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গভর্রন কোবি শ্ াচু ল

গভর্রন শ্ াচু ল অবিওম্বেড সঙ্কট শ্ াকাম্বিলাে আইর্ িোম্বকজ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

S.911/A.2354 অবিওম্বেড অোন্টাম্বগাবর্স্ট ি ম্বর্র সাম্বি সম্পবকনত
S.1795/A.533 কারািন্দীম্বের শ্ক্ষম্বে ঔষধ স ােক বচবকৎসা িেি াম্বরর শ্প্রাগ্রা
স্থািম্বর্র সাম্বি সম্পবকনত
S.2523/A.868 াইম্বিাডাব ক
ন সুঁ ই ও বসবরঞ্জ ি র্ ও বিক্রি বডক্রিব র্ালাইজ করার
সাম্বি সম্পবকনত
S.6044/A.128 অবিওম্বেড অোন্টাম্বগাবর্স্ট বিতরণকারীম্বের জর্ে অর্লাইর্ বডম্বরক্টবর
স্থািম্বর্র সাম্বি সম্পবকনত
S.7228/A.5511 গুরুতর অিরাম্বধ োক্রিপ্রাপ্তম্বের জর্ে জবডবেোল ডাইভােম্বর্র
ন
সাম্বি
সম্পবকনত
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেকে মাদক্-সংক্রান্ত ওভারক াকজর ফকল মৃত্ুয হ্রাস
ক্রা ও আসক্তকদর সুস্থ ওয়ার জর্য সা ায্য থর্কত্ অর্ুপ্রাথিত্ ক্রার উকেকযয জর্ হজ ক্কলকজ
আইর্ (S.911/A.2354, S.1795/A.533, S.2523/A.868, S.6044/A.128, S.7228/A.5511) স্বাক্ষর
ক্করর্।
"আসক্তক্ত হয্কক্াকর্া পথরবারকক্ ঠাৎ ক্কর এবং ক্ঠঠর্ভাকব প্রভাথবত্ ক্রকত্ পাকর - এমর্
মার্ুষ আকে য্ারা থর্কজকদর হক্াকর্া হদাষ োড়াই এক্ঠে থর্ষ্ঠুর চকক্র আবদ্ধ কয় পকড়,"
গভর্রন শ্ াচু ল িম্বলর্। "এঠে আমার জর্য এক্ঠে বযক্তক্তগত্ লড়াই এবং এইসব থবলকক্ আইর্
থ কসকব স্বাক্ষর ক্কর অথপওকয় সঙ্কে হমাক্াকবলা ক্রকত্ হপকর আথম গথবত্।
ন মাদক্দ্রবয
বযব ার হিকক্ বাাঁচার জর্য সা ায্য চাইকত্ হক্াকর্া লজ্জা হর্ই এবং আথম সক্ল থর্উ
ইয়ক্নবাসীকক্ বলকত্ চাই আথম আপর্াকদর সাকিই আথে। য্াকদর প্রকয়াজর্ আকে ত্াকদর সবার
জর্য থচথক্ৎসার বযবস্থা িাক্া উথচত্।"
মাদক্-সম্পথক্নত্ ওভারক াজ প্রথত্করাকে অথপওকয় অযান্টাকগাথর্ে বযব ার বৃক্তদ্ধ ক্রার জর্য,
আইর্ S.911/A.2354 ক্তক্রথমর্াল প্রথসথ উর আইর্, থসথভল প্রযাক্ঠেস আইর্ এবং থর্য়ম এবং

এক্তিথক্উঠেভ আইর্ সংকযাের্ ক্কর। থবলঠে অথপওকয় অযান্টাকগাথর্ে, য্া ল এমর্ মাদক্ য্া
অথপওকয় থরকসপ্টসকক্
ন সক্তক্রয় র্া ক্কর ত্ার সাকি য্ুক্ত কয় অথপওকয় ব্লক্ ক্কর।
হেে ও স্থার্ীয় সংকযাের্ ফযাথসথলঠেকত্ ক্ারাবন্দীকদর হক্ষকে ঔষে স ায়ক্ মাদক্ বযব ার
থ জঅ ান র থচথক্ৎসার বযব ার ক্রার জর্য হপ্রাগ্রাম স্থাপর্ ক্রকত্ আইর্ S.1795/A.868 ক্াজ
ক্কর। ঔষে স ায়ক্ থচথক্ৎসা (medication assisted treatment, MAT) সম্প্রসাথরত্ ক্রকল,
হেে ও স্থার্ীয় ফযাথসথলঠেগুথলকত্ ক্ারাবন্দীরা ঔষে এবং হিরাথপর অথেক্ার পাকব, ফকল ত্ারা
মাদক্ বযব ার হিকক্ সকর আসার সুকয্াগ পাকব এবং সমাকজ থফকর য্াওয়ার পর মাদক্-সংক্রান্ত
