অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/22/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

বর্উ ইয়কন হেটিোপী তরুণম্বের, পবরিারগুম্বলার ও কবিউবর্টটগুম্বলার কাম্বে আসক্তি
প্রবতম্বরাধ সংক্রান্ত পবরম্বেিাসিূ হপ ৌঁম্বে হেয়ায় স ায়তা করম্বত গভর্রন হ াকম্বলর র্য়
বিবলয়র্ ডলাম্বরর হিবে ত বিল িরাে হেয়ার হ ােণা

প্রিাণ-বভবিক প্রবতম্বরাধিূলক অর্ুেীলর্সিূ সম্প্রসারণ ও আপম্বডট করম্বত হসিা
প্রোর্কারীম্বের জম্বর্ে 9.5 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ত বিল লভে রম্বয়ম্বে
গভর্রন হ োকল আজ নর্উ ইয়কন হেটের তরুণটের, পনরবোরগুটলোর ও কনিউনর্টেগুটলোর জটর্ে
িোেকদ্রবে বেব োর সংক্রোন্ত সিসেো প্রনতটরোধ নবষয়ক পনরটষবোসিূট র প্রিোণ-নভনিক
অর্ুশীলর্সিূ সম্প্রসোরটণর জর্ে 9.5 নিনলয়র্ ডলোটরর ত নবল লভে রটয়টে বটল হ োষণো
কটরটের্। িোেকদ্রটবের অপবেব োর প্রনতটরোধ ও নিনকৎসো সংক্রোন্ত এই হেডোটরল হ োক
বরোটের সম্পূরক অর্ুটিোের্ হসসব হপ্রোভোইডোরটেরটক সো োয্ে করটব য্োটের পনরটষবোগুটলো
হকোনভড-19 ি োিোরী দ্বোরো প্রভোনবত টয়টে। নর্উ ইয়কন হেটের অনেস অব অেোনডকশর্
সোনভনটসস এন্ড সোটপোেন স (Office of Addiction Services and Supports) এই ত নবল পনরিোলর্ো
করটে।
"হকোনভড-19 ি োিোরীর িলিোর্ িোর্নসক িোপ ও অনর্শ্চয়তোর েটল হেেজুটে িোেকদ্রটবের
বেব োর ও ওভোরটডোজ বৃদ্ধি হপটয়টে, এবং নর্উ ইয়কনবোসীরো য্োটত তোটের প্রটয়োজর্ীয় নিনকৎসো,
স োয়তো ও সংস্থোর্সিূ অেোটেস করটত পোটর তো নর্দ্ধশ্চত করটত আিোটের অবশেই য্ োসোধে
হিষ্টো করটত টব," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "এই ত নবল শুধু হসবো প্রেোর্কোরী ও
কনিউনর্টেগুটলোটক আসদ্ধি প্রনতটরোটধ তোটের গুরুত্বপূণ কোজ
ন
অবেো ত রোখোর সুটয্োগই প্রেোর্
করটব র্ো, বরং এটে সব নর্উ ইয়কনবোসীর স্বোটস্থের উন্ননত ও সুরক্ষোর জটর্ে আিোর প্রশোসটর্র
িলিোর্ অঙ্গীকোটরর অংশ।"
হকোনভড-19 ি োিোরী িলোকোলীর্ সিটয়, OASAS প্রনতটরোধিূলক পনরটষবোসিূট র িূলে ও
প্রটয়োজর্ীয়তো উপলনি কটরটে, নবটশষ কটর তরুণটের, পনরবোটরর, তরুণ প্রোপ্তবয়স্কটের ও
কনিউনর্টের জর্ে। অর্ে অটর্ক স োয়তো পনরটষবোর িটতোই, প্রনতটরোধ খোতটক সশরীটর
উপনস্থত টয় প্রনতটরোটধর অর্ুশীলর্ হ টক সটর নগটয় ভোিচনয়োল িটডটল হয্টত টয়টে, অ বো
নবকল্প অবস্থোর্ বেব োর করটত টয়টে। এর েটল প্রনতটরোধ হসবো প্রেোর্কোরীটের অনধকোংশই
েূর হ টক প্রনতটরোধিূলক পনরটষবো প্রেোটর্র পট সটর হগটের্।

