস (Credentialed Prevention Professionals, 

CPP), হক্ররডথন্টয়ালড থিরভর্শর্ হেশাথলস্ট্স (Credentialed Prevention Specialists, CPS) 

এবং সাট্রেনোইড থরক্ভাথর থ য়ার অ্যাডরভারক্েস ধ্রর রাখার জর্য ত থবল হ রত  ারর।  

   



ক্র্োররন্স হরক্তজরেশর্ থে, ক্র্মীরের জর্য হ শাোর উন্নয়রর্র ক্রলরজর স্তররর হক্ারস নর 

জর্য থশক্ষাোর্ এবং অ্র্যার্য হ শাগত িথশক্ষরণর জর্য বযব ার ক্রা হেরত  ারর, োর র্মরধ্য 

ররয়রে শংসা ত্রিাপ্ত বা লাইরসন্সিাপ্ত হ শাজীবীরের অ্বযা ত থশক্ষা হক্াস ন, হসইসারি 

থশক্ষাগত ঋরণর ক্ষর্মা ক্রার জর্যও এই ত থবলট্রে বযব ার ক্রা হেরত  ারর।   

  

চলর্মার্ স ায়তা   

   

েী নরর্ময়ােী ক্র্মীর হোগোরর্র হক্ শল, হসইসারি ক্র্মীবাথ র্ীর উন্নয়র্,  রার্মশ নোতা বজায় 

রাখা, িথশক্ষণ  াঠযক্রর্ম থবক্াশ বা অ্জনর্ ক্রা, উ বতথি িোর্, এবং িথশক্ষরণর ইরভন্টগুথলরত 

হোগোর্ বা িোর্ ক্রার জর্য ত থবল বযব ার ক্রা হেরত  ারর।   

বতনর্মার্ ির্মা-অ্বথ ত েরত্নর উ র থভথি ক্রর, এই ত থবলট্রে িথশক্ষণ, চলর্মার্  রার্মশ ন এবং 

ির্মারণর থভথিরত েরত্নর র্মরডলগুথল বাস্তবায়রর্র  েরক্ষ গুথলরক্ সর্মি নর্ ক্ররত  ারর।   

  

হ শার উন্নয়র্   

   

থচথক্ৎসাগত ডািার, থচথক্ৎসক্ স ক্ারী, এবং র্াস ন অ্র্ুশীলর্ক্ারীরের স  হ শাোররের জর্য 

হেরলাথশ  হিাগ্রার্ম ততথর, িচার বা বধ্ নরর্র জর্য ত থবল বযব ার ক্রা হেরত  ারর, হসইসারি 

অ্র্যার্য লাইরসন্সিাপ্ত বা শংসা ত্রিাপ্ত হ শাোররের ক্র্ম নজীবর্ উন্নয়রর্র ক্র্ম নসূথচর জর্য।   

  

িোর্ক্ারীরা ক্রলজ-স্তররর র্াথস নং, থচথক্ত্সক্ স ক্ারী এবং বা হর্মথডরক্ল সু্করলর সারি চুক্তি 

ক্ররত  াররর্ আসক্তির হেরলাথশ  হিাগ্রার্ম ততথর ক্ররত এবং আসক্তি, সার্মাক্তজক্ ক্াজ, বা 

র্মার্থসক্ স্বারযযর ক্র্ম নসূথচর থডথগ্রর জর্য র্তুর্ থশক্ষািীরের স ায়তা ক্ররত।   

  

িোর্ক্ারীরা এই ত থবল বযব ার ক্ররত  াররর্ আসক্তির  থররষবা িোরর্র হক্ষরত্র 

আন্তঃথবষয়ক্ অ্র্ুশীলর্রক্ উৎসাথ ত ক্ররত এবং ক্র্মীরের িথশক্ষরণর জর্য হক্ শল থবক্ারশর 

জর্য এক্ারডথর্মক্ এবং র্ীথতগত সংযার সারি স রোথগতা ক্ররত।  

  

হোগয িোর্ক্ারীরা এই ত থবরলর সুরোরগর জর্য ক্ারজর সুরোরগর  ে নারলাচর্া ক্ররত  াররর্ 