ওভারক াকজ হভাগার সম্ভাবর্া হ্রাস পাকব।
আইর্ S.2523/A.868 াইকপা াথমক্
ন সুাঁই ও থসথরঞ্জ ব র্ ও থবক্তক্র থ ক্তক্রথমর্ালাইজ ক্কর।
মাদক্-সম্পথক্নত্ উপক্রি থ ক্তক্রথমর্ালাইজ ক্রার আইর্ মাদক্ বযব ার থ জঅ ান কর হভাগা
বযক্তক্তকদর জর্য ক্ষথত্ হ্রাসক্ারী বযবস্থার অর্ুমথত্ প্রদার্ ক্কর এবং HIV ও হ পাোইঠেস
সংক্রমকির ার হ্রাস ক্কর জর্থর্রাপত্তায় অবদার্ রাকে।
আইর্ S.6044/A.128 অথপওকয় অযান্টাকগাথর্ে থবত্রিক্ারীকদর জর্য অর্লাইর্ থ করক্টথর
স্থাপর্ ক্কর য্ার ফকল হয্সব থর্উ ইয়ক্নবাসী এইসব জীবর্রক্ষাক্ারী ঔষে থর্কজর ক্াকে রােকত্
চায় ত্ারা স কজই এগুথল েুকাঁ জ হপকত্ পাকর। অথফস অফ অযাথ ক্যর্ সাথভনকসস অযান্ড
সাকপােন স (Office of Addiction Services and Supports) ত্াকদর ওকয়বসাইকে থ করক্টথরঠের
রক্ষিাকবক্ষি ক্রকব।
মাদক্ বযব ার থ জঅ ান রস বযক্তক্তকদর দ্বারা ক্ৃত্ হয্সব অপরােকক্ মাদক্ বযব ার থচথক্ৎসা
হপ্রাগ্রাকম পথরবত্নর্ ক্রা য্ায়, আইর্ S.7228/A.5511 হসই সংেযা বৃক্তদ্ধ ক্কর এবং "মাদক্
অপবযব ার" যব্দঠেকক্ "মাদক্ বযব ার" থ কসকব গিয ক্কর। এঠে থর্ক্তিত্ ক্রকব হয্ থবচারকক্রা
হক্াকর্া বযক্তক্তকক্ ক্ারাবাকসর পথরবকত্ন থচথক্ৎসার থর্কদনয থদকত্ পারকবর্, য্া ত্াকদর সফল দীর্-ন
হময়াথদ পুর্বাসকর্র
ন
সুকয্াগ বৃক্তদ্ধ ক্রকব।
বসম্বর্টর বিট ারখা িম্বলর্, "এই পাাঁচঠে ওভারক াজ প্রথত্করাে থবল স্বাক্ষর ক্রার মােযকম,
য্ার মকেয আমার উপস্থাথপত্ এক্ঠে থবল রকয়কে হয্ঠে পুকরা হেকে অথপওকয় ওভারক াজ
উইিড্রয়াল মাদক্ থবত্রি ক্কর এমর্ সবাইকক্ থচথিত্ ক্কর এক্ঠে অর্লাইর্ থ করক্টথর তত্থর
ক্কর, গভর্রন হ াচুল থপ্রয়জর্ ও প্রথত্কবযীকদর জীবর্ বাাঁচাকত্ সা ায্য ক্রকের্। ত্বুও ত্াকদর
অকর্কক্ই মাদক্ বযব ার থ জঅ ান র এবং এ সংক্রান্ত বহু সমসযায় ভুগকে। মার্ুষকক্ থর্রাময় ও
সুস্থত্ার পকি থর্কয় য্াওয়ার জর্য মাদক্ বযব ার থচথক্ৎসার সক্ল সুকয্াগ প্রদার্ ক্রকত্ আমরা
এক্সাকি ক্াজ ক্কর য্াকবা।"
বসম্বর্টর গুিাম্বভা বরম্বভরা িম্বলর্, "ওভারক াজ বৃক্তদ্ধর ফকল এবং তবথিক্ ম ামারীর েক্কল
বথেত্ন মাদক্ বযব াকরর ফকল আমরা হয্ক ত্ু বযাপক্ জর্স্বাস্থয সঙ্ককের সম্মুেীর্ ক্তি, ত্াই থর্উ
ইয়কক্নর আইর্কক্ অবযযই ক্ষথত্ হ্রাসক্ারী বযবস্থা গ্র ি ক্কর থর্কত্ কব হয্গুথল প্রক্ৃত্পকক্ষ
জীবর্ বাাঁচাকব এবং আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ সুরক্ষা প্রদার্ ক্রকব। আজকক্, গভর্রন হ াচুল
এক্াথেক্ বযবস্থাকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্কর, য্ার মকেয আমার থসথরঞ্জ থ ক্তক্রথমর্ালাইজ

