
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 9/29/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল ওম্বর্ইডা কাউবির শ্েন্ট্রাল বর্উ ইয়কন োইবকয়াট্রিক শ্েিাম্বরর 40 

বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার িেম্বয়র েংস্কার কাম্বের শ্ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  

আপম্বেড িাবে নর ইর্-শ্পম্বেি পবরম্বষিার 100,000 িগ ন ফুম্বের উন্নয়র্ করম্বি  

  

ওভার ল শ্েে অবফে অফ শ্িিাল শ্ লম্বির অিকাঠাম্বিার আধুবর্কায়র্ করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ ওকর্ইডা ক্াউথির মাথস ন শ কর অথিস অি হমিাল হ লকির 

(Office of Mental Health, OMH) হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন সাইথক্য়াট্রিক্ হসিার অযান্ড থসথক্ওর 

ট্রিটকমি অযান্ড থর যাথিথলকটশর্ হসিার (New York Psychiatric Center and Secure 

Treatment and Rehabilitation Center) ক্যাম্পাকসর আধুথর্ক্ায়কর্র জর্য 40 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার িযকয়র প্রক্কের ক্াজ শুরুর হ াষণা থিকয়কের্। থর্উ ইয়ক্ন হেকটর ডরথমটথর অিথরট্রটর 

(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) তত্ত্বািধাকর্ প্রক্েট্রট পথরকষিার 

100,000 িগ নিুকটর ওভার ল ক্রকি যার মকধয অিক্াঠাকমা অন্তভুনক্ত।  

  

"হেকটর পথরচাথলত সক্ল পথরকষিা যাকত তাকির হসিা প্রিার্ ক্রা থর্উ ইয়ক্নিাসীকির চাথ িা 

পূরণ ক্কর তা থর্শ্চিত ক্রার আমাকির িায়িদ্ধতা রকয়কে," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। "এই 

গুরুত্বপূণ ন অিক্াঠাকমা আপকডকট থিথর্কয়াগ ক্রার মাধযকম, আমরা থর্শ্চিত ক্রকিা হয এই 

পথরকষিাগুথল থর্রাপিভাকি এিং আরও উপযুক্তরূকপ এই ক্যাম্পাকস থর্যুক্ত ক্মীিল এিং 

হসখাকর্ িাক্া িযশ্চক্তকির সুিরূ ভথিষযকতও হযর্ হসিা প্রিার্ ক্রকত পাকর।"  

  

ভির্ 77 এিং ভির্ 39 হমথডক্যাল সুইকটর সংস্কার ক্রা  কি, যার মকধয রকয়কে ক্যাম্পাকসর 

িাকম নথস এিং থক্কচর্। প্রক্কের মকধয রকয়কে, বিিুযথতক্, আকলাক্ তিয এিং থসথক্উথরট্রট 

থসকেকমর উন্নয়র্, যাথিক্ গরম ক্রার, িায় ুচলাচকলর, এিং শীততাপ থর্য়িকণর (heating, 

ventilation and air conditioning, HVAC) প্রথতস্থাপর্, থর্থিনষ্ট স্থাপর্া ধ্বংস এিং অযাসকিসটস 

এিং পথলকলাথরকর্কটড িাকয়াথির্াইলস (Polychlorinated biphenyls, PCB) হ্রাস।  

  

ক্াকজর মকধয রকয়কে আর্ুমাথর্ক্ 100,000 িগ নিুকটর সংস্কার, যার মকধয রকয়কে র্তুর্ িয়লার, 

থচলার, পাম্প এিং এক্ট্রট র্তুর্ ঠাণ্ডা এিং গরম পাথর্ পথরি র্ িযিস্থা স্থাপর্। উভয় ভিকর্ 

থর্ম নাণ ক্াজ চলার সমকয় মার্ুষ িাক্কি।  

  



হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন সাইথক্য়াট্রিক্ হসিার হেট থডপাটনকমি অি ক্াকরক্শন্স অযান্ড ক্থমউথর্ট্রট 