এখারর্: https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities।  

  

গত ক্রয়ক্ বের ধ্রর, থর্উ ইয়ক্ন রাজয ওথ ওড র্ম ার্মারীর হর্মাক্ারবলায় এক্ট্রে আক্রর্মণাত্মক্, 

বহুর্মুখী  দ্ধথত চালু ক্রররে এবং সমূ্পণ ন িথতররাধ্, থচথক্ত্সা এবং  ুর্রুদ্ধাররর  থররষবা স  

আসক্তির েরত্নর এক্ট্রে হেশ-হর্তত রের ধ্ারাবাথ ক্তা ততথর ক্রররে। এই র্ম ার্মারীর 

হর্মাক্ারবলায়, রাজয সংক্ে  থররষবা, ইর্র রশন্ট, বথ থব নভাগ, এবং আবাথসক্ থচথক্ত্সাগত 

ক্র্ম নসূথচর  াশা াথশ ঔষধ্ স ায়ক্ থচথক্ত্সা, এবং হর্মাবাইল থচথক্ত্সা এবং  থরব র্  থররষবা 

স  ঐথত যগত  থররষবাগুথলরত অ্যারেস িসাথরত ক্ররত ক্াজ ক্রররে।  

  

  

গভর্ নর হ াচুল NYS হ ররাইর্ এবং ওথ ওড োস্ক হোরস নর সেসয থেরলর্, ো 2016 সারল র্তুর্, 

অ্িচথলত  থররষবার সু াথরশ ক্ররথেল, োর র্মরধ্য থেল  ুর্রুদ্ধাররর হক্ন্দ্র, ইযু়ি িাব াউস, 

https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities


সম্প্রসাথরত থ য়াররর সাথভনস এবং ওর র্ অ্যারেস হসন্টার, ো তাত্ক্ষথণক্ র্মূলযায়র্ এবং েরত্নর 

জর্য হরোররল িোর্ ক্রর। এই  থররষবাগুথল তখর্ হিরক্ রারজযর আরশ ারশর অ্সংখয 

সম্প্রোরয়র র্মরধ্য িথতট্রিত  রয়রে এবং হেসব বযক্তিরের িরয়াজর্ তারা হেখারর্ িারক্ তারের 

ক্াোক্াথে অ্যারেরসর হক্য়ারর স ায়তা ক্রররে।  

থর্রজ বা থর্রজর হক্ারর্া থিয়জর্ আসক্তিরত ভুগরে এর্মর্  থরথযথতরত থর্উ ইয়রক্নর বাথসন্দারা 

সা ােয ও আশা খুুঁরজ হ রত  াররর্ হস্ট্রের হোলর্মুি হ া লাইর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-

846-7369) এ হোর্ ক্রর বা HOPENY (সংথক্ষপ্ত হক্াড 467369) এ হেেেবাতনা  াট্রঠরয়, লাইর্ট্রে 

সপ্তার  7 থের্ 24  ণ্টা হখালা িাক্রব।   

   

সংক্ে/থডেে, ইর্র রশন্ট, আবাথসক্, বা আউের রশন্ট  থরচে না স  উ লব্ধ আসক্তির 

থচথক্ত্সা NYS OASAS থচথক্ত্সা উ লব্ধতা ডযাশরবাডন বযব ার ক্রর  াওয়া োরব 

FindAddictionTreatment.ny.gov অ্িবা NYS OASAS ওরয়বসাইে এর র্মাধ্যরর্ম।  

  

আ থর্ বা আ র্ার থিয়জর্ েথে থচথক্ত্সার সারি সম্পথক্নত বীর্মা থর্রয় বাধ্ার সম্মুখীর্  র্ বা 

অ্স্বীক্ত ত োথবর জর্য আথ ল োরয়র ক্ররত সা ারেযর িরয়াজর্  য়, 888-614-5400 র্ম্বরর 

CHAMP হ ল্পলাইরর্ হোরর্ হোগারোগ ক্রুর্ অ্িবা ই-হর্মইল ক্রুর্ ombuds@oasas.ny.gov 

এ।  

   

###  
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