ক্রার থবল রকয়কে, মাদক্ বযব াকর হভাগা থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর সা ায্য ক্রকত্ এক্ঠে গুরুত্বপূি ন
পদকক্ষপ থর্কয়কের্ হয্ঠে আমাকদর ক্তক্রথমর্ালাইকজযর্ হিকক্ দূকর ক্ায্ক্র
ন থচথক্ৎসার থদকক্
থর্কয় য্ায়। আমাকদর হেকের ওভারক াজ সঙ্কে হযষ ক্রকত্ স ার্ুভূথত্যীল, স্বাস্থয-হক্ক্তিক্
প্রকচষ্টা অগ্রসর ক্রকত্ আথম গভর্রন ও ক্ষথত্ হ্রাসক্ারী উথক্লকদর সাকি এক্কে ক্াজ চাথলকয়
হয্কত্ উন্মুে।"
বসম্বর্টর জা াল শ্িইবল িম্বলর্, "অথপওকয় সঙ্ককে সথত্যক্াকরর পথরবত্নকর্র হেউ আর্কত্,
আমাকদরকক্ অবযযই এঠেকক্ এক্ঠে জর্স্বাস্থয জরুথর অবস্থা থ কসকব থবকবচর্া ক্রকত্ কব এবং
য্াকদর সবাথেক্
ন
সা ায্য প্রকয়াজর্ ত্াকদর ক্াকে সা ায্য হপ ৌঁোকর্া থর্ক্তিত্ ক্রকত্ আমাকদর
সম্ভাবয সবথক্েু ক্রকত্ কব। দীর্ সময়
ন
েকর, ব্রঙ্কস ও হেকের অর্যার্য সম্প্রদায়কক্ থবপয্স্ত
ন
ক্রা অথপওকয় সঙ্কে হমাক্াকবলায় থর্উ ইয়কক্নর অপরাে থবচার বযবস্থাকক্ দুুঃেজর্ক্ভাকব
অবক লা ক্রা কয়কে। আজকক্ এক্ঠে সাথবক্
ন য্কের মক ল স্থাপর্ এবং মাদক্কসবী ক্ারাবন্দী
থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য জীবর্ রক্ষাক্ারী থচথক্ৎসার বযবস্থা সম্প্রসারি ক্কর আমরা এক্ঠে
ঐথত্ াথসক্ পদকক্ষপ থর্ক্তি। আজকক্ হয্সব থবল আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রা ল ত্া থর্উ
ইয়কক্নর অপরাে থবচার বযবস্থা সংকযাের্ ও মাদক্ বযব াকর যাক্তস্তমূলকক্র পথরবকত্ন
পুর্বাসর্মূ
ন
লক্ বযবস্থা অগ্রসর ক্রকত্ আমাকদর চলমার্ প্রকচষ্টার জর্য অথত্ জরুথর। এই আইর্
অসংেয জীবর্ বাাঁচাকব, ক্ারাবন্দীকদর স্বাস্থয হসবা অথেক্াকর ইক্ুযইঠে পািক্য
ন হ্রাস ক্রকব,
অপরাে প্রবিত্া হ্রাস ক্রকব,, এবং বযক্তক্তকদর সম্পূি সু
ন স্থ কয় থর্কজকদর সম্প্রদাকয় থফকর হয্কত্
সা ায্য ক্রকব। আথম ঐথত্ াথসক্ এই থবলগুথলকত্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন হ াচুলকক্ এবং
এইসব থবল পাকযর হক্ষকে অক্লান্তভাকব ক্াজ ক্কর য্াওয়ার জর্য থসকর্ে সংেযাগথরষ্ঠ হর্ত্া
অযাক্তিয়া স্েুয়ােন -ক্াক্তজন্স, সংসকদর স্পিক্ার ক্াল থন থে, সংসদ সদসয ায়ার্া থস. থরচা স
ন র্,
সংসদ সদসয থলন্ডা থব. হরাকজর্িাল, উভয় াউকজ আমার স ক্মীবৃন্দ এবং অর্য সব
সমিক্কক্
ন
ের্যবাদ জার্াকত্ চাই।"
বসম্বর্টর শ্জ স সোন্ডাস নজবর্ের িম্বলর্, "অথপওকয় আসক্তক্ত আমাকদর সমাকজর ক্লঙ্ক এঠে আসক্ত বযক্তক্ত, ত্ার পথরবার ও বন্ধুকদর জর্য ত্ীব্র য্ন্ত্রিা ও দুকভনাগ সৃঠষ্ট ক্কর। হসন্টাস ফর
ন
থ ক্তজজ ক্করাল অযান্ড থপ্রকভর্যর্ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