এই হেডোটরল ত নবল হেেজুটে কনিউনর্টেগুটলোটত প্রনতটরোধিূলক হকৌশলসিূট র আটরো
হবনশ অেোটেস প্রেোর্ করটব, এবং হসবো প্রেোর্কোরীটেরটক েোেন -আপ ত নবটলর িোধেটি র্তচ র্
প্রনতটরোধিূলক পনরটষবোসিূ হপৌৌঁটে হেয়োয় স োয়তো করো অবেো ত রোখো, এবং আপটডেকৃত
কিসূন নিগুটলোর িোধেটি নবেেিোর্ পনরটষবোগুটলো হপৌৌঁটে হেয়ো অবেো ত রোখো, উভয়টের জর্ে
সক্ষিতো প্রেোর্ করটব। এেোেোও হসবো প্রেোর্কোরীরো তোটের আইটে নসটেি আপটেড করোর
জর্ে এই ত নবল বেব োর করটত পোরটবর্, হয্ির্ োডনওয়েোর ও সেেওয়েোর উন্নত করো, এবং
হসইসোট নভনডও কর্েোটরন্স করোর প্লোেেিগুটলোটত
ন
সোবস্ক্রোইব করো।
এটে প্রনতটরোধিূলক অবকোঠোটিোটক তরুণটের, পনরবোটরর, ও কনিউনর্টেগুটলোর জর্ে একটে
পূণোঙ্গ
ন সম্পূরক পনরটষবোয় সম্প্রসোরণ করোয় স োয়তো করোর জর্ে প্র ি সিনিত RFA। উপয্ুি
হসবো প্রেোর্কোরীরো https://oasas.ny.gov/request-applications ওটয়বসোইটে নভদ্ধজে কটর
70,000 ডলোর পয্ন্ত
ন ত নবল পোওয়োর জটর্ে আটবের্ করটত পোরটবর্।
অোলম্বকা ম্বল আসক্তি ও িােকদ্রিে অপিেি ার বিেয়ক বসম্বর্ট কবিটটর সভাপবত,
বসম্বর্টর বপট ারখাি িম্বলর্, "নর্উ ইয়টকনর িোেকদ্রবে বেব োর সংক্রোন্ত সিসেো প্রনতটরোধ
পনরটষবো ও কিসূন নি প্রেোর্কোরীরো এই র্তচ র্ হেে ত নবল হ টক বেোপকভোটব উপকৃত টবর্—
এই ত নবল টঠক সিয়িটতো এটসটে। য্খর্ বোনসন্দোটের জর্ে স োয়তোর সবটিটয় হবনশ প্রটয়োজর্
হস সিটয় হকোনভড-19 ি োিোরী হসবো প্রেোর্কোরীটের কোজটক উটেখটয্োগেভোটব জটেল কটর
তচ টলটে, এবং আটরো হবনশ পনরিোটণ সংস্থোর্ পোওয়োেো সশরীটর উপনস্থত োকোর কিসূন নিসিূট র
প্রটয়োজর্ীয় নবকল্পগুটলোটক শদ্ধিশোলী করটব। সব নর্উ ইয়কনবোসীর স্বোস্থে সুরনক্ষত রোখোর
হজোরোটলো অঙ্গীকোটরর জর্ে এবং আসদ্ধি প্রনতটরোটধর উটেটশে এসব ত নবল বরোে হেয়োর
জটর্ে আনি গভর্রন হ োকটলর প্রশংসো কনর।"
অোলম্বকা ম্বলর আসক্তি ও িােকদ্রিে িেি ার বিেয়ক অোম্বসেবল কবিটটর সভাপবত,
অোম্বসেবল সেসে বিল হেক িম্বলর্, "আসদ্ধি ও িোর্নসক স্বোস্থে সংক্রোন্ত য্োত্রোয় এনগটয়
হয্টত বহু নর্উ ইয়কনবোসী ও তোটের পনরবোটরর জটর্ে প্রটয়োজর্ীয় পনরটষবোগুটলোর জর্ে ত নবল
নবতরটণর হক্ষটত্র হর্তৃত্ব হেয়োয় গভর্রন হ োকলটক আটরো একবোর ধর্েবোে জোর্োই। আিোটের
তরুণ ও তরুণ প্রোপ্তবয়স্কটের ওপর হকোনভটডর প্রভোব আিোটের কনিউনর্টেগুটলোটত েী স্থোয়ী
ন
প্রভোব হেলটব এবং একটে ইনতবোিক পনরবতনটর্র জটর্ে এসব কিসূন নি গুরুত্বপূণ।"
ন