সাথভনকসকসর (Department of Corrections and Community Services) শ্চজম্মায় িাক্া 

আসামীকির এিং আপকেকটর 25ট্রট ক্াউথি হজকলর িায়াল-পূি নিতী িন্দীকির জর্য ইর্-

হপকশি হসিা প্রিার্ ক্কর এিং িায়াকলর মধয থিকয় হযকত অপারগ িযশ্চক্তকির জর্য পরু্রুদ্ধার 

হসিা প্রিার্ ক্কর। থসথক্ওর ট্রিটকমি অযান্ড থর যাথিথলকটশর্ হসিার থর্উ ইয়রকের হসে 

অকিন্ডার মযাকর্জকমি অযান্ড ট্রিটকমি অযাকের (New York's Sex Offender Management 

and Treatment Act) অধীকর্ িন্দী িযশ্চক্তকির জর্য আিাথসক্ থচথক্ৎসা প্রিার্ ক্কর।  

  

বর্উ ইয়কন শ্েম্বের ডরবিেবর অিবরট্রের শ্প্রবেম্বডি এিং প্রধার্ বর্ি না ী কি নকর্না রুম্বির্ 

আর. িোকডোবর্ম্বয়ল িে িাডন িম্বলর্, "DASNY গুরুত্বপূণ ন মার্থসক্ স্বাস্থযকসিা িযাথসথলট্রট 

থর্ম নাণ এিং থিকশষাথয়ত পথরকষিাগুথলর জর্য থর্ম নাণ ক্াকজ অথভজ্ঞতা আিার্-প্রিাকর্ OMH 

এর সাকি অংশীিার  কত হপকর গথি নত। এক্সাকি আমার ক্াজ মার্থসক্ স্বাস্থয সমসযায় হভাগা 

মার্ুষকির এিং সক্ল জর্গণকক্ হসিা হিওয়া পথরকষিা বতথর ক্কর।"  

  

অবফে অফ শ্িিাল শ্ লি এর কবিের্ার, ডঃ অোর্ োবলভার্ িম্বলর্, "এই অতীি 

প্রকয়াজর্ীয় সংস্কারগুথল থর্শ্চিত ক্রকি হয থিচার িযিস্থায় িাক্া িযশ্চক্তরা যাকির মার্থসক্ স্বাস্থয 

হসিার প্রকয়াজর্  য় তারা এক্ট্রট থর্রাপি এিং হিরাথপউট্রটক্ পথরকিকশ তাকির থচথক্ৎসা হপকত 

পাকর। যখর্ মার্ুষকক্ এক্ট্রট সমি নর্মূলক্ এিং আকরাগযলাকভর পথরকিকশ থচথক্ৎসা হিওয়া  য়, 

তখর্ তাকির সুস্থ  কত এিং হজকল থিকর র্া আসার হেকে এিং মুশ্চক্তর পর তার সম্প্রিাকয়র 

আরও ক্ম নেম সিসযকত পথরণত  ওয়ার সম্ভাির্া িশৃ্চদ্ধ পায়, তা আমাকির জার্া।"  

  

বেম্বর্ের শ্োম্বেফ এ. বেম্বফা িম্বলর্, "হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন সাইথক্য়াট্রিক্ হসিাকর যাকত ক্মী, 

হরাগী এিং তাকির পথরিাকরর জর্য সিকচকয় আধুথর্ক্ এিং থর্রাপি পথরকিশ িাকক্ তা থর্শ্চিত 

ক্রার জর্য চলমার্ থিথর্কয়াগ অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন। এই আপকেডগুথল এমর্ এক্ট্রট প্রথতষ্ঠার্কক্ 

সম্প্রসারণ এিং শশ্চক্তশালী ক্রকি যা সম্প্রিায় এিংঅঞ্চকলর জর্গকণর থর্রাপত্তার জর্য 

গুরুত্বপূণ ন।"  

  

অোম্বেেবলম্বিোর িোবরইম্বয়র্ িুম্বের্ম্বস্কার্ িম্বলর্, "মার্থসক্ স্বাস্থয সমসযা থর্উ ইয়ক্ন 

হেকটর চলমার্ সমসযাগুথলর এক্ট্রট। িকরর্থসক্ মূলযায়র্ এিং থচথক্ৎসা হপ্রাোম হযগুথল 

হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন সাইথক্য়াট্রিক্ হসিাকর প্রিার্ ক্রা  য় তা আমাকির জর্গকণর থর্রাপত্তা 