অর্ুয্ায়ী, 2019 সাকল অথপওকয় ওভারক াকজ প্রায় 50,000 জকর্র মৃত্ুয কয়কে। আইর্ঠের
মার্ুষকক্ জীবর্ রক্ষাক্ারী ঔষে বযব াকর অর্ুপ্রাথিত্ ক্রকব হয্ক ত্ু আইকর্র আদালকত্ এইসব
ঔষে ত্াকদর থবপরীকত্ প্রমাি থ কসকব বযব ার ক্রা য্াকব র্া ফকল অথপওকয় জথর্ত্ মৃত্ুয ক্ম
কব।"
অোম্বসেবলম্ব োর বরচাডন গটবিড িম্বলর্, "2000 সাকল হপ্রসক্তক্রপযর্ োড়া থসথরঞ্জ ব র্ তবে
ক্রার পর হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন থসথরঞ্জ অযাকিস থর্কয় ক্াজ ক্রকে। "2000 সাকল হপ্রসক্তক্রপযর্
োড়া থসথরঞ্জ ব র্ তবে ক্রার পর হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন থসথরঞ্জ অযাকিস থর্কয় ক্াজ ক্রকে।
HIV/AIDS এবং হ পাোইঠেস C সংক্রমি হ্রাকসর লড়াইকয় এবং মাদক্ বযব ারক্ারীর স্বাস্থয
সুরক্ষায় থসথরঞ্জ থবথর্ময় হপ্রাগ্রাম অথত্ জরুথর াথত্য়ার থ কসকব ক্াজ ক্করকে। দুভান গযবযত্,
আইকর্র ক্াথরগথর ফাাঁকক্র ক্ারকি মার্ুষ এেকর্া হগ্রফত্ার কি। গভর্রন হ াচুকলর স্বাক্ষরক্ৃত্
থবলঠে ব র্ থ ক্তক্রথমর্ালাইজ ক্রার ক্াজঠে সম্পন্ন ক্রকব। আথম এই থবষকয় বহু বেকরর ক্কঠার

পথরশ্রকমর জর্য বহু সমিক্
ন ও থসকর্ে িন্সর গুস্তাকভা থরকভরাকক্ ের্যবাদ জার্াক্তি এবং এই
জরুথর থবল স্বাক্ষকর দ্রুত্ বযবস্থা হর্ওয়ার জর্য গভর্রন হ াচুকলর প্রযংসা ক্রথে।"
অোম্বসেবলম্ব োর বলন্ডা বি. শ্রাম্বজর্িাল িম্বলর্, "2020 সাকল আকগর হয্কক্াকর্া সমকয়র
হিকক্ হবথয থর্উ ইয়ক্নবাসী ওভারক াকজর ক্ারকি প্রাি াথরকয়কে, য্া সমিক্
ন হসবা সম্প্রসারি ও
ক্ষথত্ হ্রাসক্ারী বযবস্থার অথত্ জরুথর প্রকয়াজর্ প্রদযর্ন ক্রকে। আইকর্র এই পযাকক্জঠে এই
স্বীক্ৃথত্ হদয় হয্ আসক্তক্তকক্ জর্স্বাস্থয সমসযা থ কসকব থবকবচর্া ক্রকত্ কব, তর্থত্ক্ অবক্ষয়
থ কসকব র্য়। থর্উ ইয়কক্নর 80 যত্াংয ক্ারাবন্দী মাদক্ বযব ার থ জঅ ান কর ভুগকে, আথম
গথবত্ন হয্ আমরা অবকযকষ ক্ারাগাকর য্াকদর প্রকয়াজর্ ত্াকদর ঔষে স ায়ক্ থচথক্ৎসা থদকত্
পারকবা, হয্মর্ঠে অর্য হয্কক্াকর্া সমসযার জর্য থচথক্ৎসাকসবা প্রদার্ ক্রা কয় িাকক্। এোড়াও
আথম গথবত্ন হয্ অসংেয জীবর্ বাাঁচাকর্ার াথত্য়ার র্যাকলাির্ এক্ঠে থ করক্টথরর মােযকম
স জলভয ক্রা কি, য্ার ফকল থর্উ ইয়ক্নবাসীরা থর্কজকদর সম্প্রদাকয়র মকেয স কজই এঠে
েুকাঁ জ পাকব। থবকলর এই পযাকক্জঠে, য্ার মকেয অথত্ থবলথিত্ াইকপা াথমক্
ন থসথরঞ্জ
থ ক্তক্রথমর্ালাইজ ক্রা এবং জুথ থযয়াল াইভাযকর্র
ন
মােযকম থচথক্ৎসার বযবস্থা সম্প্রসারি
রকয়কে, পথরষ্কার বাত্না পাঠায় হয্ ওভারক াকজর ইথত্ োর্ার লড়াইকয় থর্উ ইয়ক্ন হেে অগ্রগামী।
এই থবলগুথলকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্রন হ াচুলকক্ ের্যবাদ জার্াই।"
