
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেযে্ম্বে: 10/15/2021  গভর্ নর কযাবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল স্থার্ীয় হেম্বলর িন্দীম্বের ের্য মােকদ্রিয িযি ার বিেঅিনার হেিা 

প্রোর্ করার লম্বযয র্তুর্ ত বিম্বল 5 বমবলয়র্ মাবকনর্ িলার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

র্তুর্ বিবিমালা কাউবি হেলগুবলম্বত ঔষম্বির ে ায়তায় বিবকৎো হপ্রাগ্রাম প্রবতষ্ঠা 

করম্বি  

  

স্থার্ীয় হেম্বলর ের্য OASAS এর ত বিলম্বক 8.81 বমবলয়র্ মাবকনর্ িলাম্বর উন্নীত কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে সংক াধর্াগার হসট ং এ বন্দীকের ঔষকধর 

স ায়তায় থিথক্ৎসা হসবা প্রোর্ ক্রার বাধযবাধক্তা সম্বথলত এক্ট  থবকলর অং  থ সাকব 

মােক্দ্রবয বযব ার থিজঅিনার (Substance Use Disorder, SUD) হসবা প্রোর্ ক্রার জর্য 

বাড়থত 5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার ত থবল উপলভয ক্রা  কয়কে।  

  

"মােক্ অপবযব ার এবং অথপওকয়ি সংক্  হমাক্াকবলার সমকয় এই থবলট  এক্ট  গুরুত্বপূণ ন 

 াথতয়ার," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হে  এবং স্থার্ীয় সংক াধর্াগাকর বন্দীকের মােক্দ্রবয 

বযব ার থিজঅিনার হসবা প্রোর্ ক্রার মাধযকম, বন্দীরা তাকের আসক্তির থিথক্ৎসা পাকবর্ এবং 

এক্ট  স্বাস্থযক্র এবং ক্ম নক্ষম জীবকর্ থিকর োওয়ার সুকোগ পাকবর্।"  

  

র্তুর্ থবথধমালা অর্ুোয়ী হে  এবং স্থার্ীয় সংক াধর্াগারগুথলকক্ বন্দীকের জর্য ঔষকধর 

স ায়তায় থিথক্ৎসা (Medication Assisted Treatment, MAT) হসবা প্রোর্ ক্রার জর্য হপ্রাগ্রাম 

প্রথতষ্ঠা ক্রকত  কব। হে  এবং স্থার্ীয় পথরকষবায় MAT সম্প্রসারকণর িকল, বন্দী বযক্তিরা 

আসক্তির থিথক্ৎসার জর্য ঔষধ এবং হিরাথপ পাকবর্, ো সমাকজ পুর্ঃ প্রকবক র পর তাকের 

মােক্-সংক্রান্ত ওভারকিাকজর সম্ভাবর্া ক্মাকব।  

  

এই বাড়থত ত থবল স্থার্ীয় হজলখার্াগুথলকক্ থবথভন্ন থিথক্ৎসা হসবা প্রথতষ্ঠা ক্রকত স ায়তা 

ক্রকব, োর মকধয রকয়কেঃ MAT, ক্তিথর্ং, মূলযায়র্, থিথর্ক্াল হসবা, সমক্ক্ষ বযক্তি হসবা, হক্স 

মযাকর্জকমন্ট এবং উপেুি অর্যার্য হসবা। র্তুর্ ত থবল স্থার্ীয় হজকলর জর্য অথিস অি 

অযাথিক্ র্ সাথভনকসস অযান্ড সাকপা নকসর (Office of Addiction Services and Supports, 

OASAS) সংক াধর্াগার হসট ংকস SUD এর থিথক্ৎসায় প্রেত্ত ত থবকলর পথরমাণকক্ 8.81 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকর উন্নীত ক্কর।  

  



প্রথতট  ক্াউথন্টর জর্য ত থবকলর পথরমাণ তাকের হজকলখার্ায় বন্দীকের সংখযার উপর থর্ভনর 

ক্রকব। ক্াউথন্টগুথল ত থবকলর সকব নাৎকৃ্ষ্ট বযব ার থর্ধ নারকণর সুকোগ পাকব। ক্াউথন্টগুথল 

সরাসথর থিথর্ক্াল এবং সমক্ক্ষ হসবা হপকত িুক্তি ক্রকত পাকর, বন্দীকের MAT হসবা প্রোকর্র 

সংথিষ্ট খরি হম াকত পাকর এবং হক্স মযাকর্জকমন্ট/মুক্তি পরবতী হসবা প্রোকর্ স ায়তা ক্রকত 

পাকর। ক্াউথন্টগুথল অর্ুকমােকর্র জর্য তাকের প্রস্তাব OASAS এর থর্ক্  জমা হেকব।  

  