থর্শ্চিত ক্রকত মার্থসক্ িযাথধকত হভাগা িযশ্চক্তকির শর্াক্ত এিং িযিস্থাপর্া ক্কর। এই পুরাতর্ 

পথরকষিার অতীি প্রকয়াজর্ীয় আপকেড এই পথরকষিায় িসিাসক্ারী িযশ্চক্তকির হসিা প্রিার্ ক্রা 

ক্মীকির থর্রাপত্তা িার্ ক্রকি। ক্মী এিং িাথসন্দাকির এক্ট্রট থর্রাপি এিং  ালর্াগািকৃ্ত 

পথরকিকশ ক্াজ ক্রার এিং িসিাস ক্রার অথধক্ার রকয়কে।  

   

বর্উ ইয়কন শ্েম্বের ডরবিেবর অিবরট্রে েম্পম্বকন  

1944 সাকল প্রথতট্রষ্ঠত, DASNY থর্উ ইয়ক্ন হেকটর মূলধর্ প্রক্ে উন্নয়র্ ক্তৃনপে। এট্রট থিজ্ঞার্, 

স্বাস্থয ও থশো প্রথতষ্ঠার্কক্ আথি নক্ এিং হটক্সই ও স্থায়ী থর্ম নাকণ স ায়তা থিকয় িাকক্ যা থর্উ 

ইয়ক্নকক্ উন্নথত লাকভ স ায়তা ক্কর। এট্রট হিকশর ক্র-মুক্ত িকন্ডর অর্যতম ি ৃত্তম ইসুযক্ারী 

যার 30 জরু্, 2021 সাকলর মকধয আর্মুাথর্ক্ 60 থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার িন্ড হপাটনকিাথলও 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7ec555ba-215e6c88-7ec7ac8f-000babd905ee-02e4d58ca27c690e&q=1&e=f09b95c9-7b58-4065-83af-985e994498f6&u=http%3A%2F%2Fdasny.org%2F


রকয়কে। DASNY 31 হম, 2021 তাথরখ পয নন্ত প্রায় 7.7 থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 1,000 প্রক্কের 

চাইকতও হিথশ থর্ম নাণ পাইপলাইর্ স  এক্ট্রট িলপ্রসূ জর্িান্ধি থর্ম নাতা প্রথতষ্ঠার্।  

  

শ্েে অবফে অফ শ্িিাল শ্ লি েম্পম্বকন  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর এক্ট্রট ি ৃৎ, িহুমুখী মার্থসক্ স্বাস্থয হসিা থসকেম রকয়কে যা প্রথত িের 

700,000 এর হিথশ িযশ্চক্তকক্ হসিা প্রিার্ ক্কর। অথিস অি হমিাল হ লি হেটজকুে 

সাইথক্য়াট্রিক্ হসিার পথরচালর্া ক্কর। একজশ্চন্সট্রট স্থার্ীয় সরক্ার এিং অলাভজর্ক্ 

প্রথতষ্ঠাকর্র পথরচাথলত 4,500 এর হিথশ হপ্রাোম থর্য়িণ, প্রতযথয়ত এিং তত্ত্বািধার্ ক্কর।  

  

শ্েন্ট্রাল বর্উ ইয়কন োইবকয়াট্রিক শ্েিার েম্পম্বকন  

 হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন সাইথক্য়াট্রিক্ হসিার এক্ট্রট সি নাঙ্গীণ মার্থসক্ স্বাস্থয হসিা প্রিার্ক্ারী 

থসকেম যা থর্উ ইয়ক্ন হেট অযান্ড ক্াউথি ক্াকরক্শর্াল থসকেমকস (New York State and 

County Correctional Systems) িন্দী িাক্া মার্ুষকির জর্য যত্ন এিং হসিার পূণ ন পথরথধ প্রিার্ 

ক্কর। হসিারট্রট ওকর্ইডা ক্াউথির মাথস ন শ কর এক্ট্রট থর্রাপি ইর্-হপকশি পথরকষিা 

পথরচালর্া ক্কর।  

  

###  
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