অোম্বসেবলম্ব োর শ্জফবর বডম্বর্াউইজ িম্বলর্"র্যাকলািকর্র (র্ারক্ার্, Narcan) মকত্া
অথপওকয় অযান্টাকগাথর্ে ওভারক াকজ মৃত্ুয হঠক্াকত্ এক্ঠে অত্যন্ত অত্যাবযযক্ীয় াথত্য়ার,
এবং এঠের বযাপক্ উপলভযত্া অর্ুপ্রাথিত্ ক্রকত্ আমাকদর সম্ভাবয সব থক্েু ক্রা উথচত্। মাদক্
থচথক্ৎসা প্রদার্ক্ারী, থচথক্ৎসক্, এবং আইর্ যৃঙ্খলা রক্ষাক্ারীরাস থবকযষজ্ঞরা সক্কলই
ওভারক াজ সম্পথক্নত্ মৃত্ুয প্রথত্করাে ক্রকত্ অথপওকয় অযান্টাকগাথর্ে উপলভয িাক্ার
গুরুকত্বর বযাপাকর ক্িা বকলকের্। ের্যবাদ গভর্রন হ াচুল এই জরুথর থবলঠেকক্ আইর্ থ কসকব
স্বাক্ষর ক্রার জর্য য্াকত্ ক্কর য্ারা ওভারক াজ হঠক্াকর্ার অবস্থাকর্ রকয়কে ত্ারা হয্র্ আইথর্
জঠেলত্ার ভকয় র্ারক্ার্ ব র্ ক্রা বন্ধ র্া ক্কর।"
বর্উ ইেকন অোম্বসাবসম্বেের্ অফ অোলম্বকা বলজ অোন্ড সািস্টোন্স অোবিউজ
শ্প্রাভাইডাম্বসরন (New York Association of Alcoholism and Substance Abuse
Providers) বর্িান ী িবরচালক জর্ কম্বিালা িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্ন য্ের্ ওভারক াজ ও
আসক্তক্তর ম ামারীর অথভজ্ঞত্া অবযা ত্ িাক্কে, ত্ের্ গভর্রন হ াচুকলর আজকক্র স্বাক্ষরক্ৃত্
থবলগুথল আমাকদর প্রত্ু যত্তরকক্ সাথবক্
ন জর্স্বাস্থয পন্থার থদকক্ থর্কয় য্াকব এবং সক্ল মার্ুকষর
য্াকত্ প্রকয়াজর্ীয় স্বাস্থযকসবার সুকয্াগ িাকক্ ত্া থর্ক্তিত্ ক্রার জর্য উকেেকয্াগয াথত্য়ার প্রদার্
ক্রকব।"
স্েুক ন্ট অযাথসকেন্স সাথভনকসস ক্কপাকরযকর্র
ন
(Student Assistance Services Corporation)
থর্বা ন ী পথরচালক্ একলর্ হমার াউজ বকল, "আথম অথপওকয় সঙ্ককে হভাগা মার্ুকষর জর্য
গভর্রন হ াচুকলর অবযা ত্ উকদ্বকগর প্রযংসা ক্রথে এবং থর্উ ইয়কক্নর অর্য ম ামারীর সমাোকর্
পদকক্ষপ থর্কত্ ত্ার হর্ত্ৃকত্বর সমাদর ক্থর।"
বর্উ ইেকন বসবভল বলিার্টন জ ইউবর্েম্বর্র (New York Civil Liberties Union, NYCLU)
বর্িান ী িবরচালক শ্ডার্া বলিার োর্ িম্বলর্, "মার্ুষকক্ ত্াকদর প্রাপয থচথক্ৎসা হসবা প্রদার্

ক্রা এবং জীবর্ রক্ষার জর্য এই আইর্ঠে এক্ঠে গুরুত্বপূি োপ।
ন
অথপওকয় থ জঅ ান করর
জর্য ঔষে ঐক্তিক্ র্য়; আমাকদর জাত্ীয় অথপওকয় ম ামারীকত্ হভাগা বহু থর্উ ইয়ক্নবাসীর
জর্য এঠে প্রকয়াজর্। থচথক্ৎসকক্র-হপ্রসক্রাইব ক্রা এসব ঔষে োড়া, অথপওকয়
থ জঅ ান রস মার্ুষ য্ন্ত্রিাদায়ক্ উইিড্রয়াকল ভুগকব এবং পুর্রায় মাদকক্ থফকর য্াওয়া,
ওভারক াজ ও মৃত্ুযর বথেত্ন ঝুাঁ থক্র সম্মুেীর্ কব - য্ার প্রভাব ক্ারাগাকর অথপওকয় বযব ার
থ জঅ ান র থর্রামকয়র পকি িাক্া বযক্তক্তকদর জর্য আকরা হবথয। ক্ারাবন্দী মার্ুকষর থর্রাপত্তা,
সম্মার্ ও ময্াদার
ন