বেম্বর্টর োমাল হিইবল িম্বলর্, "ওথপওকয়ি সংক্ক র হমাড়  ুথরকয় থেকত, আমাকের অব যই 

একক্ জর্স্বাস্থয সংক্  থ সাকব মলাকবলা ক্রকত  কব এবং োকের সা াকেযর সবকিকয় হবথ  

প্রকয়াজর্ তাকের ক্াকে সা ােয হপ ৌঁোকর্া থর্ক্তিত ক্রকত আমাকের ক্ষমতার মকধয সবথক্েু 

ক্রকত  কব। েী নক্াল ধকর, ওথপওকয়ি সংক্ক র মকক্কবলায় থর্উ ইয়কক্নর হি জোথর থবিার 

বযবস্থাকক্ অগ্রা য ক্রা  কয়কে, ো ব্রংক্স এবং হেক র থবথভন্ন সম্প্রোয়কক্ জজনথরত ক্করকে। 

এক্ট  সব নাঙ্গীণ েত্ন মকিল তইথরকর এবং থর্উ ইয়কক্নর বন্দী োরা মােক্দ্রবয বযব ার থর্কয় 

ভুগকের্ তাকের জীবর্ রক্ষাক্ারী থিথক্ৎসা হসবা বকৃ্তির জর্য আমরা এক্ট  ঐথত াথসক্ 

পেকক্ষপ থর্ক্তি। এই ত থবল অগথণত জীবর্ রক্ষা ক্রকব, বন্দীকের জর্য থিথক্ৎসা হসবা 

প্রাথিকত অসমতার িাাঁক্ ক্থমকয় আর্কব, পুর্রায় অপরাধ প্রবণতা ক্থমকয় আর্কব এবং 

বযক্তিকের এক্জর্ পণূ ন মার্ুষ থ সাকব সম্প্রোকয় থিকর োওয়ার সুকোগ হেকব। এই থবথধমালায় 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ এবং এই সংক্  হমাক্াকবলায় বাড়থত ত থবল প্রোর্ 

ক্রার জর্য অথিস অি অযাথিক্ র্ সাথভনকসস অযান্ড সাকপা নসকক্ ধর্যবাে জার্াকত িাই।"  

  

অযাম্বেেবলম্বমোর বলন্ডা বি হরাম্বের্িাল িম্বলর্, "মােক্দ্রবয বযব ার থিজঅিনাকর হভাগা 

হক্ার্ মার্ুকষর জীবর্ রক্ষাক্ারী থিথক্ৎসা হসবা অপ্রাপয িাক্া উথিৎ র্য়। আমার থবথধমালাকক্ 

আইকর্ স্বাক্ষর ক্রার মাধযকম ো সব হেক  এবং স্থার্ীয় সংক াধর্াগার পথরকষবায় ঔষকধর 

স ায়তায় থিথক্ৎসা হসবা প্রোর্ বাধযতামূলক্ ক্রকব, থর্উ ইয়ক্ন হে  জাথর্কয় থেকয়কে হে 

আসক্তিকক্ জর্স্বাস্থয সমসযা থ সাকব থবকবির্া ক্রা উথিৎ, নর্থতক্ সমসযা থ সাকব র্য়। এই 

বাড়থত ত থবল ো গভর্ নর আমাকের স্থার্ীয় হজকলর জর্য বরাদ্দ ক্করকের্ তা দ্রুত বযাপক্ 

থিথক্ৎসা হসবা হপ্রাগ্রাম বাস্তবায়কর্ স ায়তা ক্রকব ো অগথণত জীবর্ বা াঁিাকব।"  

  

বেম্বর্ট কবমটট অফ আলম্বকা বলেম অযান্ড োিম্বেন্স এবিউে (Senate Committee 

on Alcoholism and Substance Abuse)-এর েভাপবত বেম্বর্টর বপট  ার্ নাম িম্বলম্বের্, 

"থর্উ ইয়কক্ন ওভারকিাজ সংক্  হমাক্াকবলায় অব যই হে জকুড় সংক াধর্াগার পথরকষবায় 

বন্দীকের জর্য ঔষকধর স ায়তায় থিথক্ৎসা হসবা এবং তাকের পুর্রুিার হপ্রাগ্রাম এবং হসবা 

প্রোর্ অন্তভুনি  কত  কব। বন্দী বযক্তিকের স্বাস্থয হেক র োথয়ত্ব তা হজকর্ ওথপওকয়ি আসক্তি 

হমাক্াকবলায় এই ক্াে নক্র থিথক্ৎসা পিথত সম্প্রসারণ ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল, এবং 

থবকলর স্পন্সর থসকর্ র হবইথল এবং অযাকসম্বথল হমম্বার হরাকজর্িালকক্ সাধুবাে জার্াই।"  

  

অযাম্বেেবল কবমটট অর্ আলম্বকা বলেম অযান্ড ড্রাগ অযাবিউে (Committee on 

Alcoholism and Drug Abuse) এর েভাপবত, অযাম্বেেবলম্বমোর বফল হেক িম্বলর্, 

"আথম এই থবলট  স -স্পন্সর ক্রকত গথব নত ো মােক্দ্রবয বযব ার থিজঅিনাকর হভাগা বন্দী 

বযক্তিকের ঔষকধর স ায়তায় থিথক্ৎসা হসবা হপ্রাগ্রাকম অং গ্র কণর সুকোগ হেকব; ো আসক্তিকত 