গত কটয়ক বেটর, আনেিজোত ওষুটধর ি োিোরী হিোকোটবলোর জর্ে OASAS একটে আেোসী,
বহুিুখী কিপ্রদ্ধ
ন ক্রয়ো প্রনতষ্ঠো কটরটে, এবং পূণোঙ্গ
ন প্রনতটরোধ, নিনকৎসোা্, ও পুর্রুিোর পনরটষবো স
আসদ্ধি সংক্রোন্ত হসবোর হক্ষটত্র হেটশর-হর্তৃস্থোর্ীয় ধোরোবোন কতো ততনর কটরটে। এই ি োিোরীর
সোট লেোই করোর জর্ে, হেে প্র োগত হসবো প্রোপেতো সম্প্রসোনরত কটরটে, য্োর িটধে রটয়টে
সঙ্কেকোলীর্ হসবো, ইর্টপটশন্ট, আউেটপটশন্ট, আবোনসক নিনকৎসো প্রকটল্পর পোশোপোনশ ঔষটধর
স োয়তোয় নিনকৎসো হসবো, হিোবোইল নিনকৎসো এবং পনরব র্ হসবোসিূ ।
গভর্রন হ োকল নর্উ ইয়কন হেে হ টরোইর্ অেোন্ড অনপওটয়ড েোস্ক হেোস (NYS
ন
Heroin and
Opioid Task Force) এর সেসে নেটলর্ য্ো 2016 সোটল র্তচ র্, প্র োগত র্য় এির্ পনরটষবোর

সুপোনরশ কটর, য্োর িটধে নেল নর্রোিয় হকন্দ্র, তরুণটের ক্লোব োউস, সম্প্রসোনরত নপয়োর পনরটষবো,
নিনকৎসো উদ্ভোবর্ী হকন্দ্র, িোেক বেব োরকোরীর স্বোস্থে এবং 24/7 হখোলো োটক এির্ হকন্দ্র, য্ো
তোৎক্ষনণক িূলেোয়র্ এবং হসবোপ্রোনপ্তর হরেোটরল প্রেোর্ কটর। হসসিয় হ টক এসব পনরটষবো
হেেজুটে অসংখে কনিউনর্টেটত প্রনতটষ্ঠত টয়টে, এবং অভোবী িোর্ুষটের তোটের বসবোটসর
এলোকোর তচ লর্োিূলক কোেোকোনে জোয়গোয় হসবো অেোটেস করটত সো োয্ে কটরটে।
আসদ্ধির সিসেোয় আক্রোন্ত নর্উ ইয়কনবোসীরো, অ বো য্োটের নপ্রয়জর্ সিসেোয় ভচগটের্ তোরো
হেটের হেোল-নি, নেটর্-24- ণ্টো সপ্তোট -7-নের্ হখোলো োকো হ োপলোইটর্ 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369) র্ম্বটর হেোর্ কটর অ বো HOPENY (শেন হকোড 467369) নলটখ হেেে
পোটঠটয় সো োয্ে ও আশো খুটুঁ জ নর্টত পোটরর্।
আসদ্ধি সংক্রোন্ত লভে নিনকৎসো, হয্ির্ ক্রোইনসস/নডেে, োসপোতোটল ভনতন ওয়ো,
হরনসটডর্নশয়োল, বো বন নবভোটগর
ন
হরোগীটের হসবো, ইতেোনে NYS OASAS নিনকৎসোর লভেতো
সংক্রোন্ত ডেোশটবোডন বেব োর কটর খুটুঁ জ হর্য়ো য্োটব
য্ো FindAddictionTreatment.ny.gov ওটয়বসোইটে নগটয় অ বো NYS OASAS ওটয়বসোইটের
িোধেটি পোওয়ো য্োটব।
য্নে আপনর্, অ বো আপর্োর হকোটর্ো নপ্রয়জর্ নিনকৎসোর জর্ে নবিো সংক্রোন্ত প্রনতবন্ধকতোর
সম্মুখীর্ র্ অ বো হকোটর্ো প্রতেোখেোত েোনবর জর্ে আনপল জিো হেয়োর হক্ষটত্র সো োটয্ের
প্রটয়োজর্ য়, তো টল 888-614-5400 র্ম্বটর হেোর্ কটর অ বো ombuds@oasas.ny.gov
টঠকোর্োয় ইটিইল কটর CHAMP েলোইটর্ হয্োগোটয্োগ করুর্।
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