অথেক্ার আকে, এবং হেে ও ক্াউথন্ট ক্মক্ত্ন
ন াকদর ত্াকদর ক্তজম্মায় িাক্া
মার্ুকষর য্ে প্রদার্ ও ত্াকদর অথেক্ার রক্ষা ক্রার ক্ত্নবয রকয়কে। হয্ক ত্ু এঠে এক্ঠে জীবর্মৃত্ুযর বযাপার, হেেকক্ অবযযই যীষ নঅগ্রাথেক্ার থভথত্তকত্ আইর্ঠে দ্রুত্ বাস্তবায়র্ ক্রকত্
কব।"
বর্উ ইেকন শ্িরাবিউর্টক কব উবর্র্টম্বজর (New York Therapeutic Communities) শ্প্রবসম্বডন্ট
বসি ভা ান িম্বলর্, "ত্ার প্রযাসকর্র শুরুর থদকক্ই এই গুরুত্বপূি আইর্ঠে
ন
স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম
গভর্রন হ াচুকলর প্রযংসা ক্রথে, এঠে অথপওকয় ম ামারী সমাোকর্র গুরুকত্বর সকঙ্কত্ প্রদার্ ক্রকে
এবং আসক্তক্ত থচথক্ৎসা, প্রথত্করাে ও থর্রাময় হসবা প্রদাকর্র বযবস্থা ক্রার ত্ার অঙ্গীক্ার প্রদযর্ন ক্রকে।

এই অথত্ জরুথর থবষয়কক্ প্রভাথবত্ ক্রার হক্ যল ও সমাোর্ থবক্াকয, য্া বহু থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্
প্রভাথবত্ ক্রকব, আথম গভর্করর
ন
সাকি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুে কয় আথে।"
শ্কাোবলের্ অফ শ্ বডম্বকের্-অোবসম্বস্টড র্িটম্ব ন্ট শ্প্রাভাইডাস নঅোন্ড
অোডম্বভাম্বকটম্বসর (Coalition of Medication-Assisted Treatment Providers and
Advocates, COMPA) শ্প্রবসম্বডন্ট অোম্বলগ্রা শ্কার িম্বলর্, "অথপওকয় ওভারক াজ থবল,
থসথরঞ্জ থ ক্তক্রথমর্ালইকজযর্ (S2523/A868) এবং ক্ারাগার ও হজকল MAT (S1795/A533)
প্রিয়র্ ক্রার জর্য COMPA গভর্রন ক্যাথি হ াচুল এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকের (New York State,
NYS) প্রযংসা ক্রকে। সীমাবদ্ধ ঔষে-স ায়ক্ থচথক্ৎসা ক্ারাবন্দীকদর ভাকলা িাক্ার জর্য
হুমথক্স্বরূপ য্াকদর মুক্তক্তর পর পুর্রায় মাদক্-সংক্রান্ত বযাপাকর থলপ্ত কয় মৃত্ুযর ঝুাঁ থক্ 12 গুি
পয্ন্ত
ন হবথয। এই আইর্ থর্ক্তিত্ ক্রকব হয্ ক্ারাবন্দীকদর জর্য এের্ MAT সুথবো িাক্কব,
বত্নমাকর্ বক্তন্দদযায় অথপওকয় বযব ার থ জঅ ান রস মার্ুষ হয্ই অমার্থবক্ বযব ার পায় ত্া
বন্ধ ক্রকব। এঠে প্রথত্করােকয্াগয প্রাির্াত্ী মাদক্ ওভারক াজ এবং সংক্রামক্ বযাথের সংক্রমি
হ্রাস ক্রকব।"
বলগোল অোকের্ শ্সন্টাম্বরর (Legal Action Center) িবলবস অোডম্বভাম্বকবসর ভাইস
শ্প্রবসম্বডন্ট শ্িবস গাডনর্ার িম্বলর্, "আজকক্ আইর্ স্বাক্ষকরর মােযকম গভর্রন হ াচুল হয্
ওভারক াজ প্রথত্করােকক্ ত্ার প্রযাসকর্র এক্ঠে মুেয অগ্রাথেক্ার ক্করকের্ ত্ার জর্য থলগযাল
অযাক্যর্ হসন্টার ত্ার প্রযংসা ক্রকে, এঠে স্বীক্ৃথত্ হদয় হয্ স্বাস্থয প্রোর্ বযবস্থাই ল চলমার্
ওভারক াজ ম ামারী সমাোকর্র উপায়। থবকযষ ক্কর, থসথরঞ্জ ব র্ থ ক্তক্রথমর্ালাইজ ক্রার