আক্রান্ত র্ারী এবং পুরুকষর জর্য এক্ট  আ ার আকলা। এই হসবার প্রকয়াজর্ীয়তা অর্ুধাবর্ 

ক্রার জর্য থবলট র স্পন্সরকের এবং গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যবাে।"  

  

গত ক্কয়ক্ বেকর, থর্উ ইয়ক্ন হে  অথপওকয়ি দ্রকবযর ম ামারী সমাধার্ ক্রার জর্য এক্ট  

আগ্রাসী, বহুমাক্তিক্ পি হবকে থর্কয়কে এবং পণূ ন প্রথতকরাধ, থিথক্ৎসা, ও থর্রাময় হসবা স  

আসক্তি পথরিে নার জর্য হেক র মকধয  ীষ নস্থার্ীয় অবস্থার্ থর্কয়কে। এই ম ামারীর সাকি লড়াই 

ক্রার জর্য, হে  প্রিাগত হসবা প্রাপযতা সম্প্রসাথরত ক্করকে, োর মকধয রকয়কে সঙ্ক ক্ালীর্ 

হসবা, ইর্কপক ন্ট, আউ কপক ন্ট, আবাথসক্ থিথক্ৎসা প্রক্কের পা াপাথ  ঔষকধর স ায়তায় 

থিথক্ৎসা হসবা, হমাবাইল থিথক্ৎসা এবং পথরব র্ হসবাসমূ ।  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হে  হ করাইর্ অযান্ড অথপওকয়ি  াস্ক হিাস ন (NYS Heroin and 

Opioid Task Force) এর সেসয থেকলর্ ো 2016 সাকল র্তুর্, প্রিাগত র্য় এমর্ পথরকষবার 

সুপাথর  ক্কর, োর মকধয থেল থর্রাময় হক্ন্দ্র, তরুণকের িাব াউস, সম্প্রসাথরত থপয়ার পথরকষবা, 

থিথক্ৎসা উদ্ভাবর্ী হক্ন্দ্র, মােক্ বযব ারক্ারীর স্বাস্থ এবং 24/7 হখালা িাকক্ এমর্ হক্ন্দ্র, ো 

তাৎক্ষথণক্ মূলযায়র্ এবং হসবাপ্রাথির হরিাকরল প্রোর্ ক্কর। পরবতীকত এই হসবাগুথল হেক র 

বহু ক্থমউথর্ট কত স্থাপর্ ক্রা  কয়কে এবং মার্ষুকক্ তাকের আবাসস্থকলর ক্াকেই প্রকয়াজর্ীয় 

হসবা হপকত স ায়তা ক্করকে।  

  

থর্কজ বা থর্কজর হক্াকর্া থপ্রয়জর্ আসক্তিকত ভুগকে এমর্ পথরথস্থথতকত থর্উ ইয়কক্নর বাথসন্দারা 

সা ােয ও প্রতযা া খুাঁকজ হপকত পাকরর্ হেক র হ ালমুি হ াপলাইর্ 1-877-8-HOPENY (877-

846-7369-এ হিার্ ক্কর বা HOPENY (সংথক্ষি হক্াি 467369)- এ হ ক্স বাতনা পাটিকয়, লাইর্ট  

সিাক  7 থের্ 24  ণ্টা হখালা িাক্কব।1-)  

  

FindAddictionTreatment.ny.gov এ থর্উ ইয়ক্ন হেক র অযালকক্া থলজম ও মােক্দ্রবয অপবযব ার 

সাথভনকসস (NYS OASAS) এর থিথক্ৎসা প্রাথির িযা কবািন বযব ার ক্কর অিবা NYS OASAS-এর 

ওকয়বসাই  এর মাধযকম সঙ্ক /থি ক্স, ইর্কপক ন্ট, ক্থমউথর্ট র বাথসন্দা বা আউ কপক কন্টর 

পথরিে না স  আসক্তির থিথক্ৎসা পাওয়া োকব।  

  

আপথর্, অিবা আপর্ার থপ্রয়জর্, েথে থিথক্ৎসা সংক্রান্ত বীমা বাধার সম্মুখীর্  র্ অিবা এক্ট  

অস্বীকৃ্ত োথবর জর্য আকবের্ োথখল ক্রার জর্য সা াকেযর প্রকয়াজর্  য়, তা কল 888-614-

5400 র্ম্বকর হিাকর্ হোগাকোগ ক্রুর্ অিবা ombuds@oasas.ny.gov টিক্ার্ায় ইকমইল ক্রুর্।  

  

###  

  

 
আকরা সংবাে পাওয়া োকব এখাকর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হে  | এক্তক্সথক্উট ভ হিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্সাবিাইব ক্রুর্ 

 

mailto:ombuds@oasas.ny.gov
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