ফকল মাদক্কসবীকদর স্বাস্থয ও থর্রামকয় এক্ঠে অথত্ গুরুত্বপূি পি
ন
প্রদার্ ক্কর। এোড়াও,
বহুথদর্ েকরই মাদক্ বযব ার থ জঅ ান করর থচথক্ৎসায় ঔষে বযব ার এক্ঠে েযান্ডা ন থ কসকব
গ্র ি ক্রা কি, থক্ন্তু অকর্ক্ লিা সময় েকর ক্ারাবন্দীরা এসব ঔষে পাকি র্া, য্ার সরাসথর
ফলাফল থ কসকব য্ের্ মাদক্ বযব ার থ জঅ ান রস মার্ুষ সম্প্রদাকয় পুর্ুঃপ্রকবয ক্কর ত্ের্
ত্াকদর অত্যন্ত হবথয মাোয় ওভারক াকজর ঝুাঁ থক্ িাকক্। গভর্রন হ াচুল আজকক্ হয্ই আইর্ঠে

স্বাক্ষর ক্রকের্ ত্া অবকযকষ হেকের ক্ারাগার ও হজলোর্ায় মার্ুষকদর থর্রামকয় সা ায্য
ক্রকত্ এবং এই থবধ্বংসী ম ামারী ক্াঠেকয় উঠকত্ এইসব ঔষে পাওয়ার বযবস্থা থর্ক্তিত্ ক্রকব।"
ড্রাগ িবলবস অোলাম্বেম্বন্সর (Drug Policy Alliance) বর্িান ী িবরচালক কোসান্দ্রা
শ্িডবরক িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর ওভারক াজ সমসযা সমাোকর্ আজ এক্ঠে সম্মুকে অগ্রসর
ওয়ার থদর্। ক্কয়ক্ দযক্ েকর, ড্রাগ পথলথস অযালাকয়ন্স, হভাক্াল-NY (VOCAL-NY) এবং
আমাকদর থমেরা থসথরকঞ্জর জর্য অপরাে হপর্াথি অপসারি ও জর্স্বাস্থয াথত্য়ার থ কসকব
থর্রাপদ থসথরঞ্জ অযাকিস সম্প্রসারি ক্রার জর্য লড়াই ক্কর য্াক্তি। থসথরঞ্জ
থ ক্তক্রথমর্ালাইকজযর্কক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর ক্কর, গভর্রন হ াচুল বযি ক্ট্টর
ন
মাদক্ য্ুদ্ধ
য্ুক্তক্তর বদকল, য্া থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ থর্রাপদ রােকত্ বযি ন কয়কে এবং বহু প্রাির্াকযর ক্ারি,
জর্স্বাস্থযকক্ এবং প্রমাি-থভথত্তক্ পথলথসকক্ সঠঠক্ভাকব অগ্রাথেক্ার থদকির্। এোড়া গভর্রন
হ াচুল থর্উ ইয়কক্নর হজলোর্া ও ক্ারাগাকর অথপওকয় বযব ার থ জঅ ান রস মার্ুকষর জর্য
ঔষকের বযবস্থা ক্কর এক্ঠে র্ত্ু র্ দুয়ার উকন্মাচর্ ক্রকের্। আমরা থবিাস ক্থর হয্ হক্াকর্া
বযক্তক্তর সমসযায্ুক্ত মাদক্ বযব াকরর সমাোর্ ক্ারাদণ্ড র্য়, এবং য্ারা মাদক্ বযব ার থর্কয়
ভুগকে ত্াকদর থচথক্ৎসা হসবা পাওয়া উথচত্। বত্নমাকর্, সম্প্রথত্ ক্ারাগার হিকক্ মুক্তক্ত পাওয়া
মার্ুকষর মৃত্ুযর বড় ক্ারিগুথলর এক্ঠে কয় উকঠকে ওভারক াজ -- এই থবলঠে উন্মত্ত
প্রথত্করােকয্াগয ওভারক াজ মৃত্ুযর সমাোকর্ ক্াজ ক্রকব। প্রাির্াত্ী ওভারক াকজর ঝুাঁ থক্
ক্মাকর্া এবং অথপওকয় থর্ভনরত্ার দীর্কময়াথদ
ন
থর্রামকয়র সম্ভাবর্া সৃঠষ্ট ক্রার জর্য বযক্তক্তকদর
অথপওকয় বযব ার থ জঅ ান করর জর্য য্িায্ি ঔষকের আওত্ায় থর্কয় আসা সঠঠক্ পদকক্ষপ,
হসই বযক্তক্ত সম্প্রদায় বা ক্ারাগার হয্োকর্ই িাক্ুক্ র্া হক্র্। থবলঠে ক্ারাবন্দীকদর জর্য এই
অথত্ জরুথর অযাকিসঠে প্রদার্ ক্কর য্া অথত্ দীর্থদর্
ন
েকর থর্ষ্ঠুরভাকব বন্ধ ক্রা থেল।
প্রথত্করােকয্াগয ওভারক াজ মৃত্ুয হঠক্াকত্ বহুল-প্রত্ীথক্ষত্ এই পদকক্ষপ হর্ওয়ার জর্য আমরা
গভর্রন হ াচুকলর প্রযংসা ক্রথে এবং হয্ক ত্ু থর্উ ইয়ক্ন হরক্ -ন সকবাচ্চ
ন ওভারক াজ মৃত্ুযর
াকরর সংগ্রাম ক্রকে ত্াই আকরা দ্রুত্ পদকক্ষপ হদোর জর্য উন্মুে কয় আথে। জীবর্ বাাঁচাকর্ার
জর্য আমরা এের্ সমাোর্-হক্ক্তিক্ ও প্রমাি-থভথত্তক্ পথলথসর থদকক্ ঝুাঁ ক্কত্ পাথর এবং
আমাকদর অবযযই ত্াই ক্রা উথচত্।"
শ্ভাকাল-NY এর ইউজার ইউবর্েম্বর্র (Users Union) শ্র্তারা িম্বলর্, "হজলোর্া ও
ক্ারাগাকরর হভত্র য্ন্ত্রিাদায়ক্ উইিড্রয়াল ভুক্তকভাগী এবং থসথরঞ্জ ব র্ ক্রার ক্ারকি
হগ্রফত্ার ওয়া মার্ুষ থ কসকব - আমরা অত্যন্ত আর্ক্তন্দত্ হয্ গভর্রন হ াচুল এই দুইঠে থবল
স্বাক্ষর ক্কর ওভারক াজ সঙ্ককের ইথত্ োর্ার বযাপাকর প্রকয়াজর্ীয় পদকক্ষপ গ্র ি ক্রকের্।
থক্ন্তু আমাকদর লড়াই হযষ কত্ এেকর্া অকর্ক্ পি বাথক্। ক্াকলা ও বাদাথম থর্উ ইয়ক্নবাসীরা
জীবর্ রক্ষাক্ারী ঔষে পাওয়ার জর্য বাোর সম্মুেীর্ ওয়া ও মাদক্ বযব াকরর জর্য সাদা থর্উ
ইয়ক্নবাসীর ত্ু লর্ায় অকর্ক্ বড় অর্ুপাকত্ ক্তক্রথমর্ালাইজ
কি। আমাকদর আযা ল গভর্রন
হ াচুল থর্ক্তিত্ ক্রকবর্ য্াকত্ এই থবলগুথল য্িায্িভাকব বাস্তবাথয়ত্ য়, এবং আমাকদর থবধ্বংসী
ওভারক াজ সঙ্কেকক্ ইন্ধর্ হয্াগায় হয্ বিবাদী
ন
ও হশ্রিীবাদী য্ুদ্ধ ত্া হযষ ক্রার পকি থর্উ
ইয়ক্নকক্ থত্থর্ হর্ত্ৃত্ব থদকত্ িাক্কবর্।"
বলগোল এইড শ্সাসাইর্টর (Legal Aid Society) বপ্রজর্াস নরাইটস শ্প্রাম্বজম্বক্টর
(Prisoners' Rights Project) স্টাফ অোটবর্ নশ্কইলা বসম্পসর্ িম্বলর্, "অথত্ দীর্ সময়
ন
েকর

হেকের ক্ারাগারগুথলকত্ আমাকদর মকেলকদর অথপওকয় বযব ার থ জঅ ান করর জর্য
েযান্ডা ন য্ে থ কসকব স্বীক্ৃত্ ঔষে হিকক্ বক্তিত্ ক্রা কয়কে। থচথক্ৎসা পাওয়ার হক্ষকে এই
প্রথত্বন্ধক্ত্া দীর্সময়
ন
েকর আমাকদর মকেলকদর অপ্রকয়াজর্ীয় হভাগাথন্ত, ত্াকদর থর্রামকয়র
জর্য অথস্থথত্যীল বযার্াত্, এবং ওভারক াজ ও মৃত্ুযর সাংর্াথত্ক্ ঝুাঁ থক্র সম্মুেীর্ কত্ বােয
ক্করকে। এই আইর্ঠে এক্ঠে অথত্ জরুথর জর্স্বাস্থয বযবস্থা, এর ফকল থচথক্ৎসকক্রা ক্ারাবন্দী
হরাগীকদর জর্য থচথক্ৎসা প্রকয়াগ ক্রকত্ পারকবর্ য্া স কজই জীবর্ বাাঁচাকব। থলগযাল এই
হসাসাইঠে থসকর্ের জামাল হবইথল ও অযাকসিথলকমিার থলন্ডা হরাকজর্িালকক্ এই আইকর্র াল
েরার হক্ষকে ত্াকদর সা সী হর্ত্ৃকত্বর জর্য ের্যবাদ জার্াকি এবং এই থবলকক্ আইর্ থ কসকব
স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন ক্যাথি হ াচুকলর প্রযংসা ক্রকে।"
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